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resumo 
 
 

A presente investigação concretiza a abordagem holística ao fenómeno do 
turismo interno, abordando aspectos conceptuais sobre o seu âmbito e 
dificuldades de medição. Por outro lado, equaciona o papel que esta forma de 
turismo pode representar, não só em termos de adequação às dinâmicas e às 
perspectivas que enquadram as actividades turísticas em geral, como também 
em relação aos efeitos que pode gerar nos domínios económico, social, 
cultural, ambiental e territorial.  
 
A pesquisa engloba igualmente a análise empírica de dados que permitiu 
caracterizar as particularidades do turismo interno no plano internacional e no 
caso específico de Portugal, bem como o reconhecimento do seu carácter 
estratégico. Perante esta última realidade materializou-se a criação de um
modelo empírico de desenvolvimento do turismo interno, o qual referencia, 
numa primeira fase, a estrutura e as componentes sistémicas, para concluir 
com a referência ao quadro conceptual de organização do planeamento 
estratégico e a sua consequente aplicação à realidade portuguesa.  
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abstract 
 

This dissertation reports research into the phenomenon of domestic tourism, 
especially concerning its conceptual definition and difficulties of measurement. 
  
The thesis also evaluates the main strengths and weaknesses of domestic 
tourism, not only regarding the easy adaptation to the dynamics and profiles of 
tourists, but also concerning the implications it may generate on the economy, 
environment or social and territorial policies.   
 
Furthermore, the research offers empirical data analysis and consequent 
characterization of domestic tourism movements worldwide and particularly in 
Portugal, as well as the recognition of its strategic importance. In addition to 
this, the thesis also presents a development model for application in this tourist 
reality, referring first its structure and systemic components complemented by a 
conceptual system and strategic plan for its application to the Portuguese 
reality. 
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PARTE I – Enquadramento e conceptualização 
 

1. Introdução 
 

1.1. O objecto da investigação 
 

“ (...) O que queremos não é adivinhar o futuro provável, mas preparar um futuro que seja desejável e talvez 
ir um pouco além e tentar fazer do futuro desejável o provável (…)”. 

Jacques de Bourbon-Busset citado por Müller (2003) 
 
Na actualidade, o turismo é reconhecido, quando convenientemente planeado, pelos seus 
efeitos positivos nos planos económico, social, patrimonial e territorial. Muitos países 
elegeram-no mesmo como um vector estratégico de desenvolvimento, assistindo-se a uma 
crescente diversificação de destinos, quer ao nível de países, como de alternativas 
regionais. 
 
Por outro lado, em termos de perspectivas, as análises de várias entidades institucionais, 
associativas e empresariais convergem no mesmo sentido, ou seja, no reconhecimento de 
que a importância do turismo ainda tenderá a acentuar-se mais no futuro, sobretudo como 
fonte de riqueza económica e de criação de empregos. Esta constatação deriva da 
conjugação de factores e influências determinantes de carácter económico, tecnológico, 
político, social e demográfico, mas também do reconhecimento da relevância que o lazer 
vem assumindo como fenómeno contemporâneo em expansão.  
 
O cidadão moderno vive entre dois pólos – por um lado, o ritmo do trabalho, do quotidiano 
e da cidade, e por outro, o lazer, o turismo, a natureza e a cultura – numa dialéctica que, 
não sendo nova, assume hoje uma dimensão completamente diferente do passado. No 
fundo, as expectativas são reveladoras de uma maior liberdade individual, em termos de 
economia e tempos livres, o que aliado à facilidade acrescida de deslocação concorre para 
impulsionar a propensão às viagens. Paralelamente, o desejo sempre renovado de conhecer 
novos locais, o desafio de viver novas experiências e a diversificação da oferta turística 
(regional e por produtos) ampliarão o incentivo às deslocações das pessoas. 
 
O reforço da posição e da credibilização do turismo passa necessariamente pelo 
aprofundamento da investigação em torno das várias formas que pode assumir, de modo a 
eliminarem-se mitos, minimizarem-se eventuais efeitos negativos e potenciarem-se os 
factores indutores do seu desenvolvimento e, consequentemente, dos seus benefícios. 
 
Contudo, a investigação científica no turismo tem-se pautado por um lento 
desenvolvimento, o que pode ser explicado em parte, pelo facto de estarmos na presença de 
um fenómeno relativamente jovem, com clara expansão apenas na sociedade 
contemporânea. Não obstante, existem outros factores que permitem clarificar o atraso 
verificado neste domínio. Desde logo, o facto de se tratar de uma disciplina que se integra 
no domínio das ciências sociais, em relação às quais se têm colocado embaraços na 
aplicação do método científico desenvolvido pela escola empírica ou pela corrente 
positivista. Por outro lado, tal como refere Silva (2004), o turismo tem registado “ (…) 
dificuldade em alcançar um certo rigor e estatuto científico, porque para tal necessitará 
de credibilizar os processos analíticos, através de um conveniente controlo e de um 
sistemático contrastar de resultados obtidos (…)”. Ainda de acordo com Silva (2004), um 
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outro aspecto relaciona-se com a propagação das denominadas formas primárias de 
conhecimento do turismo. A este propósito Gunn (1994a) cita Kerlinger e recorda a força 
dos chamados métodos informais, onde se pode concretizar a passagem de conhecimento 
entre indivíduos sem a garantia da sua exactidão, baseando-se esta transmissão em 
pressupostos lógicos ou então na aceitação dos pontos de vista de uma personalidade com 
reputação no meio. 
 
A juntar aos pontos atrás referidos, Silva (2004) reconhece igualmente a existência de uma 
“ (…) geral incompreensão da real complexidade do turismo (…)”, o que decorre da sua 
abrangência, e que conduz ao estabelecimento de prioridades como “ (…) a promoção ou a 
perspectiva industrial (…)” do sector, em prejuízo de uma visão global e interdisciplinar, 
com foco no planeamento e nas políticas e estratégias a concretizar. 
 
Concomitantemente, a maioria dos autores reconhece que a investigação científica no 
turismo necessita de recorrer a métodos diferenciados de pesquisa, por força da 
necessidade de garantir a perspectiva multidisciplinar. Neste sentido, Silva (2004), Gunn 
(1994a), Graburn e Jafari (1991), convergem no reconhecimento da impossibilidade de 
uma única disciplina assegurar a abordagem ou o tratamento ao fenómeno do turismo. De 
facto, o turismo interage com um conjunto de variáveis que não se confinam à abordagem 
puramente económica, sendo essencial garantir a conexão com elementos integrantes, 
nomeadamente da sociologia, da geografia, da história, do direito, da antropologia, entre 
outras disciplinas.  
 
Esta perspectiva multidisciplinar é essencial para se possuir a indispensável compreensão 
sobre as sociedades humanas, onde o turismo constitui um fenómeno com particularidades 
muito especiais. Contudo, este carácter multidisciplinar do turismo e a conceptualização 
heterogénea da sua produção, têm dificultado a investigação no sector, como é reconhecido 
por autores como Quintana (2006), Tezanos (2003) e Méndez (2003). 
 
Tal como também acentua Silva (2004) ao citar Smith (1990), a esta necessidade de 
perspectiva pluridisciplinar corresponde um imperativo de garantir uma investigação que 
contemple diversos prismas de abordagem, os quais pressupõem a sua consideração como 
experiência humana, como comportamento social, como elemento geográfico, como 
recurso económico, social e patrimonial e como actividade privada empresarial com uma 
produção assente numa cadeia de valor. Por outro lado, Hall et al (2004) citam Bodewes 
(1981), o qual argumentava que “ (…) o turismo é geralmente encarado como uma 
aplicação de disciplinas estabelecidas, porque não possui doutrina suficiente para ser 
classificado como uma disciplina académica de campo inteiro (…)”.  
 
Esta ideia é partilhada por Tribe (2003) que preconiza mesmo o abandono da perspectiva 
que pretende reconhecer a investigação no turismo como uma disciplina, em detrimento da 
evidência que deveria ser conferida à diversidade de ângulos que o tema proporciona. 
Contudo, existem correntes contrárias, tal como apontam Hall et al (2004) que citam Ryan 
(1997) e Hall (2004) como defensores da legitimidade do reconhecimento do turismo como 
uma área de “ (…) estudo em si mesmo (…)”, remetendo igualmente para a visão de 
Johnston (1991), para quem uma disciplina deve ter uma “ (…) presença bastante firme 
nas universidades e escolas superiores (…)”, além de possuir estruturas formais de 
investigação e possibilidade de garantir publicações académicas, sob a forma de livros ou 
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de revistas. Segundo o mesmo autor, citado por Hall et al (2004), “ (…) é o avanço do 
conhecimento – através da prática da investigação fundamental e da publicação das suas 
descobertas originais – que identifica uma disciplina académica; a natureza do seu ensino 
é uma consequência da natureza da sua pesquisa (…)”. 
 
Perante esta dualidade de pontos de vista, a qual não implica necessariamente a existência 
de uma posição definitiva sobre a mesma, interessa sobretudo destacar o ponto de vista de 
Meethan (2001) citado por Hall et al (2004), o qual opina que apesar da “ (…) evidente 
expansão de revistas, livros e conferências especificamente dedicadas ao turismo, a um 
nível analítico geral este continua pouco teorizado, eclético e contraditório (…)”. 
Também a este propósito, Cunha (2006) cita Weaver e Oppermann (2000), os quais 
defendem o turismo como uma disciplina própria, reconhecendo contudo que a 
investigação científica que lhe diz respeito ainda se encontra “ (…) numa fase de transição 
para o campo académico sistemático e rigoroso com as suas próprias teorias e 
metodologia (…)“. 
 
Trata-se de uma questão que permanece na ordem do dia, podendo-se distinguir a 
perspectiva da ciência social eminentemente crítica, no entendimento de Hall et al (2004) 
com exigências muitas vezes contraditórias, e o ponto de vista de autores que reconhecem 
que a indústria turística e os decisores políticos marcam decisivamente a agenda da 
investigação.  
 
A este propósito, ao destacar alguns aspectos marcantes da organização da investigação 
científica, Silva (2004) evidencia as experiências existentes em países como o Canadá, 
Austrália e Nova Zelândia, onde a lógica de prioridades obedece a critérios em torno de 
uma agenda que pretende contribuir para o objectivo de aprofundamento de áreas que 
podem induzir o desenvolvimento de vantagens competitivas dos próprios países. Este 
princípio não dispensa contudo que os vários agentes turísticos participem no processo de 
levantamento de necessidades, pelo que a definição das áreas a investigar deverá reflectir 
um entendimento entre os interesses públicos e privados.  
 
Neste contexto, aproximamo-nos do pensamento de Silva (2004) e de outros autores 
citados por Hall et al (2004), tais como, Ryan (2001), Cooper (2002), Hall e Page (2002), 
os quais defendem a neutralidade e o rigor científico na pesquisa, mas que evidenciam 
igualmente que os resultados da investigação devem traduzir-se em contributos que 
forneçam um impulso para resolver situações concretas do sistema turístico e dos seus 
actores. 
 
Contudo, como refere Quintana (2006), “ (…) pero, en realidad, los estudios sobre turismo 
no tienen una larga historia al haber sido reciente su aparición en las sociedades de 
masas, y la propia OMT ha comprobado la ausencia de una definición absoluta de turismo 
que determinase la actividad turística, y poder diferenciar unos sectores de otros (...)”. A 
mesma autora chama a atenção para a trajectória observada ao nível do debate académico e 
institucional sobre a tentativa de precisão dos conceitos e das definições básicas sobre o 
turismo, baseando-se para o efeito na abordagem da OMT (1998b). O quadro da página 
seguinte reproduz precisamente a síntese efectuada. 
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Quadro 1.1. – Conceitos e definições básicas do turismo segundo a OMT 
���� Ausência de definição e importância da conceptualização das estatísticas. 
���� Definição em 1942 (Hunziker e Krapf). 
���� Definição com a conotação de viagem (Burkart e Medlik). 
���� Definição e a medida temporal da actividade turística (Mathieson e Wall). 
���� Definição da OMT de 1994. 
���� Elementos comuns a todas as definições. 
���� Elementos básicos do conceito de actividade turística: procura turística, oferta turística, espaço 

geográfico e operadores turísticos. 
���� Definição de turismo sustentável. 
���� Definição de turismo alternativo. 
���� Conceito de qualidade no turismo 

Fonte: Tradução e adaptação a partir de Quintana (2006) com citação da autora à OMT (1988b) 
 
Assim, Quintana (2006) começa por destacar o esforço efectuado para unificar e 
simplificar as estatísticas de turismo, salientando que este processo está longe de se 
considerar concluído. Recorda, como marcos temporais importantes, a Conferência de 
Otava organizada sob a égide da ONU (Organização das Nações Unidas) em 1991, a qual 
tinha como objectivo essencial a implementação de um conjunto de recomendações 
internacionais para permitirem o desenvolvimento harmonizado das estatísticas do turismo. 
O processo prosseguiu com a adopção de várias definições e classificações, tendo, em 
1993, a Comissão de Estatísticas da ONU aprovado as propostas existentes, bem como o 
quadro conceptual da Conta Satélite do Turismo. Este último instrumento registou, em 
2000, a aprovação da segunda parte dos seus conceitos. 
 
Conforme se pode constatar, estamos na presença de matéria relativamente recente e que, 
segundo Quintana, vem demonstrar as dificuldades de conceptualização do fenómeno 
turístico, com efeito na limitada investigação que existe sobre esta matéria. É interessante 
reproduzir a definição ensaiada por Hunziker e Krapf (1942), os quais consideram o 
turismo como a “ (…) suma de fenómenos y relaciones que surgen de los viajes y de las 
estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no éstan ligados a na residência 
permanente ni a una actividad remunerada “ (in Quintana, 2006).  
 
Por outro lado, em 1981, Burkart y Medlik citados ainda por Quintana, proporcionaram 
outro conceito de definição do turismo ao introduzirem as deslocações curtas e temporais 
que efectuam os indivíduos para fora do lugar de residência ou de trabalho, além da 
consideração de todas as actividades realizadas nos destinos. As deslocações por motivos 
de negócios passaram a ser igualmente contempladas nesta abordagem. 
 
Outro contributo importante foi fornecido por Mathieson e Wall (1982), os quais definiram 
o turismo como “ (…) el movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un 
año, a destinos fuera del lugar de residência y trabajo, las actividadess emprendidas 
durante la estancia, y las facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los 
turistas (...)”. De facto, esta nova aproximação conceptual integrou novos elementos, 
nomeadamente a delimitação temporal da actividade turística para um período inferior a 
um ano, além de introduzir as referências às facilidades criadas e à satisfação das 
necessidades dos turistas. 
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Para muitos autores, as sucessivas aproximações atrás mencionadas determinaram a 
definição adoptada pela OMT em 1994, a qual nos remete para a consideração de que o 
turismo compreende as actividades que realizam as pessoas durante as suas viagens e 
permanência num local distinto do seu ambiente habitual de residência, por um período de 
tempo consecutivo inferior a um ano e com fins de lazer, negócios e outros. Esta definição 
será objecto de uma abordagem mais detalhada em capítulos posteriores, pelo que nos 
limitaremos a assinalar a importância técnica da sua concretização e reconhecer a 
estabilidade que a mesma proporcionou ao nível dos conceitos estatísticos do sector. 
 
Nesta introdução importa referir igualmente a extensão da classificação da OMT (1994) a 
outros elementos básicos da actividade turística, particularmente a alguns conceitos do lado 
da procura – viajante, visitante, turista, excursionista, formas de turismo e gastos do 
turismo. Por outro lado, neste percurso, também se pode englobar o crescente 
aperfeiçoamento de conceitos fora da óptica da procura, tais como, oferta turística, espaço 
geográfico, operador turístico, turismo sustentável, turismo alternativo e qualidade no 
turismo. Tratam-se de conceitos essenciais em torno do turismo, os quais justificam em 
absoluto um processo permanente de melhoria intrínseca dos respectivos conteúdos, mas 
em relação aos quais só muito recentemente passaram a existir referenciais de abordagem 
mais consensuais, tendo a OMT produzido recomendações no sentido de preservar um 
conjunto de princípios nestas definições. 
 
Face ao referido anteriormente, observa-se que a investigação em turismo não foi 
favorecida no passado com a existência de um quadro conceptual devidamente 
harmonizado; pelo contrário, as dificuldades em torno das definições básicas e das suas 
próprias componentes, constituíram um factor que prejudicou o avanço dos ensaios 
científicos, tornando o turismo um fenómeno pouco estudado. Apenas no decurso da 
emergência do turismo como um fenómeno social de massas, ou seja, a partir da segunda 
metade do século XX, é que o mesmo se constituiu como um foco de atenção e de 
investigação nas universidades, passando então a ser estudado por diferentes disciplinas e 
perspectivas. Esta atenção crescente justificou-se pela necessidade de compreender a 
multiplicidade de relações entre os elementos que conformam o turismo e as suas 
implicações nas sociedades mais modernas, desde as industriais, às pós-industriais e às de 
tecnologias avançadas. 
 
Neste sentido, a OMT (2001a) enfatiza que a investigação em turismo consiste na “ (...) 
formulação de questões, na recolha sistemática de informação para responder a essas 
perguntas e na organização e análise dos dados, com o objectivo de obter padrões de 
conhecimento, relações e tendências que ajudem no entendimento do sistema, na tomada 
de decisões e na construção de previsões face ao leque de cenários alternativos do 
futuro”. Reforça-se, assim, o entendimento de que a investigação no turismo deve permitir 
a compreensão dos acontecimentos que ocorrem dentro do sector, tanto internamente, 
como ao nível do seu enquadramento. Por outro lado, a investigação deve orientar-se para 
“ (…) a procura da esfera do desconhecido através do conhecido, utilizando-se dados 
experimentais e as leis e princípios da razão” (OMT, 2001), o que pode pressupor a mais-
valia pela opção por um tema pouco aprofundado e susceptível de produzir novo 
conhecimento. 
 



  
  Sancho Silva Capítulo 1. Introdução 
 

 - 6 -  

Voltando ao panorama decorrente da revisão da literatura sobre esta temática, ressalta o 
reconhecimento praticamente consensual que o turismo se assume como um fenómeno 
compósito, justificando uma abordagem holística, de forma a permitir a integração das 
diferentes perspectivas existentes sobre o mesmo. Neste contexto, a conjugação das 
perspectivas sociológica, económica, psicológica ou geográfica, permitirá um quadro de 
leitura interdisciplinar, onde cada ciência aborda o fenómeno turístico segundo o seu 
próprio quadro de saber, contribuindo para o entendimento global do mesmo. Dentro desta 
linha de pensamento, Krippendorf (2001) defende que o objecto do turismo está a tornar-se 
cada vez mais amplo, face à multiplicidade de relações e conexões que o mesmo envolve 
no seu interior, pelo que não dispensa o seu estudo mediante um olhar alargado de várias 
perspectivas.  
 
Neste contexto, na presente investigação conjugaram-se as ópticas de observação 
decorrentes da economia, da psicologia, da antropologia, da cultura e da sociedade. De 
facto, a economia permitiu estudar o turismo interno numa dupla aproximação; por um 
lado, no plano micro, viabilizou a análise sobre as empresas turísticas, o processo de 
produção e o consumo das actividades decorrentes da incidência da procura; por outro 
lado, na vertente macro, assegurou o estudo do fenómeno em apreço no domínio dos seus 
efeitos nos recursos e na economia nacional.  
 
Não se prescindiu do contributo da psicologia, o qual foi fundamental para garantir a 
análise do processo de decisão no acto de viajar, nomeadamente ao nível dos factores 
determinantes relacionados com os atributos e as capacidades de cada indivíduo. A 
perspectiva antropológica esteve igualmente presente na investigação, o que derivou do 
facto de o turismo se consubstanciar numa actividade eminentemente humana, onde existe 
um contacto directo entre pessoas com formas de vida diferentes e com valores socio-
culturais diferenciados. A ligação com a cultura decorreu em parte desta situação, mas 
também do reconhecimento do papel que o turismo interno pode desempenhar como factor 
de valorização individual das pessoas, reforçando o conhecimento que as mesmas possuem 
sobre o país onde vivem.  
 
Finalmente, uma referência à óptica sociológica, verdadeiramente indispensável na análise 
efectuada, já que, tal como evidencia Krippendorf (2001), o turismo e o lazer constituem o 
resultado da forma como se encontram organizadas as sociedades industriais, além de 
também serem partes integrantes destas e facultarem um contributo para o entendimento da 
sua própria evolução. 
 
A expressão pluridimensional do turismo não invalida, contudo, o reconhecimento de que 
o turismo detém uma natureza muito específica, necessitando de ser convenientemente 
apreendido em termos da sua estrutura, para que a mesma possa ser objecto da devida 
orientação e operacionalização. Assim, esta preocupação holística da abordagem ao 
fenómeno turístico, aliada ao facto do turismo interno se revelar como uma componente 
insuficientemente conhecida em termos da sua verdadeira dimensão, conduziu à opção de 
orientar a presente dissertação para a perspectiva global e integrada, em detrimento do foco 
numa particularidade concreta. Por o turismo interno não dispor de uma visão de conjunto, 
onde as suas incidências sejam devidamente avaliadas de uma forma integrada, sofreu uma 
marginalização absoluta ao nível das políticas do turismo e da própria informação que 
circula sobre o sector.  
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Neste sentido, assumindo-se a presente investigação como um contributo para a 
valorização do turismo interno, entendeu-se que só se alcançaria este objectivo se o prisma 
da reflexão fosse universal e não apenas direccionado para alguma particularidade desta 
forma de turismo. Entende-se a conveniência de seccionar o estudo de um tema tão vasto 
como aquele que se trouxe à colação, mas a persistência em análises parcelares sobre o 
turismo interno contribui igualmente para que se desvalorize a sua importância geral e 
todos os seus efeitos. Temáticas como, por exemplo, a sazonalidade dos movimentos da 
procura, o uso de segundas residências, o contributo para a economia do país, as formas do 
turismo social, o excursionismo e as viagens de curta duração, as motivações nas 
deslocações, a distribuição espacial dos fluxos e o efeito de redistribuição da riqueza, 
podiam constituir o âmago de investigações interessantes e amplamente conclusivas em 
relação ao fenómeno turístico do mercado doméstico.  
 
Certamente que, através do recurso aos instrumentos adequados em cada caso, seria viável 
obter um conhecimento detalhado sobre alguns aspectos fundamentais que integram o 
turismo interno. Contudo, segundo a nossa opinião, estaríamos perante uma análise 
parcelar, que no presente momento, não proporcionaria o tal efeito de reconhecimento da 
importância global do mercado interno nas intervenções dos vários agentes turísticos. 
Atendendo ao facto de nunca ter sido avaliado de uma forma conjunta é que, segundo a 
nossa opinião, o turismo interno não possui a visibilidade e o reconhecimento que justifica. 
 
Neste contexto, e não obstante se correr o risco de prolongar a extensão da investigação, 
assumiu-se claramente que o propósito básico da mesma assenta no foco de todas as 
componentes associadas ao turismo interno, de modo a demonstrar a dimensão do seu 
âmbito, a variedade das suas formas e a diversidade dos seus efeitos. Entende-se que o 
conhecimento do seu todo, neste caso concreto, é a única forma possível de evidenciar uma 
importância que a simples análise das partes não deixa perceber com nitidez. Pode-se 
levantar a questão sobre a validade deste raciocínio, mas em relação a este aspecto, 
respondemos com o carácter pioneiro da presente investigação. De facto, o levantamento 
da bibliografia de referência na área do turismo, o qual obedeceu a um processo exaustivo, 
não proporcionou a ocorrência de nenhuma obra que tenha procedido à abordagem 
holística do mercado interno. As tais referências pontuais e parcelares, muitas delas em 
autores consagrados como Jafari (1987), Cooper et al (2001), Middleton et al (2002) e 
Todd (2003), revestem um interesse absoluto para o reconhecimento da importância desta 
forma de turismo e alertam para a sua magnitude, mas não materializam de uma forma 
concreta a sua dimensão nos vários planos.  
 
Neste sentido, impõe-se reforçar os pressupostos que acarretaram a opção pela presente 
temática, sob a óptica da análise integrada. Em conformidade, importa distinguir as 
motivações diferenciadas de ordem pessoal, profissional e sectorial, que conduziram a esta 
escolha e que pretendem consubstanciar um contributo que se deseja válido para a 
melhoria do conhecimento sobre o turismo na sua globalidade. 
 
No plano pessoal, a elaboração desta investigação surge como corolário de uma carreira na 
administração central do turismo e no ensino superior ligado a este sector de actividade, o 
que conduziu ao propósito de selecção de um tema insuficientemente estudado e, que na 
nossa opinião, justificasse o desafio de uma abordagem global e inovadora. Por outro lado, 
a experiência profissional proporcionou o acompanhamento do turismo e dos seus actores, 
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em múltiplas circunstâncias, e, permitiu, com o contributo do conhecimento vivido, 
constatar o relativo desprezo a que sempre esteve votado o turismo interno em Portugal, 
salvo em períodos bem demarcados. Trata-se de uma situação que pode ser explicada em 
parte através do desconhecimento que existe sobre a sua real dimensão, o que decorre da já 
citada prevalência do denominado conhecimento assente em métodos de tenacidade, 
autoridade e de intuição (Silva, 2004).  
 
Neste plano, o aparecimento da Conta Satélite do Turismo está a tornar-se um elemento 
fulcral para demonstrar que a importância económica do turismo interno ultrapassa 
largamente o que as perspectivas conservadoras lhe atribuíam, ao ponto de o 
desvalorizarem sistematicamente face ao turismo receptor. Adicionalmente, os efeitos 
sociais, culturais e ambientais associados ao turismo interno, tal como será evidenciado no 
decurso desta investigação, vêm reforçar o alcance dos seus efeitos positivos, tornando-o 
uma realidade tão visível que obrigatoriamente conduzirá no futuro à sua percepção como 
alternativa estratégica a não desperdiçar.    
 
No domínio sectorial, a motivação prendeu-se com o desejo de clarificar como o turismo 
doméstico pode funcionar como factor impulsionador do desenvolvimento do sector, 
merecendo no mínimo um equilíbrio na abordagem política face à componente 
internacional. A difícil contabilização de todos os seus movimentos torna-o mais 
vulnerável na análise política e no plano mediático, o que gera uma situação de 
marginalização no seu tratamento, a qual deve ser corrigida na defesa dos próprios 
interesses nacionais. Repare-se que esta asserção não se aplica apenas à realidade 
portuguesa, sendo muito comum na maioria dos países europeus, tal como se demonstrará. 
Se o turismo interno, sem usufruir de estratégias direccionadas para o seu desenvolvimento 
em muitos países, já possui a ascendência que a presente investigação se encarregará de 
evidenciar, pergunta-se até onde poderia chegar, caso fosse alvo de um tratamento assente 
num planeamento adequado às suas características? Certamente que a níveis bem mais 
elevados, com consequentes ganhos para os países que apostassem na sua potenciação.   
 
Não obstante o foco da presente investigação incidir sobre o turismo interno, tal não 
impede o reconhecimento do papel importante que o turismo internacional também pode 
desempenhar, sendo reconhecido por vários autores como uma forma de turismo que 
encerra aspectos favoráveis, constituindo igualmente um elemento de desenvolvimento 
individual e colectivo. Não se pretende conduzir o debate para a querela das alternativas ou 
da maior ou menor importância das duas formas de turismo. Defende-se, inequivocamente, 
a sua complementaridade e a sua desejável coexistência nas estratégias do sector, até 
porque existem sinergias em termos de investimentos e de intervenções. O que se 
argumenta é o carácter insuficiente da perspectiva dominante na actualidade, ao reduzir 
frequentemente o turismo à sua expressão internacional, e ao remeter para um patamar 
secundário a abordagem ao mercado doméstico.    
 

1.2. A oportunidade do tema e os resultados esperados 
 

Em conformidade com as evidências empíricas existentes, a referida tendência muito 
generalizada para a concessão de um grau superior de discussão à abordagem do turismo 
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internacional1, além de ter conduzido com frequência à secundarização do turismo interno2 
e ao inferior conhecimento e acompanhamento dos seus movimentos, encerra uma 
contradição evidente. De facto, no plano mundial, apenas um número relativamente 
diminuto de pessoas desfruta da oportunidade de viajar para o estrangeiro. É a própria 
Organização Mundial do Turismo (2001e) que, no seu ensaio sobre as perspectivas do 
turismo internacional para o horizonte 2020, ao estabelecer um cenário francamente 
expansionista, refere que as cerca de 1561 milhões de chegadas de turistas internacionais 
no mundo, previstas para aquele último ano, resultarão de viagens efectuadas por apenas 
7% da população mundial, sendo que no caso europeu se poderá atingir a taxa de 14%. 
 
A preponderância do turismo interno é reconhecida por algumas instâncias e autores; 
contudo, parece existirem algumas realidades objectivas que o contrariam, tais como, um 
eventual foco preferencial das políticas e estratégias turísticas nos mercados externos e 
uma presumível ascendência da informação sobre o turismo internacional. Neste contexto, 
Todd (2003) interroga-se como explicar tais ocorrências, se “ (…) a OMT estima que o 
turismo doméstico em todo o mundo supere o turismo internacional por um factor de cerca 
de 10:1 (…)”. Em reforço desta tese pronunciam-se igualmente Cooper et al (2001), ao 
indicarem: “ (...) como uma referência bastante incerta, estimamos que as despesas 
mundiais no turismo doméstico possam equivaler em até dez vezes as do turismo 
internacional (...)”. 
 
Por outro lado, Todd (2003) considera que: “ (…) é obvio que a magnitude do turismo 
doméstico no mundo industrializado é vasta – notadamente na América do Norte e na 
Europa. A estatística, frequentemente citada, que indica que menos de 10% dos norte-
americanos têm passaportes (apesar de os Estados Unidos serem considerados os maiores 
gastadores mundiais em turismo internacional, excluindo os custos de transporte) dá um 
sinal da enorme proporção que esse negócio pode assumir. (…) “. Também Cunha (2006) 
salienta que “ (…) é o turismo interno que, na generalidade dos países, origina o maior 
volume de deslocações e, em muitos casos, os efeitos mais importantes (…)”. Ainda 
segundo este autor, “ (…) as receitas proporcionadas pelo turismo doméstico são sete 
vezes superiores às do turismo internacional (...)”:  
 
Neste contexto, a presente investigação orienta-se para o aprofundamento da base do 
conhecimento em torno do turismo interno, cuja posição subalterna em relação ao turismo 
internacional constitui no entendimento de Cooper et al (2001) um dos grandes mitos da 
actividade turística. Recordemos o seu ponto de vista: “ (…) Por fim, em muitos aspectos, 
as percepções gerais a respeito do turismo estão deslocadas. O turismo está circundado 
por certos mitos que contribuíram de forma irreal para a sua imagem glamourosa (…)”. 
E, entre vários exemplos, Cooper (2001) concretiza: “ (…) Mito: a maioria do turismo no 

                                                 
1 Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT, 1994) o turismo internacional abrange as deslocações das 
pessoas que viajam para um país que não aquele onde têm a sua residência habitual, por um período inferior a 12 meses e 
cujo principal motivo da visita é outro que não o exercício de uma actividade remunerada dentro do país visitado; na 
nova versão das Recomendações Internacionais para as Estatísticas do Turismo (ONU, 2008) substituiu-se “ o exercício 
de uma actividade remunerada dentro do país visitado por ” estar empregado numa entidade residente no país visitado”. 
2 Segundo a OMT (1994), o turismo interno abrange as deslocações das pessoas dentro do país onde residem, para 
locais diferentes do seu ambiente normal de residência, por um período inferior a 12 meses e cujo principal motivo da 
visita é outro que não o exercício de uma actividade remunerada no local visitado; na nova versão das Recomendações 
Internacionais para as Estatísticas do Turismo (ONU, 2008) substituiu-se “ o exercício de uma actividade remunerada n 
local visitado por ” estar empregado numa entidade residente no local visitado”. 
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mundo é internacional; Realidade: O turismo no mundo é predominantemente doméstico 
(pessoas viajando em seu próprio país)(…)”. 
 
Desta pesquisa resultaram aspectos menos conhecidos e susceptíveis de incorporarem 
novas estratégias de valorização do mercado interno, o qual possui uma abrangência muito 
vasta e multifacetada. De facto, desde o excursionismo aos movimentos turísticos de curta 
duração, passando pelas deslocações de cunho profissional (mas abrangidas pela definição 
universal da OMT), até ao gozo de férias fora do domicílio em meios privativos ou 
colectivos de alojamento, ocorrem uma variedade de situações que justificaram uma 
abordagem sistematizada e coerente. Este processo abarcará igualmente o estudo dos 
comportamentos e das motivações das pessoas para a prática do turismo interno, o 
levantamento das estatísticas de volume, de valor e de perfil dos visitantes, além da 
avaliação das políticas e estratégias de dinamização do mercado doméstico. 
 
Se o tema do turismo interno se revela aliciante, a recente conjuntura ainda veio reforçar 
mais a oportunidade da sua investigação. De facto, o turismo internacional registou no 
quadriénio 2001/04 um enquadramento pouco favorável, como resultado não só do 
arrefecimento da economia mundial, como também da sua vulnerabilidade a aspectos 
decorrentes do aumento da insegurança (terrorismo internacional, guerra do Iraque, vírus 
da pneumonia atípica). Neste contexto, assistiu-se a uma redistribuição do conjunto da 
procura, detectando-se uma quebra nas viagens de longo curso e um claro favorecimento 
do turismo interno e dos mercados de proximidade (OMT, 2002a). Seguiu-se um triénio 
(2005/07) onde o turismo internacional e o turismo interno evidenciaram comportamentos 
similares, ditados por uma tendência expansionista, enquanto que a profunda crise 
económica e financeira que abalou o mundo a partir do segundo semestre de 2008, veio 
novamente despoletar uma atenção acrescida nas estratégias dirigidas nos mercados 
domésticos, como forma de compensação da retracção observada nos fluxos emissores de 
países dotados de economias consideradas fortes como, por exemplo, os EUA, a Alemanha 
e o Reino Unido (OMT, 2009). 
 
Como corolário desta situação observou-se o reforço das políticas de valorização do 
turismo interno desde praticamente o ano de 2002, com apostas ao nível do marketing e da 
comunicação, sendo estas opções comuns aos governos e às empresas turísticas. Neste 
sentido, importa cruzar as abordagens concretizadas, sistematizando as experiências em 
vários países, com particular destaque para os países europeus. 
 
No caso português, as estatísticas e estudos oficiais revelam que o mercado interno ainda 
possui uma dimensão reduzida, sendo fortemente concentrado em termos sazonais e 
dominado pela apetência para as férias de sol e praia (CESTUR, 2007). Contudo, a 
evolução no período 1998/2004 (CESTUR, 2007), evidenciou que se trata de um mercado 
com potencial de expansão e com capacidade de alargamento da base de motivações da 
procura. Como tal, procederemos à caracterização detalhada do mercado interno em 
Portugal, assegurando um diagnóstico completo sob os pontos de vista quantitativo e 
qualitativo, a par com o ensaio de criação de um novo modelo para o seu desenvolvimento 
futuro. Foram efectuadas as pesquisas de mercado consideradas convenientes, criando-se 
os mecanismos adequados de auscultação dos principais agentes turísticos nacionais sobre 
esta matéria. 
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Em termos de resultados esperados, pretendeu-se com a presente investigação contemplar 
uma avaliação integrada da expressão do turismo interno, com extensão ao plano europeu. 
Esta pesquisa não dispensou a já aludida óptica pluridisciplinar de análise da envolvente e 
dos respectivos impactos, sendo complementada com a sistematização das políticas 
orientadas para o mercado interno. O caso português foi alvo do detalhe já aludido, de 
forma a produzir-se um quadro completo sobre a sua caracterização, bem como o desenho 
de uma visão futura susceptível de proporcionar a valorização do mercado em apreço. 
 
O turismo é uma actividade com expressão social, económica, regional e patrimonial, daí 
que exista a propensão para analisar o fenómeno nas suas múltiplas relações; por outro 
lado, e como adiante se comprovará, o turismo interno consubstancia a forma mais 
expressiva de exercício das práticas turísticas, evidenciando uma forte dependência em 
relação a aspectos ligados à envolvente, nomeadamente nos planos político, demográfico, 
económico, social e tecnológico.  
 
Tal como se explicitará detalhadamente no Capítulo 3 da presente investigação, referente à 
descrição da metodologia utilizada, o tipo de pesquisa efectuada insere-se na designação de 
“design de metodologia mista”, conforme o pensamento de Lee (1999) citado por Oliveira 
(2005), já que se recorreu a processos que pressupõem uma convergência entre métodos e 
técnicas de recolha de dados característicos das abordagens qualitativas e quantitativas.  
 
Por outro lado, a filosofia da investigação, na linha do preconizado por autores como 
Deshaies (1992), Quivy et al (1995), Demo (1995), Pardal et al (1995), Hill e Hill (2005), 
Oliveira (2005) e Appolinário (2006), respeitou a “hierarquia dos actos epistemológicos” 
(Bourdieu et al, 1968 in Quivy et al, 1995), comportando os três actos básicos do 
procedimento científico – a ruptura, a construção e a verificação. Por outro lado, foram 
definidas as questões gerais da investigação, as quais surgem sintetizadas através de uma 
“pergunta de partida” consubstanciada nas seguintes interrogações: 
“Q1. É possível concretizar a importância do turismo interno à escala internacional e de 
Portugal em particular?  
Q2. A aposta estratégica no turismo interno pode consubstanciar um novo modelo de 
desenvolvimento turístico com benefícios nos planos económico, social, patrimonial e 
territorial?”  
 
Neste contexto, a primeira questão nuclear da investigação incidiu sobre a identificação da 
importância do turismo interno no plano dos movimentos subentendidos e dos efeitos 
decorrentes, bem como dos motivos que concorrem para a presumível secundarização do 
turismo interno ao nível da informação existente e das próprias estratégias políticas. Por 
outro lado, pretendeu-se que desta pesquisa resultassem igualmente contributos 
susceptíveis de incorporarem novas estratégias de valorização do turismo interno, pelo que 
o processo de potenciação deste mercado, como factor de consolidação e modelo de 
desenvolvimento alternativo para o sector do turismo, constituiu o segundo grande 
objectivo geral da investigação.  
 
Desta forma, efectuou-se uma pesquisa empírica, crítica e abrangente sobre as relações 
directas e indirectas que enquadram o turismo interno nas várias vertentes, não se 
prescindindo da elaboração de teorias e hipóteses. Estes dois elementos pesaram na opção 
de construção de um modelo que assenta inicialmente numa componente indutiva (Questão 
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1), para numa segunda fase se optar por uma construção por dedução (Questão 2). Por 
outro lado, as questões centrais da investigação foram desdobradas num conjunto de 
questões específicas, as quais foram devidamente filtradas através da revisão bibliográfica 
efectuada, das entrevistas efectuadas e das fontes de informação disponíveis.  
 

Quadro 1.2. – Questões gerais e específicas ligadas à investigação 
QUESTÕES GERAIS QUESTÕES ESPECÍFICAS 

Q1.1. Existe, ou não, uma subalternização do turismo interno face ao 
turismo receptor, ao nível da informação existente e das próprias 
estratégias políticas? 
Q1.2. Qual a fronteira entre as práticas de lazer e o turismo interno? 
Q1.3. O turismo interno é, ou não, a principal forma de turismo que 
existe no mundo?  
Q1.4. Quais os efeitos económicos, sociais, patrimoniais e regionais que 
pode comportar o desenvolvimento do turismo interno? 
Q1.5. Que fontes de informação possibilitam a avaliação integrada do 
turismo interno? Quais as dificuldades de medição e que métodos 
utilizados? Existe harmonização internacional de dados? 
Q1.6. Qual a dimensão dos movimentos e dos efeitos económicos do 
turismo interno no plano mundial, da UE e de Portugal? 

Q1. É possível concretizar a 
importância do turismo interno 
à escala internacional e de 
Portugal em particular?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Q1.7. Como se coaduna o turismo interno com as características do 

lazer e do turismo de hoje e do futuro? 
Q2.1. Que comportamentos e motivações caracterizam a prática do 
turismo interno? 
Q2.2. Que diversidade de formas é que o turismo interno pode assumir? 
Q2.3. Quais as linhas orientadoras das estratégias existentes para o 
turismo interno no contexto das políticas turísticas nacionais dos países 
da União Europeia?  
Q2.4. Existem, nos países da UE, estratégias de incentivo às práticas do 
turismo interno, devidamente articuladas com as políticas de 
desenvolvimento social? 
Q2.5. Existem estratégias específicas de marketing para o turismo 
interno no contexto das políticas turísticas nacionais dos países da 
União Europeia? 
Q2.6. É possível identificar, ao nível do benchmarking, boas práticas no 
plano do desenvolvimento do turismo interno? 
Q2.7. O turismo interno pode assumir-se nos países desenvolvidos 
como um factor de atenuação de alguns desequilíbrios decorrentes da 
expansão do turismo receptor? 
Q2.8. Que macroestratégias se podem perspectivar para a potenciação 
do turismo interno? 
Q2.9. Qual o tratamento que tem sido conferido ao turismo interno em 
Portugal, no tocante à evolução dos objectivos, das estratégias e da sua 
operacionalização no plano institucional? 
Q2.10. Qual o diagnóstico estratégico da situação do mercado interno 
em Portugal? 
Q2.11. Que desafios se colocam ao nível do desenvolvimento do 
mercado interno em Portugal? 
Q2.12. Quais as linhas orientadoras, ao nível do planeamento 
estratégico, táctico e operacional, que devem suportar uma política de 
desenvolvimento do turismo interno em Portugal? 

Q2. A aposta estratégica no 
turismo interno pode 
consubstanciar um novo 
modelo de desenvolvimento 
turístico com benefícios nos 
planos económico, social, 
patrimonial e territorial?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2.13. Pode o turismo interno, em Portugal, ter um efeito amortecedor 
ou correctivo dos desequilíbrios gerados pelo turismo receptor? 

Fonte: Elaboração própria 
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No Capítulo 3, respeitante à descrição da metodologia utilizada, detalhar-se-ão os aspectos 
principais relacionados com as perguntas de partida deste ensaio, justificando-se a sua 
inclusão e clarificando-se o processo de articulação com o procedimento científico 
adoptado. Contudo, considerou-se relevante explicitar desde já as questões de base da 
investigação, de forma a facilitar a contextualização dos objectivos associados e a própria 
percepção da sequência imprimida ao roteiro executivo da dissertação. 
 
Neste contexto, o Quadro 1.2., inserto na página anterior, sintetiza as questões gerais e 
específicas, as quais serão devidamente sistematizadas através de quadros que assegurarão 
a ligação a cada capítulo, sendo que na parte final da dissertação se procederá à integração 
e resumo de todas as referências parcelares.  
 
Assim, no modelo induzido (em torno da Questão1) construíram-se várias hipóteses cujas 
dimensões e componentes serão objecto de observação através de vários indicadores e 
instrumentos, conforme consta esquematicamente da Figura 1.1., seguidamente 
apresentada. 

 
Figura 1.1. – Sistema relacional para resposta a Q1 (Questão 1) 

 
O sistema de relações estabelecido assenta nas seguintes premissas: 
���� A importância do turismo interno para ser aferida carece da necessária clarificação de 

conceitos, o que implica sobretudo a sua diferenciação em relação às actividades de 
lazer (Q1.2.); por outro lado, é imprescindível a aferição das fontes de informação 
disponíveis para a avaliação da extensão do fenómeno (Q1.5.); 

���� A informação disponível permitirá avaliar a dimensão dos fluxos associados ao turismo 
interno (Q1.6.), bem como os seus impactos sobretudo no plano económico (Q1.4.); 

���� A conjunção destas questões deverá demonstrar que o turismo interno constitui a forma 
principal do turismo no plano geral (Q1.3.), reforçando-se esta perspectiva com as 
tendências desenhadas para o futuro (Q1.7.); 
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Turismo 
interno 

 

Q1.5. 
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Q1.4. Efeitos do 
turismo interno 

Q1.3. Forma 
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Q1.1. 
Abordagem 
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Fonte: Produção própria 
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���� A constatação de Q1.3. implicará o reconhecimento da contradição implícita na pouca 
primazia dada ao mercado interno nas políticas e na informação mediática sobre o 
sector do turismo (Q1.1.). 

 
Por outro lado, a Questão 2 ao repousar no método hipotético-dedutivo, gerou “ (…) 
através de um trabalho lógico, hipóteses, conceitos e indicadores para os quais se terão de 
procurar correspondentes no real (…)” (Quivy et al, 2005). Assim, para a Questão 2, 
optou-se pelo sistema relacional de abordagem que se reproduz seguidamente (Figura 1.2.).  
 

Figura 1.2. – Sistema relacional para resposta a Q2 (Questão 2) 
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Fonte: Produção própria 
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No caso específico desta hipótese, o objectivo reside na criação de um modelo de 
desenvolvimento do turismo interno que se possa assumir como a base de valorização 
deste mercado, comportando as intervenções que acentuem os seus benefícios com reflexos 
em vários planos (Q2). 
 
As hipóteses específicas devem corporizar o suporte para a definição do seu conteúdo, pelo 
que o esforço efectuado centrou-se na demonstração da sua correspondência com a 
realidade. Assim, o conhecimento dos comportamentos e das motivações associadas ao 
turismo interno (Q2.1.), bem como a dimensão das respectivas formas (Q2.2.) constituirão 
um input essencial para a definição das macroestratégias (Q2.8.). Estas, por sua vez, 
necessitam dos fundamentos decorrentes das experiências nacionais já existentes (Q2.3.), 
pelo que o exercício se prolongará através da observação das estratégias específicas de 
incentivo ao desenvolvimento (Q2.4.), do marketing utilizado (Q2.5.), do benchmarking ao 
nível das boas práticas (Q2.6.) e dos contributos para amortecer eventuais desequilíbrios 
provenientes do turismo receptor nalguns países (Q2.7.). 
 
O modelo terá a sua aplicação concreta orientada para o caso português (Q2.9.), o que 
justifica a particularização das hipóteses específicas orientadas para o diagnóstico 
estratégico (Q2.10.), para a sistematização dos desafios existentes (Q2.11.), para o 
planeamento estratégico, táctico e operacional (Q2.12.) e para a avaliação dos eventuais 
efeitos correctores do turismo interno sobre os desequilíbrios resultantes da incidência da 
procura externa em Portugal (Q2.13.). 
 
Tal como será detalhado na Secção 3.5., a presente investigação norteou-se pelo objectivo 
de fornecer contributos inovadores, quer no plano científico, quer no plano sectorial. 
Assim, na área científica, a pesquisa efectuada revelou uma elevada dispersão da 
informação e das reflexões sobre o turismo interno, além de uma fraca articulação entre a 
produção existente e a sua sustentação empírica. Detectaram-se referências bibliográficas 
sobre o turismo interno ao nível de alguns autores (Assis, 2003; Athanasopoulos e 
Hyndman, 2008; Baretje, 1983; Bargeman e Poel, 2006; Brey e Lehto, 2007; Cooper et al, 
2001; Cunha, 2006; Fernandes, 2002; Jafari, 1987; Martínez, 2003; Massarutto, 2005; 
Middleton e Clarke, 2002; Pearce e Moscardo, 2006; Pedro, 2006; Sampaio, 2000; 
Srivastava e Shukla, 2003), sobretudo ao nível de livros e publicações, as quais 
convergiram para análises parcelares sobre o fenómeno, desconhecendo-se as correlações 
com os restantes elementos e a sua integração na visão holística sobre o mercado. 
 
Neste contexto, assumiu-se claramente que interessava romper com a óptica fragmentada 
de análise do turismo interno e optar pela sua análise holística, o que implicou o 
alargamento da observação a fontes institucionais e a criação de mecanismos adequados de 
recolha de informação através de instrumentos próprios concebidos para o efeito. O apoio 
facultado à investigação pela Organização Mundial do Turismo, através da 
disponibilização das bases de dados pertinentes, e pela Comissão Europeia, entidade esta 
que apoiou o desenvolvimento de uma ferramenta de observação directa junto dos Estados 
Membros, conferiram a possibilidade de proceder a validações do conhecimento 
acumulado através da análise integrada de dados. Por outro lado, no aprofundamento da 
temática para Portugal, através do recurso a inquéritos realizados junto de vários actores 
nacionais, foi possível construir uma base de informação que permitiu gerar novos saberes 
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e penetrar em domínios perfeitamente inovadores, nomeadamente, no plano do 
excursionismo e da utilização de residências secundárias.   
 
O contributo sectorial não se quedou pelos aspectos inerentes à caracterização desta forma 
de turismo, tendo igualmente reflexos na apresentação de um modelo empírico inerente à 
sua estruturação e desenvolvimento, o qual se revela susceptível de utilização no plano de 
qualquer país, integrando a constelação e o relacionamento das variáveis relevantes, mas 
também o planeamento estratégico respeitante à sua potenciação. 
 

1.3. Estrutura da dissertação 
 
A estrutura da presente dissertação contempla as já referidas três fases do procedimento 
científico (ruptura, construção e verificação), através do estabelecimento de um roteiro de 
investigação que assentou na seguinte sequência: 
���� Identificação das questões centrais e específicas da investigação; 
���� Revisão bibliográfica dirigida não só para o tema central da tese, mas também para a 

abordagem dos aspectos conceptuais que viabilizaram o entendimento da problemática 
da investigação e que suportaram as fases inerentes á observação e à construção do 
modelo de valorização do turismo interno; 

���� Focalização do âmago nuclear da investigação e descrição do modelo de análise 
utilizado; 

���� Recolha, sistematização, tratamento e análise dos dados qualitativos e quantitativos 
decorrentes do processo de observação; 

���� Particularização da expressão do mercado interno para a União Europeia (UE) e 
posterior detalhe para Portugal; 

���� Construção do novo modelo de potenciação do turismo interno (TURINTERNO), 
desdobrado pela componente inerente à estrutura e dinâmica do sistema que lhe está 
associado (1.ª Parte) e pela proposta de organização do planeamento estratégico 
destinado à sua valorização (2.ª Parte); 

���� Aplicação do modelo (2.ª Parte) à realidade portuguesa, análise de gaps e propostas de 
optimização de procedimentos; 

���� Análise conclusiva e integradora dos pontos marcantes da investigação. 
 
Transpondo esta sequência para a sua aplicação concreta e pragmática na dissertação em 
apreço, importa relevar a distribuição do presente ensaio por quatro Partes distintas, as 
quais englobaram os grandes blocos da pesquisa. Assim, na Parte I procedeu-se ao 
enquadramento e conceptualização da investigação, através de três capítulos distintos – 
Introdução à dissertação, fundamentação teórico-conceptual e descrição da metodologia de 
análise utilizada. 
 
No Capítulo 1, assegurou-se a introdução ao tema, destacando-se a oportunidade do 
mesmo e os resultados esperados, além de se fornecer a indicação sobre o roteiro da 
investigação. 
 
Por outro lado, no Capítulo 2, aprofundaram-se os aspectos teóricos da pesquisa, 
concretizando-se a revisão bibliográfica adequada, a qual foi orientada no sentido de 
facultar as bases de conhecimento indispensáveis para concretizar o diagnóstico do 
mercado, bem como a extensão para a planificação das intervenções inerentes à sua 
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potenciação. Deste modo, o relacionamento entre o lazer e o turismo (Sessão 2.2.) permitiu 
assinalar a sua diferenciação conceptual e sublinhar as sinergias possíveis que decorrem da 
sua consideração conjunta. 
 
No âmbito da revisão da literatura específica do turismo (Secção 2.3.), percorreu-se um 
caminho que englobou a consideração dos seus efeitos (Secção 2.3.1.), das suas 
componentes (Secção 2.3.2.) e do sistema relacional que o acomoda (Secção 2.3.3.), além 
da inevitável clarificação das definições de base (Secções 2.3.4. e 2.3.5.). Por outro lado, 
os comportamentos e motivações dos consumidores (Secção 2.3.6.) e as revisitas aos 
principais conceitos dirigidos à compreensão da oferta e da procura turística (Secções 
2.3.7. e 2.3.8.), assinalaram outras etapas marcantes neste processo. 
 
A aplicabilidade ao turismo da teoria dos modelos (2.3.9.) e a recuperação dos principais 
aspectos respeitantes à evolução do planeamento, desde a sua formulação tradicional até 
aos pontos de vista modernos sobre o planeamento estratégico (2.3.10.), constituíram 
temáticas onde se cruzaram pontos de vista de vários autores com o objectivo de garantir 
um suporte teórico susceptível de credibilizar a criação do novo modelo de 
desenvolvimento do turismo interno. 
 
Constituindo o mercado doméstico o foco da presente investigação, particularizou-se a 
delimitação conceptual do seu âmbito e das formas de medição existentes (Secção 2.4.), 
evidenciando-se as dificuldades que decorrem da sua medição objectiva e regular. O 
Capítulo 2 incluiu igualmente uma avaliação qualitativa do futuro do turismo e do lazer 
(Secção 2.5.), suportada na revisão bibliográfica de referência, de forma a assegurar que a 
potenciação do turismo interno não se produza de uma forma desgarrada, ou contra natura, 
em relação às tendências de fundo expectáveis. 
 
Finalmente, a Parte I incorporou o detalhe da metodologia da investigação (Capítulo 3), a 
qual passou pela referência ao método científico apropriado (Secção 3.2.), à descrição 
exaustiva dos processos de observação e de análise (Secção 3.3.), da avaliação crítica da 
metodologia (Secção 3.4.) e do contributo que a presente reflexão poderá facultar à área 
científica (Secção 3.5.).  
 
No tocante à Parte II, onde se abordaram as dinâmicas do mercado interno decorrentes de 
um processo de observação e de análise de dados que respeitou uma orientação no sentido 
da realidade mais lata (Capítulo 4) para a mais particular, ou seja, focada inicialmente no 
plano mundial (Secção 4.1.), com posterior derivação para o âmbito da União Europeia 
(Secção 4.2.) e, por fim, direccionada para a apreciação em Portugal (Capítulo 5). Esta 
abordagem ganhou uma expressão mais profunda no caso da análise ao nível da União 
Europeia e, sobretudo, na caracterização da situação existente em Portugal, atendendo a 
que se privilegiou o estudo destas duas últimas áreas geográficas, por se entender que as 
particularidades decorrentes destas observações continham os elementos determinantes 
para se atingirem parte dos objectivos expressos na investigação. 
 
Nas Secções referentes ao turismo doméstico em Portugal percorreram-se as variáveis 
(endógenas e exógenas) que permitiram construir uma base de conhecimento sobre o 
mercado susceptível de concretizar o seu diagnóstico estratégico e evidenciar os factores 
críticos de sucesso para o desenvolvimento desta forma de turismo. A integração da 
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informação recolhida e trabalhada desdobrou-se por várias Secções, as quais permitiram 
agregar elementos sobre a procura, a oferta, as incidências regionais, a comercialização e a 
promoção, além da aferição dos impactos económicos e da delimitação das variáveis 
exógenas com capacidade de influenciarem as práticas do turismo interno. 
 
A Parte III deste ensaio centrou-se na construção do já aludido modelo de valorização do 
turismo interno (Capítulo 7) e na sua aplicação à realidade portuguesa (Capítulo 8). No 
domínio da construção do modelo empírico, isolou-se a sua estrutura e dinâmica (Secção 
7.3.) em relação à fase de organização e de planeamento estratégico integrado (Secção 
7.4.). O modelo abstracto foi elaborado com base nas orientações resultantes da literatura 
de referência e das recomendações formuladas por organismos internacionais 
especializados. 
 
Na particularização da realidade portuguesa procedeu-se à aplicação do modelo empírico 
de planeamento estratégico (Secção 8.2.) e sistematizaram-se as bases para a sua 
implementação (Secção 8.3.). Este último processo incorporou a análise dos gaps 
existentes (Secção 8.3.1.), a consideração dos factores críticos de desenvolvimento do 
mercado (Secção 8.3.2), a proposta de modelo alternativo ao actual (Secção 8.3.3.), a 
coordenação das intervenções nos planos nacional, regional e local/destinos (Secção 8.3.4.) 
e a definição dos domínios fulcrais de actuação (Secção 8.3.5.). 
 
Concluiu-se o Capítulo 8 com a análise do contributo que o turismo interno poderá 
fornecer para a moderação de alguns desequilíbrios decorrentes da expressão do turismo 
receptor em Portugal (Secção 8.4.). 
 
Finalmente, a Parte IV da investigação foi consagrada à integração de todas as conclusões 
decorrentes dos pontos anteriores, tendo-se efectuado o cotejo entre as questões gerais e 
específicas da investigação e os resultados obtidos. 
 
Em termos gerais, o roteiro utilizado na dissertação conduziu à obtenção das respostas 
adequadas em função da problemática e das questões de base definidas e permitiu, em 
simultâneo, assegurar um processo conducente ao diagnóstico estratégico do mercado 
interno em Portugal, com a vantagem de possibilitar a aplicação do modelo empírico 
construído a um caso devidamente observado e estudado de uma forma abrangente, na 
perspectiva da tal visão holística que se preconiza para o conhecimento do fenómeno em 
si.    
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2. Fundamentação teórica e conceptual  
 

2.1. Introdução 
 
Tal como referido na Secção 1.3., a presente dissertação dedicou este Capítulo à 
fundamentação teórica e conceptual das bases de conhecimento que proporcionaram o 
desenvolvimento do modelo alternativo para o turismo interno. Tendo em vista a 
delimitação final da problemática desta investigação, bem como o ajustamento das 
perguntas de partida, tornou-se indispensável proceder à revisão da literatura de referência, 
ordenando-a em função dos objectivos concretos que a pesquisa exigiu. Neste sentido, 
considerou-se pertinente aprofundar os principais aspectos relacionados como o binómio 
lazer/turismo (Secção 2.2.), não só pelo facto do primeiro destes fenómenos constituir uma 
motivação determinante nas deslocações turísticas, mas igualmente para clarificar as 
fronteiras que separam as práticas de lazer em relação ao turismo interno, as quais 
assentam, em determinadas circunstâncias, em factores diferenciadores não muito visíveis. 
Por outro lado, o aprofundamento das questões que envolvem o estudo das características 
específicas do lazer na sociedade moderna suportou a análise estratégica do próprio 
mercado interno, permitindo, em função das suas tendências, integrar convenientemente 
esta componente nos domínios de intervenção relacionados. 
 
Através da Secção 2.3. procedeu-se à sistematização dos contributos retirados da 
bibliografia de referência, através do recurso à análise das teorias e pontos de vista de 
autores consagrados ao nível nacional e internacional. Saliente-se, o propósito de também 
evidenciar nesta dissertação que, no plano de Portugal, existe reflexão científica com 
qualidade na área do turismo, a qual, segundo o nosso ponto de vista, não destoa 
minimamente dos ensaios internacionais, embora na globalidade ainda possua uma 
expressão reduzida e circunscrita a alguns círculos universitários. 
 
Assim, a formulação da base teórica respeitou um princípio inequívoco, no sentido de 
garantir a abordagem daquelas áreas de conhecimento, cuja mobilização se revelou 
indispensável para concretizar a apreciação das dinâmicas do mercado interno (Parte II) e 
da construção do novo modelo de valorização do turismo interno (Parte III). Neste 
contexto, assegurou-se o encadeamento dos suportes teóricos em torno de conceitos como 
o intrínseco ao do próprio turismo em geral, através da introdução à sua evolução (Secção 
2.3.2.), às várias definições técnicas, económicas e integradas (Secções 2.3.4. e 2.3.5.), 
bem como à análise do funcionamento do sistema turístico (Secção 2.3.3.) e dos impactos 
gerados pela actividade turística (Secção 2.3.1.). 
 
Posteriormente, abordaram-se as teorias existentes sobre áreas específicas fortemente 
ligadas ao cerne da presente investigação, o que se traduziu concretamente na incidência da 
pesquisa sobre o processo dos comportamentos e das motivações dos consumidores 
(Secção 2.3.6.), a revisão conceptual dos princípios inerentes à caracterização da procura 
(Secção 2.3.7.) e da oferta turística (Secção 2.3.8.), a aplicabilidade dos modelos empíricos 
no turismo (Secção 2.3.9.) e a perspectiva do planeamento estratégico integrado (Secção 
2.3.10.). 
 
Concluída a integração das componentes atrás referidas, orientou-se a pesquisa teórica no 
sentido do turismo interno (Secção 2.4.), tendo-se privilegiado a clarificação dos conceitos 
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a utilizar, em paralelo com a elucidação definitiva sobre os pontos de contacto com as 
actividades de lazer efectuadas pelos residentes (Secção 2.4.1.). A questão respeitante à 
dificuldade objectiva de medir o turismo interno, em toda a sua extensão, foi devidamente 
problematizada, antecedendo a introdução aos instrumentos apropriados para a sua 
monitorização, bem como as orientações internacionais existentes neste domínio (Secções 
2.4.2. e 2.4.3.). 
 
Finalmente, a revisão da literatura concentrou-se na apreciação das tendências de fundo 
que permitem projectar o desenvolvimento futuro do lazer e do turismo (Secção 2.5.), de 
modo a contextualizar com precisão as soluções preconizadas para o cabal aproveitamento 
do turismo interno. Este enquadramento assentou na retenção das características marcantes 
do passado recente (Secções 2.5.1. e 2.5.2.) e teve em consideração as mutações 
previsíveis ao nível dos factores endógenos e exógenos que podem influenciar o 
desenvolvimento turístico (Secção 2.5.3.), além da autonomização das perspectivas do lado 
do consumidor, com particular incidência no âmbito do turismo (Secção 2.5.4.). 
 

2.2. O lazer e o turismo – da abrangência conceptual ao “cluster” 
 

Para lançar as bases da presente investigação considerou-se pertinente clarificar as 
diferenças entre os conceitos de lazer e de turismo, acentuando a sua forte 
interdependência, bem como a exclusão de qualquer sobreposição em termos dos 
fenómenos que representam. Como se evidenciará seguidamente, uma parte das 
actividades de lazer assume-se como a mola impulsionadora do turismo, não se esgotando 
neste. Também o turismo, ao aglutinar determinadas práticas do lazer, não se confina a 
estas, incorporando uma amálgama de actividades com um carácter mais amplo. 
 
Neste sentido, e como ressalta da literatura analisada, o lazer e o turismo têm um elemento 
comum que assenta no conceito de tempo livre, o qual será devidamente abordado nas 
Secções seguintes. Por outro lado, as actividades recreativas efectuadas durante o tempo 
livre, pendem para o lado do lazer, ou podem ser classificadas como turísticas, quando 
desenvolvidas, respectivamente, na área da residência ou, em alternativa, no decurso de 
uma visita temporária para fora do meio habitual de residência.  
 
Como se explicará posteriormente, para entrarmos no âmbito do turismo não é suficiente 
cumprir o critério atrás referido, devendo-se adicionar o requisito, em conformidade com a 
definição técnica da OMT (1994), da necessidade da referida deslocação temporária não 
ser objecto de remuneração no destino. Neste sentido, o turismo tornou-se um subconjunto 
do mundo do lazer, mas não limita a sua abrangência a esta parcela, indo buscar ao 
universo do trabalho as deslocações de negócios e de índole profissional, desde que 
enquadradas nos tais princípios já sublinhados. Por outro lado, o turismo, ao abranger na 
sua concepção mais moderna (OMT, 1994; ONU, 2008), as deslocações por motivo de 
saúde, volta a ultrapassar a fronteira do tempo de lazer. 
 
Contudo, o facto do turismo e do lazer possuírem uma área convergente de dimensão 
significativa, quer na perspectiva do sector público, como do sector privado, permite em 
várias circunstâncias uma abordagem integrada, com vantagens evidentes em termos de 
racionalismo na acção. Desta forma, e apesar das diferenças conceptuais, observa-se uma 
tendência crescente para considerar o cluster turismo/lazer, sob a perspectiva industrial, 
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dando sequência à abordagem popularizada por Porter (1980), o qual defendeu as 
vantagens deste tipo de concentração de empresas, numa zona geográfica relativamente 
definida, para melhorar a competitividade. Segundo a sua opinião, os clusters possuem a 
particularidade de garantirem benefícios no sentido de incrementarem a produtividade das 
empresas, de estimularem a inovação e de induzirem à criação de novas empresas.  
 

2.2.1. A dinâmica dos tempos livres, do lazer e do turismo  
 

Um elemento comum em várias definições de lazer é o de tempo livre ou arbitrário, o qual 
segundo a OMT (1983), e devidamente reforçado por Tribe (2003), representa “ (…) o 
tempo que sobra depois de trabalharmos, dormirmos, movimentarmo-nos e executarmos 
as tarefas domésticas e pessoais necessárias (…)”; possui uma característica marcante, 
que deriva da possibilidade de ser utilizado consoante a vontade de cada um. As 
actividades desenvolvidas no tempo de lazer têm um carácter recreativo, excluindo-se 
assim aquelas que derivam de acções efectuadas por pessoas doentes ou em fase de 
recuperação. Incluem actividades em casa, tão simples como ler, ouvir música, ver 
televisão ou exercer qualquer “hobby” ; abrangem igualmente as actividades recreativas 
fora de casa, como por exemplo, práticas desportivas, visitar atracções ou assistir a 
espectáculos.  

 
A Figura 2.1. resume esquematicamente o relacionamento entre o tempo quotidiano e o 
tempo livre, sendo importante salientar desde já “ (…) que a terciarização da sociedade 
moderna tem sido acompanhada pela modificação do sentido das concepções de trabalho, 
tempo livre e lazer e, em consequência, das suas fronteiras respectivas” (Santos e Gama, 
2008). Neste sentido, retenha-se que a dicotomia “trabalho versus lazer”, quer em termos 
de conceitos como de valoração alternativa, não se baseou num processo estático, tendo 
sofrido flutuações ao longo das épocas.  
 
Por outro lado, encerrando a separação das formas como o tempo é usado uma lógica que 
assenta na divisão social do trabalho, também não se pode ignorar que a predominância 

Tempo 
Quotidiano 

Tarefas diárias 
Imprescindíveis 

Saúde/ 
Recuperação Lazer 

Actividades 
recreativas 

Em casa Fora de casa 

Escutar música/rádio 
Ver TV e vídeos 
Ler, jardinagem, jogos                                  
Artesanato, exercícios                             
Uso do computador como lazer             
Trabalhos de decoração, etc. 

Actividades desportivas 
Assistir a espectáculos 
Hobbies , comer e beber 
Visitar atracções                                      
Apostas e jogos 
Actividades culturais, religiosas,etc . 

Trabalho/ 
estudo 

                                           Figura 2.1.  
 

– Lazer, tempo livre ou arbitrário  

Fonte: Elaborado a partir de Tribe (2003) e OMT (1983a) 
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dos distintos tempos de uso está fortemente dependente da condição social dos indivíduos. 
Note-se ainda que estas diferenciações subsistem às modificações sociais ocorridas no 
século XX, onde foi visível o aparecimento de factores tendentes a produzirem um maior 
equilíbrio em termos de acesso ao lazer, como consequência do reconhecimento 
progressivo do direito às férias e à redução do horário de trabalho.   
 
Em conformidade, pode-se concluir que o entendimento de tempo livre não se revela tão 
directo como pode decorrer da apreciação do esquema anterior. Tal como salientam Santos 
e Gama (2008), “ (…) tempo livre significa, para uns, todo o tempo que 
convencionalmente resta fora do trabalho formal, para outros o tempo não incluído no 
trabalho, nas deslocações ou nas obrigações domésticas (…)”. A definição da OMT, 
recuperada por Tribe (2003), insere-se nesta segunda perspectiva e aproxima-se mais de 
uma concepção de tempo livre equivalente à de lazer. Contudo, como anotam Santos e 
Gama (2008), “ (…) esse tempo livre pode não ser necessariamente gasto em situação de 
ócio sendo muitas vezes mais um tempo de trabalho (…)” . 

Como decorre da introdução inicial a estes conceitos, não é fácil garantir um consenso em 
torno da definição de lazer face às fronteiras pouco demarcadas entre o entendimento de 
tempo livre e a abstracção oposta em que radica o trabalho. Contudo, tal como entendem 
Santos e Gama (2008) e Bacal (2003), a revisão da literatura remete-nos para a opção pela 
definição de Dumazedier (1962), por pensarmos que a mesma engloba as três componentes 
reconhecidas como básicas do lazer – relaxamento, divertimento e desenvolvimento – além 
de associar os pressupostos ligados ao hedonismo e ao seu carácter voluntário. Para 
Dumazedier (1962), “ (…) o ócio é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode 
dedicar-se de uma maneira completamente voluntária, seja para descansar, seja para se 
divertir, seja para desenvolver a sua função desinteressada, a sua participação voluntária, 
liberto das suas obrigações profissionais, familiares e sociais (…)”. 

Depois dos ciclos históricos próprios das sociedades agrárias e industriais, a revolução 
tecnológica conduziu a um novo paradigma da sociedade, onde se assinala de uma forma 
crescente o papel crescente do ócio e do turismo. Importa reconhecer que a concepção e a 
valorização das actividades de lazer sofreu uma evolução profunda nos tempos mais 
recentes, adquirindo progressivamente um estatuto reforçado, além do reconhecimento dos 
benefícios que pode induzir e que vão desde o plano económico até ao nível do bem-estar 
físico e psíquico que pode comportar para as pessoas.  

A dicotomia trabalho/lazer conheceu flutuações marcantes ao longo dos anos, como 
resume Valls (2000), ao sistematizar três modelos distintos: 

- O modelo “produtivista” , típico da fase de industrialização, onde o trabalho constituía 
o principal valor social e ético; o lazer apresentava-se limitado à diversão e à 
recuperação de forças, sempre numa posição subalterna em relação à dedicação ao 
trabalho; 

- O modelo “repartista” , que correspondeu ao paradigma da era pós-industrial, segundo 
o qual, o trabalho convive com o tempo livre, adquirindo este último uma maior 
importância; nesta fase, o direito ao lazer já é uma realidade irreversível, adquirindo as 
suas actividades um estatuto social de consideração mais elevada; 

- Finalmente, o modelo “ocista” , que segundo Valls despontou na era tecnológica, 
correspondendo a um comportamento de nítida sobreposição dos tempos livres; neste 
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modelo, as pessoas são capazes de condicionar o próprio trabalho, ao ponto de 
aceitarem diminuir o salário e as próprias perspectivas de progressão salarial, para 
obterem em contrapartida mais tempo livre. 

 
O modelo “ocista” , tal como é abordado por Valls, aproxima-se da óptica de leitura de 
alguns autores que sobrevalorizam o tempo livre e as actividades de lazer, considerando-os 
a parte real da vida. Contudo, pensamos que na maioria dos países europeus, os valores 
existentes na actualidade ainda pendem no sentido de uma convivência equilibrada e 
complementar entre os tempos dedicados ao trabalho e ao lazer.  
 
Neste contexto, partilhamos a opinião de Umbelino (1999), ao distanciar-se da escola 
“ocista” e ao aproximar-se do pensamento de Dumazedier (1998) e do já citado Tribe 
(2003), mas sem deixar de reconhecer que a “ciência económica contribuiu muito para 
esta evolução do conceito de lazer, apagou-lhe o rótulo de improdutivo e criou-lhe uma 
nova imagem que o posiciona, agora, como um criador directo e indirecto de empregos e 
de riqueza e, mais importante, como um tempo de consumo, logo de grande animador da 
economia”. 
 
Recuperamos as ideias de Valls (2000) no plano em que identifica uma modificação na 
estrutura do ócio, decorrente em parte da nova era tecnológica. Aponta a tendência para a 
redução do tempo médio de trabalho, para a subida da esperança média de vida e para a 
incorporação mais tardia dos jovens no mercado de trabalho, o que originará um aumento 
de tempo livre. Refere igualmente a propensão crescente para as pessoas gastarem cada vez 
mais nas actividades de lazer e enfatiza um aspecto que subscrevemos em absoluto, ou 
seja, a modificação nos hábitos de férias, com a tradicional concentração num único 
período a fragmentar-se em várias paragens ao longo do ano, de duração mais curta. O 
gozo de fins-de-semana fora da residência habitual e as visitas com regresso no próprio dia 
acompanharão a maior repartição de férias ao longo do ano, criando um cenário que 
obrigará a rever posicionamentos e estratégias. 

 
Sendo particularmente ténue, em determinadas circunstâncias, a fronteira que diferencia a 
prática do turismo interno das actividades gerais de lazer, importa sistematizar um 
conjunto de reflexões decorrentes da revisão bibliográfica efectuada sobre a dinâmica de 
aproveitamento do denominado tempo livre, onde iremos privilegiar a abordagem a dois 
autores que, no decurso da pesquisa efectuada, revelaram um pensamento estruturado e 
complementar sobre a problemática do lazer e da ocupação do tempo livre – Bacal (2003) 
e Dumazedier (1974). 
 
Assim, propomo-nos analisar aspectos relacionados com a repartição do tempo e as 
actividades humanas, aprofundar os conceitos de tempo livre e tempo liberado, referir a 
dinâmica produtora e social do lazer, evidenciar as características específicas do lazer na 
sociedade actual e distinguir o lazer turístico.  

 
2.2.1.1. O tempo e as actividades humanas 
 

Conforme refere Bacal (2003), “ (…) a existência de qualquer ser humano insere-se na 
máquina do tempo, dela decorrendo. Viver consiste em dispor de uma limitada reserva de 
tempo e, apesar da própria marcha do tempo se confundir com a diminuição dessa 
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reserva, somos obrigados a reconhecer que a vida, enquanto processo de actualização da 
consciência humana assenta precisamente no gasto desse tempo”.  
 
Na análise do problema da temporalidade em relação à vida humana, essa duração, dentro 
da qual decorre a existência, deve ser analisada mediante a divisão em períodos nos quais 
se realizam as actividades que visam a satisfação das necessidades básicas para o homem 
sobreviver ao próprio tempo e ao tédio – trabalhar, dormir, alimentar-se, fazer a sua 
higiene pessoal, vestir-se, movimentar-se, distrair-se. Algumas destas actividades estão 
relacionadas com a própria sobrevivência humana, revestindo um carácter vital e decisivo. 
Para Bacal (2003), o tempo despendido na concretização das tarefas de trabalho, devido à 
sua obrigatoriedade, deve ser denominado de tempo necessário.  
 
Como não constitui propriedade da natureza humana a capacidade de se manter 
constantemente activa, por imposição da sua própria fisiologia, existe a necessidade de 
descansar após a realização do trabalho diário. Além disso, o homem precisa de efectuar as 
tais actividades necessárias à sua vivência quotidiana e de usufruir de períodos onde possa 
descomprimir e distrair-se. É aqui que surge o conceito de tempo liberado (ou 
desobrigado), o qual corresponde àqueles períodos de que o homem dispõe, após o 
exercício das actividades profissionais.  
 
Verifica-se assim, que é entendimento de Bacal (2003), na linha do pensamento de 
Dumazedier (1974), que devem ser incluídas no tempo liberado algumas actividades que 
de certa forma são obrigatórias e necessárias para a sobrevivência, tais como dormir e 
alimentar-se. O tempo liberado, além de envolver estas actividades dedicadas à satisfação 
de necessidades, inclui também as manifestações gratuitas, como as de repouso e 
distracção. Reforça-se a ideia de que o tempo liberado é constituído pela parcela subtraída 
ao tempo necessário, sendo a sua concepção variável ao longo de algumas épocas 
históricas e confundida, por vezes, com o conceito de tempo livre. 
 
Este último é a denominação actual de uma parcela do tempo liberado do trabalho, 
correspondente a um período de que o homem dispõe legalmente, variando a sua duração 
em função dos valores dominantes na sociedade. Em resumo, segundo as ideias de Bacal 
(2003), teríamos então: 
 

Tempo total (Tt) = Tempo necessário (Tn) + [Tempo liberado (Tlb) + Tempo livre (Tlv)] 
 
De acordo com Bacal (2003) e Dumazedier (1974), as actividades familiares e sociais 
(espirituais e políticas) ao não assumirem o carácter de obrigatoriedade e ao não se 
imporem como deveres a ser cumpridos, não implicam perda de tempo livre, pelo que 
justificam a sua diferenciação face ao tempo “puro” de lazer. 

 
2.2.1.2. Tempo livre e tempo desobrigado – percurso histórico 
 

Nas civilizações primitivas, de pendor fortemente agrário, não existiam parâmetros em 
relação aos períodos dedicados ao descanso. A passagem das actividades obrigatórias 
(necessárias à sobrevivência) para os tempos livres, processava-se de forma natural, com 
os elementos naturais a regularem a interrupção do trabalho (ciclo solar, chuvas), pela 
própria impossibilidade da sua continuação. Neste contexto, o tempo total integrava, no 
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modelo de Bacal (2003), apenas duas parcelas, com o tempo liberado a absorver o tempo 
livre, como decorre do facto das actividades então desenvolvidas não apresentarem 
qualquer sinal de obrigatoriedade. 
 

Tempo total (Tt) = Tempo necessário (Tn) + Tempo liberado (Tlb) 
 

Seguiram-se os períodos do ócio grego, romano e medieval – com concepções distintas – 
mas onde, no fundo, o tempo livre acabou por se ajustar ao tempo liberado, coincidindo 
com o ócio e adquirindo alguma prioridade em relação ao tempo necessário (de trabalho). 
Nos primórdios do cristianismo ainda se manteve imperante a valorização do ócio, mas 
com um sentido diferente, onde a busca específica estava orientada para a verdade 
religiosa. 
 
Como corolário de razões históricas, económicas e sociais, a partir da Idade Média e da 
Renascença, ocorreram mudanças na atitude do homem em relação aos valores que regem 
a vida. A desarticulação do feudalismo e o desenvolvimento do capitalismo mercantil 
alteraram todo o enquadramento, pelo que o comércio, as grandes navegações, a Reforma 
de Lutero (1483-1546) e as ideias de Calvino (1509-1564), surgiram como elementos que 
contribuíram para a valorização do trabalho, com acentua Bacal (2003).  
 
Esta ênfase em relação às actividades realizadas no tempo necessário acentuou-se na Idade 
Moderna. No século XVIII, e com a Revolução Industrial, ocorreram um conjunto de 
invenções técnicas que modificaram os mecanismos de produção nos vários sectores 
industriais, bem como as relações entre empregados e empregadores. O tempo real passou 
a ser dividido em tempo de trabalho e de não – trabalho, sendo que o conteúdo deste último 
era de simples repouso para possibilitar a acumulação de forças, tendo em vista as tarefas 
do dia seguinte. 
 
Finalmente, com a evolução tecnológica, a classe trabalhadora reforçou as reivindicações 
em torno de um menor número de horas na jornada de trabalho. Por outro lado, com a 
sofisticação dos processos de produção, o trabalho vê reduzidas as horas de actividade 
laboral, mas, ainda assim, sem que tal afecte a existência de uma produção superior (Bacal, 
2003). 
 
Explica-se assim, que na actualidade, o modelo de Bacal inclua na parcela do tempo 
liberado uma repartição entre o tempo de descanso e o tempo no decurso do qual se 
poderão exercer actividades da própria escolha do indivíduo (tempo livre). Em defesa desta 
opção pronunciou-se Hourdin (1970) ao declarar que “…os tempos livres são, numa 
sociedade extremamente racionalizada como a nossa, aqueles tempos de que dispomos 
como queremos legítima, legal, livremente, quando levamos a bom termo as tarefas 
profissionais e sociais que estamos obrigados a realizar” .  
 
Este conceito de Hourdin (1970) fundamenta-se na etimologia da palavra loisir, a qual em 
conformidade com outros autores, terá a sua origem em licet, cujo significado, em latim, é 
“o que é permitido, licença”. Desta forma, no mundo contemporâneo, observou-se que o 
termo ócio foi substituído, no francês, por loisir, e no português, por lazer. A conotação 
deste vocábulo aproxima-se da ideia de licença, bem como do reconhecimento de parcelas 
de tempo livre legalmente obtidas. 
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Quando observamos os ganhos que o tempo liberado registou em relação ao trabalho, 
encontramos, na maioria dos autores, duas explicações distintas. Uma, que justifica as 
evoluções atrás referenciadas, e que resulta directamente do progresso tecnológico 
observado, o qual teve efeito directo sobre os meios de produção. A outra, decorrente de 
conquistas efectivas por parte dos trabalhadores e expressa na redução progressiva do 
período de trabalho diário, no reconhecimento do direito a férias e no aparecimento das 
férias pagas.  
 
É importante recordar o que Friedmann (1968; 97) afirmava a este propósito: “A 
introdução da jornada de 8 horas, após 1919, a redução progressiva de trabalho de seis 
para cinco dias e meio e mesmo cinco dias, sobretudo nos países anglo-saxónicos, 
sancionam a conquista do tempo liberado e a aparição, na civilização tecnicista de um 
recém-chegado: o homem-de-após-trabalho”. 
 
Constata-se assim, que o progresso foi determinante para dissipar a mística do trabalho, 
dando lugar à valorização das actividades realizadas no tempo livre, isto é, dos lazeres. De 
uma forma geral, pode considerar-se que, do século XIX até à Primeira Guerra Mundial, o 
tempo livre era considerado em função do trabalho, sendo determinado e configurado 
segundo as ocupações profissionais.  
 
O período pós-Primeira Guerra marcou uma mudança no valor das actividades de lazer. 
Para alguns autores, na civilização actual, inverteram-se as posições do binómio trabalho – 
tempo livre, passando a ser este último que determina o primeiro. Autores como Fourastié 
(1971) e Friedmann (1968) admitiram mesmo que estávamos perante a era do lazer. Nesta 
linha pronunciou-se igualmente Valls (2000), ao referir no seu modelo que as pessoas são 
capazes de condicionar o próprio trabalho, ao ponto de aceitarem diminuir o salário e as 
próprias perspectivas de progressão salarial, para obterem em contrapartida mais tempo 
livre.  
 
As teses de Dumazedier (1998), seguidamente explicitadas, e como já referido, de Tribe 
(2003) ou de Umbelino (1999), não corroboram este ponto de vista, considerando-o 
“excessivo”. Pessoalmente, inclinamo-nos para esta última posição, tendo presente que o 
quadro de valores existente na actualidade, na maioria dos países, ainda pende no sentido 
de uma coexistência relativamente estável entre os tempos dedicados ao trabalho e ao 
lazer. Contudo, deve-se ter presente que não existe um padrão único nas relações entre os 
tempos de lazer e de trabalho, ocorrendo oscilações ditadas por questões de classe e 
estatuto social, como recordam Santos e Gama (2008).  
 
De facto, se para alguns indivíduos o trabalho não reveste nenhuma motivação especial, 
sendo encarado apenas como uma obrigação com características até alienantes, para outros, 
pode representar um meio de realização pessoal, possibilitando por esta via a incorporação 
de alguns dos elementos que integram a situação de lazer. Desta forma, a apreensão da 
relação entre o trabalho e o lazer assume uma dimensão variável, tornando-se de certa 
forma dependente da capacidade económica e do estatuto sócio-cultural. Neste sentido, 
Santos e Gama (2008) citam Kaplan (1961), o qual distingue três posições diferenciadas 
neste domínio, “ (…) uma que dá prioridade ao trabalho, uma segunda ao lazer e, por fim, 
uma que estabelece uma igualdade de valor entre o trabalho e o lazer”. 
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Nesta reflexão sobre a problemática dos tempos livres e do lazer, impõe-se abordar o 
pensamento de Dumazedier, considerado por muitos como o grande pensador da sociologia 
empírica do lazer. É pertinente comparar as suas perspectivas com os pontos de vista atrás 
expressos, nomeadamente com o modelo definido por Bacal. Assim, dentro das 
proposições significativas da abordagem de Dumazedier (1974), começamos por enfatizar 
a correspondência com Bacal na delimitação do conceito de tempo livre. Para o sociólogo 
francês, o lazer não pode ser confundido com o tempo extra-profissional. É apenas uma 
parte dele; este comporta também o trabalho doméstico e familiar. Mas, Dumazedier 
(1974) ainda clarifica mais a sua posição ao reconhecer que “a sociologia do lazer precisa 
igualmente de recusar a confusão entre tempo livre e lazer. O tempo livre recorre às 
actividades de envolvimento sócio-espiritual e político, as quais não têm para a sociedade 
o mesmo significado, pelo que a sociologia do lazer deve pugnar pela sua diferenciação. 
Somente as actividades orientadas com prioridade para a expressão da pessoa, quaisquer 
que sejam os condicionalismos sociais, dizem respeito ao lazer”.   
 
Por outro lado, na abordagem ao processo de desenvolvimento pós-industrial das 
sociedades tecnológicas, Dumazedier (1974) enfatiza que a dinâmica produtora do tempo, 
das actividades e dos valores do lazer não pode ser explicada unicamente como reflexo da 
redução do tempo de trabalho consecutivo decorrente do progresso técnico. Segundo o 
autor, “este explica exclusivamente o acréscimo do tempo fora do trabalho, não a 
promoção geral do lazer. Esta promoção permaneceria imperceptível se não derivasse de 
uma regressão contínua do controlo imposto ao indivíduo pelas instituições sociais de 
base, assim como de uma nova aspiração histórica da pessoa à expressão de si mesma. 
Estes dois fenómenos são conquistas de movimentos sociais, onde os trabalhadores, as 
mulheres, os jovens, os aposentados, têm desempenhado um papel activo”.  
 
Trata-se de uma asserção com um carácter idealista, a qual não deixa contudo de facultar 
uma perspectiva que se considera apropriada, tanto mais que estamos na presença de um 
fenómeno humano, onde também não deve ser desvalorizado o próprio papel das pessoas 
na luta pela suas conquistas sociais.  
 
Mas, Dumazedier (1974), em conformidade com o já destacado anteriormente, rejeita as 
teses que defendem de uma forma excessiva a sobrevalorização do tempo livre e do lazer –
“  (…) Não se infira desta asserção que a vida de todo o mundo vai ser dominada pelos 
valores do lazer. Minorias muitas vezes importantes da população (trabalhadores, 
mulheres, jovens e idosos) mantêm-se alheios aos novos valores do lazer. As suas vidas 
continuam orientadas por necessidades, por deveres ou por prazeres, que decorrem quase 
exclusivamente dos valores do trabalho profissional ou escolar, das obrigações familiares 
e do envolvimento em actividades sócio-espirituais ou sociopolíticas. O lazer não é para 
essas pessoas senão um meio para descansar e para se distraírem de quando em quando 
(…)”.  
 
Quanto às relações entre o trabalho e o lazer, importa sublinhar uma premissa básica das 
teses de Dumazedier (1974), o qual distingue com clareza que ” (…) o lazer não é a 
ociosidade, pois que ele supõe, antes de mais nada, a presença do trabalho profissional, 
ao passo que a ociosidade supõe a negação deste (…)” . 
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Na linha do já sublinhado por Santos e Gama (2008), também Dumazedier defendeu que a 
influência do trabalho, da sua divisão e da compartimentação em classes sociais que daí 
resulta, permanece manifesta sobre as diferenças de comportamento e valores do lazer. A 
este propósito, Dumazedier (1974) sublinhou que “ (…) na fase pós-industrial, o lazer 
produzido pelo progresso das forças produtivas, a diminuição do controlo das instituições 
sociais de base e a promoção de aspirações novas da pessoa, tende a exercer influência 
crescente sobre as opções de modo de vida. Cada vez mais, mesmo nas sociedades 
industriais guiadas por uma doutrina oficial do trabalho, o lazer é o grande vencedor do 
tempo liberado em relação ao tempo profissional e doméstico, muito mais do que o 
trabalho social benévolo ou o empenhamento sócio-espiritual e sociopolítico. Cada vez 
mais, a vida familiar se modifica e as obrigações se distinguem dos lazeres; as primeiras 
tendem a reduzir, enquanto que as segundas aumentam (…)”. 
 
Neste contexto, validado pelo pensamento de Dumazedier (1974), podemos inferir o 
reconhecimento de que o tempo de lazer é cada vez mais vivido como a recuperação da 
força de trabalho, e como a resposta à fadiga nervosa ditada pelo stress. Por outro lado, o 
lazer assume-se de uma forma crescente como um meio de satisfação de novas 
necessidades de personalidade, independentemente do nível cultural do indivíduo em 
questão. No fundo, trata-se da confirmação da força dinâmica produtora do tempo livre e 
do lazer, pelo que cabe esperar uma expansão crescente deste, se bem que moderada e 
distanciada das teses “ocistas” de Fourastié (1971), Friedmann (1968) e Valls (2000). 
  

2.2.1.3. A dinâmica produtora e social do lazer 
 

Da revisão bibliográfica efectuada, podemos concluir que o lazer não existiu em todos os 
períodos, nem em todas as civilizações. O tempo fora de trabalho é, evidentemente, tão 
antigo como o próprio trabalho, porém, o lazer possui traços específicos, característicos da 
civilização nascida da Revolução Industrial. Tal como já se enfatizou, o lazer não significa 
a ociosidade, visto que não suprime o trabalho; pelo contrário, acaba por o pressupor, 
correspondendo a uma desoneração periódica do trabalho no fim do dia, da semana, do ano 
ou da vida de trabalho. 
 
A produção do tempo livre, invólucro que contém o tempo de lazer, foi, evidentemente, o 
resultado de um progresso da produtividade, proveniente da aplicação das descobertas 
técnico-científicas. Este progresso derivou igualmente da acção dupla dos sindicatos, os 
quais reivindicaram alternadamente o aumento dos salários e a diminuição das horas de 
trabalho, e das empresas, que para escoarem os seus produtos também necessitaram da 
extensão do tempo de consumo. Por outro lado, o menor controlo social pelas instituições 
básicas da sociedade (familiares, sócio-espirituais e sociopolíticas) permitiu ocupar o 
tempo liberado principalmente com actividades de lazer.  
 
Contudo, Dumazedier (1974) evidencia igualmente a força central e crescente da atracção 
exercida pelo lazer, através do leque de actividades que proporciona. Neste contexto, 
emerge então o entendimento de que o lazer também representa uma necessidade social do 
indivíduo em dispor de si para si mesmo. O tempo marginal liberado (menos trabalho e 
menor controlo das instituições constitutivas da sociedade) passa também a proporcionar a 
realização do próprio indivíduo, a ser uma necessidade social. Mas, este atributo social do 
lazer pode (e deve) ser estendido ao plano económico. Neste contexto, recuperamos 
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novamente a opinião de Umbelino (1999), ao trazer à colação o contributo que a ciência 
económica facultou à credibilização do conceito de lazer, ao diluir-lhe a sua etiqueta de 
improdutivo, ao associar-lhe uma indústria que gera riqueza e emprego e ao conferir-lhe 
um rótulo consumista que o conduz a um elemento económico não desprezível. 
 
Em defesa desta última tese, saliente-se que no campo específico do turismo, onde os 
lazeres ocupam um posicionamento central, a criação da Conta Satélite do Turismo (OMT, 
1999b) veio evidenciar de um modo claro a importância económica desta actividade em 
muitos países do mundo. Assim, importa doravante enfatizar os benefícios económicos dos 
lazeres turísticos, não circunscrevendo os seus efeitos apenas à escala social.  

 
2.2.2. Características específicas do lazer na sociedade actual 
 

Com o objectivo de sistematizar algumas características específicas do lazer na 
actualidade, voltamos a revisitar os pensamentos de Dumazedier e de Bacal. Assim, de 
acordo com Dumazedier (1974) podem-se distinguir quatro caracteres específicos do lazer, 
os quais derivam de obrigações impostas pelas instituições de base da sociedade ou 
decorrentes das necessidades da personalidade:  
���� Carácter liberatório (o lazer resulta de uma livre escolha, implicando a liberalização 

de um género de obrigações impostas por organismos constitutivos da própria 
sociedade – instituições profissionais/escolares, familiares, sócio-espirituais e 
sociopolíticas); 

���� Carácter desinteressado (o lazer não está fundamentalmente submetido a nenhum 
objectivo lucrativo, nem a nenhum fim utilitário como as obrigações domésticas, nem a 
qualquer princípio ideológico como os deveres políticos ou espirituais); 

���� Carácter hedonístico (o lazer define-se positivamente no tocante às necessidades da 
pessoa, sendo marcado predominantemente pela busca de um estado de satisfação, 
tomado como um fim em si); 

���� Carácter pessoal (as funções manifestas do lazer expressas pelos próprios interessados 
respondem às necessidades do indivíduo, face às obrigações impostas pela sociedade, 
oferecendo ao homem a possibilidade de libertar-se das fadigas físicas e psicológicas, 
bem como do tédio quotidiano).  

 
A estas características estruturais do lazer importa adicionar três elementos com os quais 
interage, e que segundo Bacal (2003), no actual estádio de desenvolvimento da sociedade 
contemporânea, o influenciam e são por ele influenciados – o processo de urbanização, a 
industrialização e a comunicação de massa. 
 
No caso da urbanização, há que reconhecer no pensamento de Bacal (2003), que as 
actividades no tempo livre impõem alterações na organização estrutural do meio urbano, 
determinando modificações no tipo de construção, na ocupação das áreas urbanas e nos 
serviços de transporte associados. “ (…) Com o reforço das migrações para as cidades, 
aumentou fortemente a população urbana, o que produziu alterações na ocupação do 
espaço. O solo divide-se em duas fracções distintas: uma destinada ao exercício das 
actividades industriais e para industriais e, outra, reservada às residências, em muitas das 
quais se pode observar uma área destinada ao lazer (…)”.  
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Com a industrialização dá-se a evolução dos procedimentos de produção de bens, no 
sentido da sua agilização. Como reconhece Bacal (2003), a máquina elimina o esforço 
físico no trabalho, mas induz à fadiga psíquica. A monotonia pode instalar-se e provocar 
um conjunto de consequências apreciáveis, entre as quais o cansaço e o tédio. Ora, uma das 
formas de atenuar ou contrariar esta fadiga psicológica é precisamente a possibilidade de 
realizar actividades recuperadoras e interessantes no tempo livre.  
 
A este propósito Bacal (2003) cita Friedmann (1972), o qual indica que “as necessidades 
de interesse, de significado, de participação, de realização que não são satisfeitas através 
das tarefas racionalizadas da vida de trabalho (…) influenciam as actividades que 
procuram durante as horas de liberdade”. Este ponto de vista vem reforçar a opinião atrás 
expendida sobre a dinâmica produtora do lazer. De facto, a industrialização, tal como a 
entendemos na actualidade, não só possibilitou a existência de um maior tempo livre, como 
ainda proporcionou, de uma forma indirecta, o reforço do mercado para consumo de 
lazeres. 
 
Finalmente, a referência aos meios de comunicação de massa, os quais se assumem como 
um factor interveniente na filosofia de vida do homem contemporâneo. No caso específico 
dos lazeres, a perspectiva de Bacal (2003) aponta para o reconhecimento da influência dos 
meios de comunicação, os quais veiculam predominantemente um sistema de referências 
em que gravitam valores que os prestigiam, ao insistirem em mensagens que os associam 
ao “gozo da vida”, à “felicidade”, ao “bem-estar”, à “recuperação física e psíquica”, à 
“aventura” e ao “lado bom da vida”. Também de acordo com a sua perspectiva, os 
conteúdos publicitários ignoram os problemas do trabalho e dirigem-se sobretudo às 
necessidades do lazer, do consumo e do bem material – “ (…) Os publicitários não 
recomendam os lazeres que não exigem dinheiro. Nadar e ir à praia constituem 
actividades com poucos custos, mas o que domina, enquanto conteúdo veiculado pelos 
meios de comunicação de massa, são os banhos de mar em praias longínquas ou nos 
paraísos exóticos” (Bacal, 2003).  
 
No entendimento de Bacal (2003), não se apresentam, nem se destacam as virtualidades do 
lazer em si; pelo contrário, observa-se a criação dos lazeres “milagrosos”, os quais 
libertarão o consumidor da rotina quotidiana, proporcionando-lhe uma experiência distinta. 
Se o processo pode ter um efeito persuasivo, já que estimula o consumo tendo em vista o 
combate ao stress diário, gera também necessidades que podem ser frustradas, caso não 
existam, por exemplo, condições financeiras para assegurar a sua concretização. Neste 
sentido, ressaltamos o risco dos meios de comunicação de massa poderem funcionar como 
deturpadores da essência do lazer, ou seja da liberdade com que ele deve ser vivido. 
 
Contudo, partilhamos do ponto de vista de que a influência dos meios de comunicação de 
massa relativamente ao lazer turístico, também possui um aspecto positivo relevante, ou 
seja, a possibilidade de gerar uma maior participação das classes menos favorecidas no 
mundo social e político da actualidade, o que facilita o contacto com os problemas da 
humanidade e com os valores e costumes de outras culturas. 
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2.2.2.1. Caracterização dos lazeres 
 

Em conformidade com Patmore (1983) citado por Santos e Gama (2008), podem-se 
distinguir quatro domínios principais nas práticas de lazer: das artes, do recreio e da 
sociabilização, do desporto e do turismo. Estes sectores dependem directamente da 
especialização comercial e de serviços, implicando em muitos casos a construção de 
espaços apropriados construídos em função do consumo de lazer, assumindo-se como 
responsáveis, na opinião do autor, pelo aumento de qualidade de vida das populações. Por 
outro lado, Cazes (1992), citado por Santos (2008), considera as temporalidades como 
responsáveis pela diferenciação das acções sobretudo ao nível dos lazeres turísticos, onde 
distingue: 
 

Quadro 2.1. – Lazer turístico (Cazes, 1992) 
Quotidiano Excursionismo 
Semanal Turismo de curta duração 
Ocasional Férias repartidas 
Sazonal Férias  
Pós vida activa Reforma 

Fonte: Elaboração própria a partir de Santos (2008) 
 

Outros autores, como Boniface e Cooper (1990) in Santos (2008) conferem uma ênfase 
muito forte à vertente geográfica ou espacial, defendendo que o lazer ganha significado 
quando se conjugam os espaços com os tempos disponíveis.  
 

Quadro 2.2. – Organização do tempo livre (Boniface e Cooper, 1990) 
Espaço de tempo Espaço geográfico 

Em casa  Casa 
Lazer diário Local 
Viagens Regional 
Turismo Nacional e internacional 

Fonte: Elaboração própria a partir de Santos (2008) 
 
Por outro lado, Dumazedier (1974) distingue quatro períodos marcantes de lazer: o lazer do 
fim do dia, o do fim-de-semana, o das férias e o do fim da vida (reforma). Durante estes 
períodos, o lazer diz respeito a um conjunto mais ou menos estruturado de actividades com 
respeito às necessidades do corpo e do espírito dos interessados: lazeres físicos, práticos, 
artísticos, intelectuais e sociais, dentro do condicionamento económico, social, político e 
cultural de cada sociedade. Esta perspectiva foi desenvolvida por Santos (2008), o qual 
reproduziu uma classificação tipo das actividades de lazer da autoria de Gama (1988), onde 
surgem detalhadas as práticas de lazer correspondentes aos quatro momentos 
diferenciados. Trata-se de uma síntese particularmente significativa para avaliação da 
importância que o lazer assume nas várias formas ligadas ao turismo, sobretudo na 
componente do turismo interno, onde as deslocações com regresso no próprio dia, os fins-
de-semana, as férias e o aproveitamento da idade de reforma constituem modalidades 
singularmente concorridas, como esta investigação se encarregará de evidenciar. 
 
Contudo, tal como acentua Santos (2008), este cluster entre o lazer e o turismo deve 
conduzir à percepção por parte desta última actividade que “ (…) não se pode dissociar 
das práticas recreativas que permitam ocupar o tempo livre com modos de 
desenvolvimento ou de distracção. Na realidade, a qualidade do turismo depende, de 
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forma significativa, da qualidade dos serviços de lazer que são oferecidos e não apenas 
dos equipamentos existentes ou dos serviços directamente ligados ao turismo”. 
Subscrevemos este comentário, na medida que a oferta turística, como se fundamentará na 
Secção 2.3.8., não pode prescindir dos elementos que têm como função ocupar o tempo 
livre das pessoas deslocadas, os quais se assumem como verdadeiros recursos turísticos, 
constituindo em muitos casos um suporte insubstituível na formatação dos próprios 
produtos turísticos. 

 
2.2.2.2. Tempo livre, lazer e consumo 
 

Do pensamento de Bacal e de Dumazedier assinala-se mais uma convergência 
significativa. Ambos constatam que o tempo livre, na medida que se assume como uma 
realidade legal, deve ser encarado como um direito de todos e que os valores culturais 
existentes na sociedade geram influências na capacidade de consumo, no aproveitamento 
dos tempos livres disponíveis e na repartição do lazer. Neste sentido, concluem que 
importa que a utilização do tempo livre contribua para a formação do homem, funcionando 
como elemento de valorização pessoal e de auto-realização. Tal pressuposto conduz à 
necessidade de encarar com prudência o acto do consumo associado ao lazer, optando por 
actividades condizentes com as necessidades pessoais de cada um e rejeitando uma atitude 
alienada de mera resposta mecânica aos interesses comerciais em jogo.  
 
Contudo, na actualidade, a ligação entre o consumo e o tempo livre justifica uma reflexão 
adicional. A este propósito, Santos e Gama (2008), ao referirem-se à sociedade moderna, 
assumem uma posição contundente e afirmam que “ (…) o tempo livre torna-se uma 
condição de consumo, porque o tempo de lazer se torna necessário para consumir, 
tornando o tempo de lazer cada vez mais um tempo de consumo”. Em defesa deste ponto 
de vista, os autores evocam Castrejana (1990) para quem “ (…) o consumo e o tempo livre 
vão, portanto, a par, necessitando um do outro. Nesta interdependência mútua geram-se 
novos processos que importa sublinhar: o tempo de não trabalho propicia o consumo 
específico de bens e serviços de lazeres, para além dos bens gerais (…)”. 
 
De facto, os lazeres modernos surgem cada vez mais interligados com a produção e 
comercialização de objectos, sendo que o seu consumo implica um óbvio aumento de 
locais de venda ou de fruição. Esta situação é particularmente nítida no caso dos lazeres 
turísticos, onde as organizações existentes não se limitam a atender uma procura, 
assumindo também um papel fulcral na sua criação. O desenvolvimento de produtos 
turísticos, de indústrias de jogos e de divertimento, de equipamentos para os próprios 
lazeres (televisão, vídeos, fotografias e outros), de espaços de consumo (centros 
comerciais), de salas de espectáculos, de recintos desportivos, geram um enquadramento 
que tende a aproximar cada vez mais os conceitos de tempo livre e de consumo. 
Curiosamente, e como sublinham Santos e Gama (2008), o lazer caminha para exibir as 
mesmas características que caracterizaram o mundo do trabalho industrial, nomeadamente 
a padronização, a rotina, a prevalência do capital e a massificação.  
 
É perante este desafio que Krippendorf (2001) alerta para a necessidade de se possuir uma 
nova consciência sobre a política do lazer e afirma categoricamente: “ (…) Se desejamos 
instaurar um tempo livre – elemento essencial da noção do lazer –, devemos desmantelar 
todas as tentativas que queiram monopolizar novamente esse tempo por razões de ordem 
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comercial ou outras quaisquer”. Aliás, a tónica do discurso deste autor aponta no sentido 
de utilizar a política do lazer como um meio para educar o ser humano na sua própria 
valorização, pelo que o preenchimento dos tempos livres deve inserir-se numa esfera 
exclusivamente pessoal e de liberdade total de decisão  
 
Por outro lado, para Santos e Gama (2008), a ligação entre o ócio e o consumo padece de 
várias ambiguidades, tornando-se difícil definir com clareza a natureza das práticas 
existentes. Neste sentido, reconhecem que se “ (…) por um lado, o sentido do prazer e o 
hedonismo que encerram, situam-se entre o ócio, por outro, a obrigatoriedade e a 
remuneração, dão-lhe características de trabalho, pelo que muitas vezes ócio e trabalho 
surgem em simultâneo nas práticas do mesmo agente”. Acrescentam ainda que as práticas 
de ócio, devido ao facto de estarem imbuídas nas práticas de consumo, acusam uma “ (…) 
dualidade de situações de trabalho e de emprego”. A adicionar a esta manifesta 
intersecção de conceitos, que é extensiva aos lugares onde ocorrem as práticas de ócio ou 
de trabalho, surge o entendimento adicional que a aproximação entre os tempos de lazer e 
de consumo, tende a aguçar os processos de diferenciação social, contrariando a ilusão 
igualitária do acesso aos lazeres.  
 
Neste contexto, parece-nos lícito concluir que existe uma tendência evidenciada por 
autores como Krippendorf (2001), Santos e Gama (2008) e Parker (1976; in Santos e 
Gama, 2008), de que na sociedade emergente, a procura de actividades de lazer em lugar 
de ocorrer segundo os moldes tradicionais, tem vindo a ajustar-se aos padrões e 
características da sociedade de consumo. Para Santos e Gama (2008), esta situação é de tal 
forma nítida que “ (…) quando estudamos as actividades de lazer e do tempo livre 
deparamos com a sua imbricação com o consumo de massas, por conseguinte, com a 
terciarização das sociedades modernas (…)”. Neste contexto, pode-se inclusive 
reconhecer o tempo livre como uma das particularidades primordiais da sociedade de 
consumo, onde as actividades associadas ao lazer acabam por constituir uma parcela não 
despicienda do próprio sector terciário, concorrendo para a sua multiplicidade e dimensão.  
       
Em conformidade com as posições atrás referidas, surgem alguns pontos consonantes, 
ressaltando o entendimento de que a sociedade pós-industrial possui a dualidade de se 
assumir, em simultâneo, como uma sociedade do consumo, mas também dos lazeres. Como 
refere Dumazedier (1974), o tempo de trabalho moderou parte da sua primazia e 
centralidade a favor do lazer, mas, como enfatizam Santos e Gama (2008), o lazer 
moderno, ao viver sob a ameaça do fenómeno da massificação e da perda de criatividade 
pessoal, exige por parte do homem uma resposta adequada, devidamente balanceada entre 
um consumo não hipotecado aos interesses comerciais em jogo e uma defesa decidida da 
sua própria valorização pessoal. 
 

2.3. Revisão da pesquisa e teoria sobre o turismo  
 

Jurdao (1992) citado por Quintana (2006), enfatizou que durante as primeiras etapas do 
denominado turismo de massas, gerou-se a ideia de que o turismo associava um potencial 
de crescimento ilimitado, sobretudo no plano económico, pelo que representava um 
elemento – chave para o desenvolvimento dos países mais e menos desenvolvidos. 
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Este ponto de vista, predominante na década de 60 do séc. XX, levou inclusivamente 
instituições como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 
(OCDE), o Banco Mundial e as Nações Unidas, a incitarem a aposta no turismo, sobretudo 
nos países em vias de desenvolvimento, tendo o ano de 1967 sido proclamado como o Ano 
Internacional do Turismo (ONU). 
 
Face a este entendimento, muitos países em vias de desenvolvimento apostaram na 
potenciação do turismo, mas sem terem salvaguardado adequadamente determinados 
aspectos. De facto, em muitos casos, não se concretizaram os estudos prévios necessários, 
nem se garantiram as práticas de planeamento adequadas para assegurar a desejável 
viabilidade em termos de uma abordagem duradoura. Como assinala Quintana (2006), “ 
(…) esta ideologia triunfalista del turismo (…)” expandiu-se, mas “ (…) más tarde 
surgirían las consequências nefastas en algunas zonas del mundo (…)”. A mesma autora 
identifica a liderança dessa “ideologia triunfalista del turismo” na postura revelada 
principalmente por grupos como “ (…) los urbanizadores, los promotores y los políticos de 
las localidades pertienentes (…)”, os quais criaram a convicção de que o turismo era 
sempre sinal de progresso, da criação de postos de trabalho, da riqueza e da aproximação 
dos povos.  
 
Contudo, esta percepção começou na década de 70 do séc. XX a ser contestada e, segundo 
Quintana (2006), “ (…) es precisamente aqui donde entra la sociologia a estudiar las 
manifestaciones y consecuencias del fenómeno del turismo en sus amplias vertientes (...)”. 
Segundo Méndez (2003), a economia, a antropologia e a geografia foram as disciplinas que 
conferiram um grande protagonismo aos estudos de turismo efectuados nos anos 70 e 80 
do séc. XX, muitos dos quais incidiram sobre os espaços turísticos internacionais em vias 
de desenvolvimento e sobre os problemas de desenvolvimento turístico nas zonas exóticas. 
Para este autor, o ramo da sociologia do turismo encontra neste contexto o seu carácter 
disciplinar, sendo reconhecida como o ramo da sociologia que ” (…) se dedica a la 
obervación de las relaciones, roles y motivaciones turísticas, además de las instituciones 
pertienentes y los impactos que conlleva el turismo en las sociedades de destino (…)”. 
 
A aproximação à sociologia do turismo reforça-se gradualmente através de contributos 
científicos prestados por vários autores, em relação aos quais Mendéz não abdica de 
distinguir Cohen (1972), Dann (1977), J. Forster (1964), Lanfant (1980), MacCannel 
(1973), P.L. Pearce (1982) e Jafari (1999). Assinale-se que na generalidade, todas as 
reflexões destacam a variabilidade e a complexidade que comporta o fenómeno turístico, o 
que conduz à existência de várias vertentes de observação, sem contudo existir uma 
disciplina que se possa considerar como aquela que determina de uma forma substancial a 
aproximação definitiva ao turismo. Quintana (2006) faz notar que este facto evidencia a 
inexistência de uma “ (…) teoria sociológica exclusiva que se pueda apropriar de um 
monopólio en el estúdio de este fenómeno (…)“.  
 
Face aos aspectos atrás referidos importa reter duas considerações que reputamos de 
particularmente relevantes para a presente investigação. Em primeiro lugar, a 
imprescindibilidade do foco pluridisciplinar na denominada sociologia do turismo; no 
segundo plano, a transformação ocorrida na percepção do turismo a partir do anos 80 do 
século passado, onde as correntes científicas dominantes não abdicaram de posicionar o 
turismo como um fenómeno que implica sempre a avaliação das suas repercussões com 
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direito ao contraditório, sobretudo nas vertentes socioeconómica, sócio-cultural e 
ambiental. Neste contexto, Jafari (2000) preconizou mesmo que os efeitos do turismo na 
sociedade sejam analisados de acordo com duas plataformas – uma, que intitula de defesa, 
onde se inserem os efeitos benéficos da actividade e, outra, que apelida de aviso, onde se 
devem equacionar os potenciais ameaças decorrentes de um desenvolvimento turístico 
excessivo ou insuficientemente planeado. 

 
2.3.1. Questões em torno dos efeitos do turismo 
 

De acordo com o sistematizado no Código Mundial de Ética do Turismo3 (OMT, 2001b), o 
turismo enquanto prática relacionada com o lazer, o descanso e o ócio é hoje entendido, de 
uma forma muito generalizada, como um direito do indivíduo, bem como um meio para 
descobrir e usufruir da diversidade ambiental e cultural.  
 
Da mesma forma, é reconhecida a capacidade das actividades turísticas em estimularem o 
crescimento económico e a criação de emprego, sendo que este processo se deverá 
desenvolver num quadro de referência que comporte princípios susceptíveis de também 
encorajarem a protecção ambiental e do património cultural nos destinos turísticos, além de 
fortalecerem o bom entendimento entre os povos.  
 
Neste contexto, e no plano teórico, poder-se-ia equacionar a premissa de consideração do 
turismo como um vector privilegiado de desenvolvimento individual e colectivo. Trata-se 
de uma abordagem que comporta riscos de generalização pouco aconselhável, já que 
existem situações comprovadamente de sinal contrário, o que induz à reformulação da 
questão através de um enunciado mais prudente, onde se transmita a noção de que o 
turismo pode ser, para alguns países ou regiões, um instrumento importante de progresso e 
bem-estar, mas que está longe de constituir uma “panaceia” que resolve os problemas 
específicos de desenvolvimento e de progresso que afectam muitas zonas do globo. 
 
Como questão de partida, e abandonando agora a óptica individual e da pessoa, importa 
reafirmar, na linha do pensamento de autores como Cooper et al (2001) ou Ejarque (2005), 
que o turismo consubstancia um conjunto de actividades susceptíveis de se considerarem 
benéficas para a sociedade no seu conjunto.  
 
Este ponto de vista, extensivo a muitas análises de diversas entidades institucionais, 
associativas e empresariais, converge no sentido do reconhecimento de que o turismo, 
quando convenientemente planeado, pode gerar efeitos positivos nos planos económico, 
social, patrimonial e territorial. Muitos países elegeram-no mesmo como um vector 
estratégico de desenvolvimento, assistindo-se a uma crescente diversificação de destinos, 
quer ao nível de países, como de alternativas regionais (CTP, 2005). 
 

                                                 
3 O Código Mundial de Ética do Turismo foi elaborado pela Organização Mundial do Turismo (OMT) foi reconhecido 
oficialmente pela Organização das Nações Unidas na Assembleia-Geral efectuada em 21 de Dezembro de 2001. De 
acordo com Francesco Frangialli, Secretário-Geral da OMT, “ (…) Le Code mondial d'éthique du tourisme constitue un 
cadre de référence pour le développement rationnel et durable du tourisme mondial à l'aube du nouveau millénaire. Il 
s'inspire de nombreux codes professionnels et déclarations analogues qui l'ont précédé et il y ajoute de nouvelles idées 
qui reflètent notre société en mutation de la fin du XXe siècle (…)”.  
Fonte : http://www.unwto.org/code_ethics/eng/global.htm / (acedido em 15/09/08) 
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De facto, o desenvolvimento planeado, racional e equilibrado do turismo pode comportar 
benefícios, já que, tratando-se de um sector gerador de infra-estruturas, de equipamentos, 
de actividades, de bens e serviços transaccionáveis e de empregos, tem a capacidade de 
proporcionar uma cadeia de riqueza com repercussões directas nas economias locais, 
regionais e nacionais. A Figura 2.2. sistematiza as principais incidências atribuídas ao 
turismo, facilitando o seu encadeamento na abordagem seguinte, a qual se inicia com a 
referência ao plano económico. 

 
Figura 2.2. – Os planos da incidência do turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção própria 
 

Em conformidade com dados da Organização Mundial do Turismo (OMT, 2005) e da 
Organização Mundial do Comércio (OMC), em 2003, o turismo internacional (com 
inclusão das receitas do transporte internacional) gerou cerca de 10% das exportações 
totais de bens e serviços, assumindo-se como uma das mais importantes actividades 
económicas no plano mundial. Se considerarmos apenas a parcela das exportações de 
serviços comerciais, o turismo e o transporte internacional contribuíram em conjunto, com 
mais de metade das receitas arrecadadas. 
 

Quadro 2.3. – Receitas das Exportações Mundiais, 2003 
 Mil milhões de 

USD (a) 
% do total das 
exportações de 
bens e serviços 

% do total das 
exportações de 

serviços 
Total 

Exportações de mercadorias 
Produtos agrícolas 
Produtos das indústrias extractivas 
Manufacturas 
Outros 

Exportações de serviços comerciais 
Transporte internacional 
Turismo internacional 
Outros 

9089 
7294 
674 
960 
5437 
223 
1795 
405 
525 
865 

100 
80 
7 
11 
60 
2 
20 
4 
6 
10 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

100 
23 
29 
48 

(a) – Dólares dos Estados Unidos da América 
Fonte: OMT, OMC (recuperado de http://www.unwto.org/facts/menu.html, em 21/11/07)  
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Mas, o turismo, para além de gerar valor acrescentado nos seus ramos directos, tem uma 
enorme capacidade para motivar outras actividades económicas como sejam, por exemplo, 
a construção civil, a agricultura e a indústria (mobiliário, têxteis, cutelaria, alimentação e 
bebidas). Tal como referem Cooper et al (2001), “ (…) a despesa turística tem um efeito 
cascata em toda a economia receptora (…)”, devendo o seu impacto ser avaliado através 
de três níveis diferenciados de observação – efeitos directos, indirectos e induzidos. 
 
Os efeitos directos decorrem dos gastos efectuados nas actividades turísticas deduzidos das 
importações necessárias para garantir as prestações em causa. Por outro lado, como 
acentua Cooper, “ (…) os estabelecimentos que recebem directamente os gastos dos 
visitantes também precisam adquirir mercadorias e serviços de outros sectores da 
economia local (…)”, pelo que a geração desta actividade económica por arrastamento dos 
consumos turísticos constitui os chamados efeitos indirectos.  
 
Finalmente, Cooper indica que “ (…) durante as rodadas directa e indirecta de despesas, a 
renda caberá a residentes locais, na forma de ganhos, salários, distribuição de lucros, 
alugueis e juros. Esta quantia que é acrescentada à renda local será, em parte, gasta 
novamente na economia local, em mercadorias e serviços, o que irá gerar ainda mais 
rodadas de actividade económica (…)”. Este último aspecto ilustra os denominados efeitos 
induzidos, os quais também devem ser considerados na avaliação do impacto económico 
global dos gastos em turismo num determinado território. 
 
Neste contexto, o turismo pode revestir uma dimensão estratégica no desenvolvimento 
económico de um determinado território, já que integra vários elementos que podem 
modificar a capacidade produtiva ou a geração de rendimentos importantes. Contudo, 
como referem Cala e Urbano (2006; 98), “(…) no suele considerarse como un motor del 
crecimiento a pesar de su impacto sobre una amplia gama de sectores (…)”.  
 
Quando se conseguem garantir as conexões com a economia local e minimizar as fugas de 
capitais, através nomeadamente da cooperação entre as comunidades residentes e os 
sectores público e privado, o turismo pode favorecer o desenvolvimento mesmo nos 
territórios mais pobres, como reconhece a OMT (2002b). Mas, como acentuam Cala e 
Urbano (2006; 100) “(…) el turismo no es la panacea de los pobres: cualquier forma de 
monocultivo incrementa la vulnerabilidad. Sin embargo, puede ser parte integral de un 
desarrollo sostenible equilibrado y brindar beneficios (…)”. 
 
A intersecção positiva entre turismo e desenvolvimento económico está amplamente 
retratada na literatura especializada, derivando do reconhecimento da capacidade do 
primeiro em gerar financiamentos para o processo de mudança, em permitir o 
aproveitamento dos recursos autóctones, em contribuir para a diversificação sectorial dos 
sistemas produtivos e, tal como já sublinhado, no facto de acelerar as dinâmicas em função 
do potencial proveniente do seu efeito multiplicador. 
 
À semelhança de qualquer outra actividade económica, o turismo também comporta custos 
que obrigam a ponderar sempre os seus efeitos negativos, pelo menos em determinadas 
situações. Neste sentido, interessa sistematizar os benefícios/oportunidades e os 
constrangimentos/ameaças que os impactos económicos podem ditar no plano teórico, 
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sendo que este resumo não contém elementos de aplicação generalizada a todas as 
situações e realidades territoriais: 
 

Quadro 2.4. – Impactos económicos do turismo 
Oportunidades geradas pelo turismo Ameaças geradas pelo turismo 

���� Promove o crescimento económico através do 
aumento da produção real de bens e serviços; 

���� Oportunidade de diversificação para as economias 
locais; 

���� Tem associado um forte efeito multiplicador dos 
recursos totais da economia; 

���� Arrasta o desenvolvimento de outros sectores 
económicos como, por exemplo, a agricultura, a 
construção civil, os transportes e o comércio 
local, 

���� O consumo ocorre no lugar da produção não 
podendo ser deslocalizado; 

���� Fomento do emprego a vários níveis; 
���� Estímulo de desenvolvimento para as PME; 
���� Atrai o investimento estrangeiro;  
���� Possibilita o aumento das receitas fiscais 

provenientes do sector empresarial; 
���� Dá valor económico aos recursos naturais e 

culturais que integram os produtos turísticos; 
���� Contribui para o equilíbrio das contas externas; 
���� Possui, em muitos casos, um padrão de consumo, 

comparativamente ao dos residentes locais, 
indutor de um nível inferior de importações 
induzidas;  

���� Favorece o desenvolvimento das novas 
tecnologias de informação e comunicação, 
atendendo às características dos seus produtos e 
aos comportamentos dos seus consumidores; 

���� Dinamiza o investimento público corpóreo (em 
infra-estruturas que também beneficiam os 
residentes) e incorpóreo; 

���� Melhora as acessibilidades e as redes de 
transportes, com reflexo no desempenho 
económico de outros sectores;  

���� Importação de bens para servir os turistas; 
���� Tendências inflacionistas ao nível de alguns 

preços; 
���� Transferências de lucros empresariais para o 

estrangeiro; 
���� Inexistência de políticas redistributivas do 

rendimento orientadas para os agentes locais e 
para a equidade; 

���� Descontinuidade da actividade turística, com 
flutuações sazonais marcantes em algumas zonas; 

���� Dependência económica excessiva em algumas 
situações; 

���� Instabilidade resultante da dependência turística 
muito forte face a alguns mercados emissores; 

���� Desenvolvimento imobiliário excessivo em 
alguns casos; 

���� Eventuais custos de oportunidade 
(comprometimento de recursos que poderiam ser 
utilizados para outros fins); 

���� Especulação associada ao preço do solo nas áreas 
de expansão turística; 

���� Face à concorrência internacional, o turismo pode 
exigir verbas importantes para a promoção 
turística; 

���� Em situações de escassez de mão-de-obra 
especializada, pode provocar a importação da 
força de trabalho; 

���� Migração de mão-de-obra de áreas rurais para 
áreas urbanas;  

���� Custos excessivos ao nível da construção de infra-
estruturas básicas associadas às acessibilidades e 
aos abastecimentos locais.  

Fonte: Produção própria a partir de Cala e Urbano (2006) 
 
São evidentes as dificuldades em concretizar a medição rigorosa dos impactos económicos 
do fenómeno turístico. A Organização Mundial do Turismo (1980), antes da criação da 
Conta Satélite do Turismo, a qual será objecto de análise em pontos posteriores desta tese, 
classificava os impactos em três grandes grupos: globais, parciais e externos (ver Quadro 
2.5., na página seguinte). 
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Quadro 2.5. – Efeitos económicos do turismo 
Tipos de efeitos  Efeitos económicos 
Globais sobre a 
economia nacional 

Crescimento e desenvolvimento económico (economia nacional, PIB, 
produção, emprego, balança de pagamentos, taxas de câmbio, outras 
variáveis macroeconómicas). 

Parciais sobre a 
economia nacional 

Receitas e despesas públicas, inflação, custo dos terrenos, distribuição do 
rendimento, desenvolvimento regional e local, investimentos no 
ordenamento do território, entre outros. 

Externos Hábitos de consumo, descapitalização do património cultural, formação 
profissional, ganhos de produtividade pela aderência às novas tecnologias, 
custos ambientais e sociais, custos públicos e fiscais. 

                                                                               Fonte: Produção própria a partir de OMT (1980) 
 
Em linhas gerais, os efeitos globais relacionam-se directamente com o crescimento e o 
desenvolvimento económico, os efeitos parciais incidem sobre os agentes, sectores e 
variáveis da economia nacional, enquanto que os efeitos externos não recaem directamente 
sobre quem os gera, diluindo-se entre a colectividade. 
 
Tal como refere Vázquez (1988), citado por Cala e Urbano (2006), “(…) la idea de turismo 
como motor del desarrollo es mayoritariamente defendida por la literatura económica si 
bien, la experiencia ha demostrado que no constituye un ungüento mágico que precipite 
automáticamente efectos estructurantes sobre el territorio, esto es, cambios en el potencial 
de desarrollo regional, o conjunto de recursos económicos, humanos, institucionales y 
culturales de una comunidad territorial (...)”. 
 
Neste contexto, importa reter a visão de que uma estratégia de desenvolvimento baseada no 
turismo é uma opção respeitável e susceptível de comportar vantagens, mas que necessita 
de ser avaliada na globalidade, ou seja, pelo seu resultado líquido, através da dedução aos 
benefícios previstos dos custos expectáveis.  
 
Por outro lado, a opção do turismo como instrumento de desenvolvimento pressupõe a 
existência de um conjunto de dotações em factores, onde sobressaem os recursos naturais e 
culturais (clima, paisagem, praias, museus, costumes, entre outros), os recursos de capital e 
de infra-estruturas (acessibilidades, comunicações, serviços básicos, potencial de 
investimento privado) e os recursos humanos (trabalhadores qualificados, gestão 
dinâmica). 
 
A estas condições factoriais críticas, juntam-se outros elementos que podem ser decisivos 
no processo, tais como, a dimensão empresarial, a diversidade e o grau de especialização 
da oferta, as condições da procura, o papel adequado do sector público e a opção pelos 
princípios do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável foi colocado na 
agenda política mundial pela Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 
Desenvolvimento (CNUAD), realizada no Rio de Janeiro em 1992, e também designada 
por Cimeira da Terra. Este conceito, na linha do expresso no Relatório Brundtland (“O 
nosso futuro comum”) elaborado sob a égide das Nações Unidas na Comissão Mundial 
para o Ambiente e Desenvolvimento, pode ser definido como “o desenvolvimento que 
satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 
satisfazerem as suas próprias necessidades” (Mota et al, 2005).  
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Ainda de acordo com estes últimos autores, até à Cimeira Social de Copenhaga, realizada 
em 1995, a implementação do desenvolvimento sustentável assentava em duas dimensões 
fundamentais: o desenvolvimento económico e a protecção do ambiente; posteriormente, 
foi integrada a vertente social como terceiro pilar do conceito. Actualmente, embora o 
desenvolvimento sustentável mantenha o mesmo desígnio global, a sua implementação é 
realizada com base nas três dimensões essenciais – o desenvolvimento económico, a 
coesão social e a protecção do ambiente – devendo acrescentar-se ainda a vertente 
institucional; esta última vertente “ (…) chama a atenção para as questões relativas às 
formas de governação, das instituições e dos sistemas legislativos (flexibilidade, 
transparência, democracia), e para o quadro de participação dos grupos de interesse 
(sindicatos e associações empresariais) e da sociedade civil (Organizações Não 
Governamentais – ONG), considerados como parceiros essenciais na promoção dos 
objectivos do desenvolvimento sustentável (…) “ (Mota et al, 2005). 
 
Na opinião de Mota et al (2005), a Agenda 21 e a Declaração do Rio, ambas resultantes da 
Cimeira da Terra constituem os documentos estruturantes de uma abordagem sustentável 
ao desenvolvimento. Posteriormente, e em conformidade com o pensamento dos mesmos 
autores, a Declaração do Milénio, emanada das Nações Unidas em 2000, reafirma a 
responsabilidade colectiva de apoiar os princípios da dignidade humana, igualdade e 
equidade ao nível global, estabelecendo metas concretas (Millenium Development Goals) 
que pretendem contribuir para inverter a tendência de degradação do ambiente e de 
agravamento das condições de vida em grande parte do mundo. 

A referência ao desenvolvimento sustentável permite-nos a transição para a abordagem dos 
restantes planos onde a incidência do turismo é um facto marcante (Figura 2.2.) Tal como 
refere Tezanos (2006): “(…) Pero todo lo que gira en torno al ocio y al turismo no se puede 
reducir exclusivamente a parámetros económicos, ya que en realidad estamos ante un 
fenómeno sociológico de carácter más global que se relaciona con la propia evolución de 
los modelos de sociedad (…)”. 

Voltando ao Código Mundial de Ética do Turismo (OMT, 2001b), importa sublinhar o 
reconhecimento de que o turismo pode ser um factor de valorização humana e de bem-estar 
das pessoas, distinguindo-se a este propósito dois planos distintos:  

���� Na qualidade de residentes numa comunidade de acolhimento turístico, onde podem 
usufruir de uma melhoria das suas condições de vida, através, por exemplo, do 
aumento dos seus rendimentos ou do reforço dos índices de emprego; 

���� Como turistas que tiram partido desta actividade para se valorizarem pessoalmente, 
através do contacto com outros povos e outras culturas. 

 
Tal como refere Joaquim (1997), “ (…) o turismo pressupõe assim uma relação entre dois 
grupos humanos categoriais – os que visitam e os que são visitados. Nesta relação, existe 
uma troca de expectativas – lazer para o que visita e trabalho para o que é visitado, 
verificando-se uma tentativa de rentabilização dupla (…)”. 
 
Deste modo, e para potenciar os efeitos no plano social, há que assegurar que a qualidade 
de vida das populações locais e regionais não seja afectada negativamente pelo fenómeno 
turístico, garantindo-se um impacto real positivo de forma a criar uma aderência e 
receptividade compatível com o bom acolhimento dos turistas, de forma a que os efeitos 
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económicos se repercutam directamente na economia regional. O turismo deve basear-se 
num modelo de desenvolvimento que tenta adequar as práticas turísticas à correcta 
estruturação do espaço receptor de forma a preencher os seguintes objectivos comuns 
(OMT, 1998a): 

- “ (…) O desenvolvimento de uma actividade turística próspera e economicamente 
viável que melhore a qualidade de vida da comunidade anfitriã”; 

- A garantia de uma experiência de elevada qualidade aos visitantes (…)”. 
 
Por outro lado, no plano patrimonial, o turismo pode e deve ser um factor de valorização 
dos recursos do património natural e cultural, já que encontra nestes elementos a base da 
sua atractividade. Assim, a relação entre o turismo e o património assume características 
biunívocas, pelo que já em 1976, na “Carta do Turismo” estabelecida em Bruxelas (OMT, 
2001b), se referia o turismo cultural como “ (…) aquela forma de turismo que tem por 
objecto, entre outras, a descoberta dos monumentos e locais de interesse. Exerce nestes 
um efeito positivo, na medida em que contribui  para satisfazer os seus próprios fins  
para a sua preservação e protecção (…)”. Ou seja, o turismo de base cultural, ao dar a 
conhecer o património, salvaguarda-o e traz-lhe benefícios económicos que ajudam à sua 
conservação. 
 
Tal como decorre do Código Mundial de Ética do Turismo (OMT, 2001b), há que ter a 
consciência de que o valor do património transcende os usos turísticos que dele se possam 
fazer, pelo que importa acautelar sempre os riscos de adulteração e degradação. Por um 
lado, porque como legado e pertença de todos, é componente indissociável da identidade e 
da memória colectiva; por outro, porque as eventuais agressões e descaracterizações 
implicarão a delapidação desse “capital”, factor determinante na diferenciação dos destinos 
turísticos. 
 

Autores como Foster (1992), Cooper et al (2001), Mendes (1996) e Silva et al (2001) 
insistem na necessidade de estabelecer a relação entre o turismo e o património numa base 
de sustentação que, sem comprometer a fruição desses bens, possa favorecer uma 
actividade de crescente importância económica e sócio-cultural. Admitem mesmo que, 
neste âmbito, o turismo pode e deve colaborar nos esforços de conservação do património, 
fortalecendo a identidade histórica e cultural das comunidades, potenciando um conjunto 
de atracções importantes para os turistas e viabilizando um conjunto de actividades 
económicas fundamentais para garantir que a gestão dos recursos não conduz ao seu 
esgotamento, mas sim a uma regeneração mais rápida, que sirva também as gerações 
futuras. 
 
Outra das potencialidades do turismo pode residir na protecção do meio natural, 
nomeadamente nas regiões que apresentam condições excepcionais, tais como os parques 
naturais, os lagos interiores, as lagoas, as zonas de montanha e as zonas do litoral, 
ocupando estas últimas uma importância muito forte no caso de alguns países 
eminentemente receptores de turistas. De facto, quando adaptado ao ambiente local e à 
sociedade, por meio de um planeamento e gestão cuidados, o turismo pode desempenhar 
um papel preponderante na conservação do ambiente. Tal como referem Cooper et al 
(2001) “ (…) O ambiente, seja ele natural ou artificial, é o ingrediente mais fundamental 
do produto turístico. Entretanto, no momento que a actividade turística acontece, o 
ambiente é inevitavelmente modificado, seja para facilitar o turismo ou durante o processo 
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turístico. A preservação ambiental e os programas de melhoramento são agora uma parte 
fundamental de muitas estratégias de desenvolvimento e tais considerações são tratadas 
com muito mais respeito do que o eram na primeira metade do século XX (…)”. 
 
Como acentua Vieira (2007), “ (…) os fluxos turísticos atingiram assim volumes 
incomportáveis para alguns destinos, originando uma pressão demolidora sobre as 
comunidades de origem e sobre os recursos o que levou Krippendorf a designar esse tipo 
de turismo como “devorador de paisagens”. Hoje, não só essas comunidades – as 
sobreviventes – exigem um turismo mais responsável como os próprios turistas já se 
deram conta de que faz parte das suas obrigações de cidadania terem um padrão de 
comportamento não predatório. O conhecimento dessas limitações resultante de um 
esforço de informação e de consciencialização colectiva começa a dar os seus frutos (…)”.  
 
Os impactos ambientais negativos mais óbvios são aqueles que causam prejuízos nos 
ambientes físicos, podendo derivar da poluição, da densidade turística e dos danos 
causados pelas próprias actividades turísticas (OMT, 1997). Por outro lado, os factores 
que influenciam a existência ou não de impactos negativos ambientais, ou que ampliam 
esses efeitos, derivam sobretudo do volume dos fluxos turísticos, das actividades 
desenvolvidas, da sensibilidade dos vários locais e das práticas de planeamento turístico, 
tal como reconhece a OMT (1997; 174-177).  
 
Por outro lado, segundo o pensamento de Cooper et al (2001), “ (…) os impactos 
ambientais associados ao desenvolvimento turístico também podem ser considerados em 
termos dos seus efeitos directos, indirectos e induzidos. Os impactos podem ser positivos 
ou negativos. Não é possível desenvolver o turismo sem que ocorram impactos ambientais, 
mas é possível, com o planeamento correcto, gerar o desenvolvimento turístico com o 
objectivo de minimizar os impactes negativos ao mesmo tempo em que se estimulam os 
impactos positivos. (…)”. 
 
Neste sentido, segundo a Organização Mundial do Turismo (1997), as principais 
estratégias para a gestão dos impactos turísticos devem centrar-se em torno dos seguintes 
eixos: políticas e planeamento adequado, análise cuidadosa da localização e dos projectos 
de arquitectura dos empreendimentos, administração eficaz dos recursos (auditorias 
ambientais, economia energética e recurso a tecnologias amigas do ambiente), gestão dos 
fluxos de visitantes, estratégias de marketing em conformidade, educação dos visitantes, 
formação dos recursos humanos e reforço da investigação e da monitorização.  
 
Apesar de, segundo Cooper et al (2001), não existirem modelos que tenham aceitação 
geral para a avaliação de impacto ambiental, têm-se desenvolvido técnicas apropriadas de 
monitorização neste âmbito. Os processos de AIA (Avaliação do Impacto Ambiental), os 
conceitos de capacidade de carga e de Limite Acessível à Mudança (LAC) e os indicadores 
de gestão sustentável dos destinos e dos equipamentos turísticos constituem exemplos de 
instrumentos com utilização crescente e que tentam controlar o desenvolvimento de 
determinadas áreas turísticas. Cunha (2006), ao debruçar-se sobre as normas de capacidade 
de carga, refere: que” (…) estas normas, que respeitam tanto aos equipamentos como às 
infra-estruturas, visam evitar que os projectos de desenvolvimento ultrapassem certos 
limites, ou sejam concebidos, de forma a evitar efeitos negativos: não é o desenvolvimento 
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do turismo que provoca sobrecarga turística mas sim o seu crescimento desadequado e 
desequilibrado (…)”. 
 
Passando aos efeitos no plano regional (e local), o turismo pode ser fortemente 
dinamizador de actividades económicas locais, face ao excelente grau de apropriação 
potencial dos seus efeitos multiplicadores pelos sistemas regionais e locais. Paralelamente, 
e face às suas características, o turismo surge como um conjunto de actividades 
económicas que pode preservar o carácter local ou regional, sem perigo de deslocalização 
de actividades e, consequentemente, de postos de trabalho. 
 
Estes aspectos são ressaltados por Cunha (2006), que considera que “ (…) as razões que 
levam a que o turismo seja um motor do desenvolvimento regional e, simultaneamente, um 
factor de expansão económica global são de vária ordem (…)”. O quadro seguinte 
sintetiza os pontos de vista deste autor: 
 

Quadro 2.6. – O turismo e o desenvolvimento regional 
Razões para considerar o turismo como um 

motor do desenvolvimento regional 
Detalhe 

1.º O turismo é a actividade que pode 
endogeneizar os recursos locais. 

Só é viável quando existem valores locais que garantam 
uma vocação turística; é, a par do sector primário, a 
actividade económica que melhor se pode inserir num 
processo de desenvolvimento regional que resulte do 
aproveitamento do património e dos valores locais. 

2.º O turismo opera uma transferência de 
rendimentos das regiões mais desenvolvidas 
para as menos desenvolvidas. 

O turista ao consumir bens e serviços produzidos 
localmente, provoca exportações que nenhuma forma de 
comércio poderia ocasionar.  

3.º O turismo obriga e justifica o 
lançamento de infra-estruturas e de 
equipamento social. 

Estas infra-estruturas e equipamentos seriam de, outro 
modo, difíceis de implantar; por outro lado, servem os 
turistas mas também a população local, permitindo a 
instalação de outras actividades que acrescem a 
produção local. 

4.º O turismo contribui para a dinamização 
e modernização da produção local. 

Esta incidência faz-se notar no domínio industrial e 
agro-pecuário; proporciona o aparecimento de novas 
actividades, como os serviços pessoais, e revigora as 
produções artesanais. 

5.º O turismo permite o aproveitamento de 
instalações abandonadas ou obsoletas 
garantindo-lhes uma nova função. 

Utilização para fins turísticos de minas esgotadas, 
construções fabris desmobilizadas ou mesmo casas e 
aldeias abandonadas pelo êxodo populacional. 

                                                                            Fonte: Produção própria a partir de Cunha (2006) 
 
Como decorre do exposto anteriormente, os planos de incidência do turismo optimizam-se 
através do conceito de desenvolvimento sustentável. O crescimento do turismo pode 
comportar ameaças ao nível dos planos culturais e ambientais, quando atinge uma 
dimensão excessiva e coloca em causa os equilíbrios ecológicos e sociais. Trata-se 
igualmente de um fenómeno vulnerável a fenómenos cíclicos, o que reforça a necessidade 
da opção por critérios associados ao desenvolvimento sustentável e a opção por práticas 
consistentes de planeamento, devidamente articuladas com as políticas de outros sectores 
socioeconómicos.  
 
Só uma organização correcta da oferta turística, inserida num processo de planeamento 
integrado, desde o nível nacional até ao local, que garanta a compatibilização dos 
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equipamentos turísticos com a sua envolvente poderá assegurar a qualidade e a 
sustentabilidade dos destinos turísticos.  
 
Segundo a OMT (1997), ” (…) nos últimos anos reforçou-se o entendimento de que a 
prática de um turismo responsável e sustentável não é incompatível com a liberalização 
das condições que presidem ao comércio de serviços e que enquadram a actuação das 
empresas do sector. Neste contexto ganham consistência as teses que defendem a 
possibilidade de se desenvolver o turismo conciliando a economia e a ecologia, o ambiente 
e o crescimento durável, a intensificação dos fluxos turísticos e a protecção das 
identidades sociais e culturais (…)”. 
 
Neste âmbito, tem-se assistido na última década a uma consciencialização sobre a 
importância do turismo sustentável, tendo vários destinos tomado medidas estratégicas 
neste sentido, as quais respondem amiúde a exigências do próprio mercado. Assim, é 
notória a indispensabilidade de se optarem por práticas assentes no planeamento integrado, 
como forma de compatibilizar o desenvolvimento turístico com os factores sociais, 
económicos, ambientais, culturais e também políticos, através da determinação dos 
objectivos precisos de actuação e da identificação dos meios próprios para os atingir. 
 
Mas, se o planeamento integrado reveste um carácter fundamental e imprescindível, as 
boas práticas empresariais também não dispensam, nos dias de hoje, a implementação de 
medidas adequadas de gestão ambiental, susceptíveis de reduzirem as pressões sobre o 
ambiente e de configurarem uma maior eficiência ao nível das actividades exercidas. 
 
Como nota final desta Secção, importa reter que o turismo sustentável é um modelo de 
desenvolvimento que tenta adequar as práticas turísticas à correcta estruturação do espaço 
receptor de forma a preencher os seguintes objectivos comuns (OMT, 1995): 

- O desenvolvimento de uma actividade turística próspera e economicamente viável que 
melhore a qualidade de vida da comunidade anfitriã; 

- A garantia de uma experiência de elevada qualidade aos visitantes; 
- A manutenção da qualidade do ambiente da qual o turismo, em última análise, 

depende. 
 
Convém ter sempre presente que a discussão da sustentabilidade do turismo se deve basear 
numa abordagem que tenha em atenção a integração do turismo com outros sectores da 
economia, inclusive na gestão dos recursos naturais e protecção ambiental, visando o 
desenvolvimento global e integrado do destino. Os objectivos do turismo não se devem 
sobrepor aos objectivos da floresta, da agricultura, da indústria, entre outras actividades; 
devem ser consonantes com estes, verdadeiramente integrados numa planificação global 
que articule os interesses sectoriais. 

 
2.3.2. Traços marcantes da evolução do turismo 
 

Tal como se evidenciou na Secção 2.2.1., nas primeiras etapas da história do lazer e do 
turismo observou-se uma dicotomia entre tempo de trabalho e tempo livre, a qual 
apresentou alternâncias entre períodos de estável convivência, a par de outros de visível 
conflito. O quadro seguinte, adaptado a partir de Quintana (2006), recapitula os aspectos 
essenciais da trajectória histórica até ao séc. XIX: 
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Quadro 2.7. – Relação entre o ócio, o trabalho e as viagens 
Ócio grego (Skholé) Contemplativo; o trabalho é negativo e próprio dos escravos; só os seres livres 

é que podem desfrutar do ócio; viagens pelo Mediterrâneo e por terra. 
Ócio romano 
(Otium) 

Tempo de descanso do corpo e da recuperação do espírito; é positivo, bem 
como o trabalho; turismo residencial (palacetes de férias, estabelecimentos 
termais) e grandes viagens por motivos educativos. 

Ócio como ideal de 
exibição social e 
popular (Idade 
Média e 
Renascimento) 

Orientado para a diversão; adquire formas de exibição social, sendo as suas 
actividades consideradas honrosas; o trabalho é negativo; as viagens para a 
guerra e por motivos religiosos são frequentes. 

Ócio como um vício 
(perspectiva do 
puritanismo; séc. 
XVII) 

O ócio significa ausência de trabalho, logo é improdutivo e negativo; o valor 
ético reside no trabalho; as viagens mais frequentes são de âmbito religioso ou 
comercial; enquadra o Grand Tour aristocrático.   

Ócio burguês (tempo 
ganho ao trabalho; 
séc. XVII e XVIII) 

O trabalho mantém o conceito de um símbolo de vida, enquanto que o tempo 
livre é um tempo perdido; o ócio é negativo; esta perspectiva coincide com o 
fim do Grand Tour, quando surgem as viagens profissionais ou deslocações de 
prazer aos balneários termais ou às ainda incipientes praias de Verão.  

Fonte: Adaptado a partir de Quintana (2006) 
 

Nesta retrospectiva, observa-se uma característica fundamental das práticas associadas ao 
lazer e ao turismo, ou seja, a constatação do seu carácter eminentemente elitista, atendendo 
a que só as classes sociais mais altas dispunham de um tempo livre efectivo. As 
denominadas elites detinham o privilégio de chamar a si a totalidade das expressões 
recreativas, artísticas, culturais e lúdicas. 
 
Na transição do séc. XIX para a primeira metade do séc. XX, esta tendência modificou-se 
como corolário das transformações operadas na sociedade industrial. Para muitos autores, 
entra-se num processo que se baseia na passagem “de las elites a las massas” (Quintana; 
2006), tendo como cenário de fundo uma sociedade transformada, com um nível médio de 
vida superior e com mais qualidade, particularidades estas extensivas a todos os estratos. 
De acordo com Krubel (1974), citado por Quintana (2006), vive-se o Grand Tour da 
burguesia, onde se deve destacar o nascimento do turismo organizado, o qual se inicia com 
Thomas Cook, considerado por muitos como o pioneiro do turismo comercial, ao organizar 
na qualidade de agente intermediário a primeira viagem colectiva em comboio (1841). 
 
Fúster (1991) e Mazón (1998), citados por Quintana (2006), destacam as mutações 
ocorridas na segunda metade do séc. XIX, salientando o primeiro destes autores, duas 
tendências que considera marcantes – o turismo itinerante (uso da diligência de do 
comboio, tendo em vista o conhecimento de outros lugares e culturas) e o turismo 
residencial (conceito que na altura englobava a procura pelos balneários termais, pelos 
casinos, pelos desportos de Inverno e pelo mar). Por outro lado, Mazón identifica os 
elementos determinantes desta “revolução turística”, ou seja, o progresso nos transportes, 
o desenvolvimento económico e o aparecimento de um sistema bancário, o processo de 
urbanização e o nascimento das viagens organizadas. 
 
Coincidindo com as teorias de Fúster e Mazón, Steinecke (1993; in Quintana, 2006) 
enfatizou, na transição para a primeira metade do séc. XX, o factor da urbanização como 
um elemento essencial para estimular as práticas ligadas ao lazer e ao turismo. Acrescentou 
a redução da jornada laboral (a qual passa de 13/14 horas diárias para 8 horas), o aumento 
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de rendimentos nas famílias, o aparecimento das férias pagas, o aumento da população, o 
progresso tecnológico e os novos paradigmas na ocupação dos tempos livres. Por outro 
lado, no pensamento de Fúster podem-se distinguir três períodos de evolução do lazer e do 
turismo na primeira parte do séc. XX – a denominada “Belle Époque”4 (1900-1914), a 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
 
Com o novo rumo da história pós-1945, as viagens e o turismo alcançaram então um novo 
estádio de desenvolvimento. Observou-se que os efeitos devastadores da Segunda Guerra 
Mundial foram ultrapassados pelo grande “boom” turístico ocorrido entre 1950 e 1975, o 
qual se caracterizou por uma forte expansão do turismo internacional. Ao progresso 
verificado no transporte automóvel, juntou-se posteriormente a explosão do turismo aéreo, 
o qual ainda hoje se renova através de novas formas (carreiras regulares, charters, voos de 
companhias “low cost” ). 
 
A subida dos rendimentos nas famílias, sobretudo nas pertencentes à classe média, 
produziu um interesse crescente pelas actividades turísticas. A melhoria das condições 
laborais, a extensão do regime de férias pagas, a estabilização da semana de cinco dias de 
trabalho, a redução da jornada de trabalho, a ampliação dos benefícios dos sistemas de 
segurança social e as novas técnicas comerciais e de marketing (com forte penetração das 
agências de viagens, com confluência para a estandardização do produto turístico e com 
consolidação do papel dos grandes operadores internacionais), proporcionaram as 
condições para a democratização e expansão do turismo. 
 
Chegados aos anos mais recentes, sobretudo nas duas últimas décadas, é perfeitamente 
possível descortinar novas tendências no lazer e no turismo, as quais surgem devidamente 
mencionadas em autores como Ejarque (2003), Buhalis (2005), Beni (2004), Quintana 
(2006), Middleton et al (2002), Todd (2003) e Cooper et al (2001), além de constarem de 
diagnósticos e estudos prospectivos da própria OMT. 
 
Para Quintana (2006), a massificação geral do turismo oferece uma pluralidade de 
propostas aos consumidores, as quais se direccionam para uma procura com características 
mais heterogéneas e segmentadas. 
 
As novas tendências do lazer e do turismo conduziram à internacionalização da oferta 
turística e à ampliação de novos destinos turísticos. São evidentes os sinais de necessidade 
de produtos mais especializados, a par de soluções de entretenimento mais personalizadas. 
Por outro lado, a valorização de uma boa relação qualidade/preço é uma referência que não 
se deve ignorar nas características dos consumidores de hoje. 
 
Segundo Mazón (2001) citado por Quintana (2006), observa-se uma evidente segmentação 
em grupos socioprofissionais, com características demográficas, sociais, económicas e 
culturais deferentes.  
 
As grandes transformações demográficas que afectam o mundo terão uma forte incidência 
nas formas de viajar e de consumir. As alterações em alguns hábitos terão influência 

                                                 
4 Corresponde a um período de grande procura, por parte da alta sociedade, de lugares de afamada reputação social, com 
localização preferencial junto ao mar, apetrechados com balneários e estâncias residenciais (San Sebastian, Biarritz, 
Vichy, Monte Carlo, Lausanne e Veneza, constituem exemplos de localidades que pontificaram na moda social de então). 
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marcante nas práticas turísticas, sendo que o uso do tempo de lazer tenderá a ser 
pluralmente motivado, numa óptica de utilização múltipla do tempo para a qual contribuem 
fortemente as modernas tecnologias de informação e comunicação.  
 
Neste contexto, em que os paradigmas associados ao lazer e à ocupação dos tempos livres 
deixam antever um reforço, no computo global, destes e do turismo, emerge um novo 
desafio para os destinos turísticos, os quais têm que saber conciliar os novos 
comportamentos (repartição de férias, gozo acrescido de fins-de-semana fora de casa, 
reforço do excursionismo, procura de emoções, férias activas, experiências culturais, 
utilização de segundas residências) com as respostas adequadas, tendo-se sempre presente 
que a satisfação dos novos consumidores poderá exigir novas fórmulas, novos produtos e 
novos conceitos de gestão das empresas turísticas. 
  
Na Secção 2.5. retomaremos os aspectos marcantes que caracterizam o lazer e o turismo na 
actualidade, bem como as perspectivas para o futuro, desenvolvendo-se esta análise na 
perspectiva geral, com o foco dirigido sempre para a sistematização dos elementos que 
possuem um efeito directo e indirecto sobre o turismo interno.  
 

2.3.3. O sistema turístico e as suas componentes 
 

A noção de sistema afigura-se extensiva a várias disciplinas, sendo comum a atribuição de 
um significado que ronda em torno dos vocábulos “combinar”, “ajustar” ou “formar um 
conjunto”. Desta forma genérica, pode-se definir um sistema como “ (…) a combinação de 
partes coordenadas entre si e que concorrem para um resultado ou para formarem um 
conjunto” 5. 

 
De acordo com Beni (2004), “ (…) a Teoria Geral de Sistemas, (…), afirma que cada 
variável, em um sistema, interage com as outras variáveis de forma tão completa que 
causa e efeito não podem ser separados (…)”. Por outro lado, o mesmo autor esclarece 
que “ (…) a actividade do turismo surge em razão da existência prévia do fenómeno 
turístico, que é um processo cuja ocorrência exige a iteração simultânea de vários 
sistemas que se somam para levar ao efeito final (…)” . 

 
Mediante o quadro já comentado de que o turismo se desenvolve perante a junção de 
factores ambientais, naturais, culturais, sociais e económicos, emerge a constatação de que 
tem um campo de estudo muito vasto e complexo, na medida que os citados factores têm 
um papel interveniente na dupla perspectiva de causa ou de efeito.  
 
Neste sentido, Beni (2004) propõe um modelo de sistema turístico integrado, o qual 
pretende retratar a dinâmica das variáveis e componentes inclusas, estabelecendo as inter-
relações e dependências das funções turísticas. Esquematicamente, pode-se definir o 
sistema de Beni da seguinte forma: 
 
 
 
 

 
                                                 
5 Dicionário Universal da Texto Editores, http://www.priberam.pt/dlpo/definir_resultados.aspx, (acedido em 05/05/08) 
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Figura 2.3. 

 
 

Este modelo perspectiva o sistema turístico em todas as suas dimensões, constituindo uma 
extensão clara de outras abordagens. Cooper et al (2001), por exemplo, citam o modelo 
sugerido por Leiper em 1979 e actualizado em 1990, onde existem três elementos básicos – 
os turistas, os elementos geográficos e a indústria turística. Para Leiper, o turista é o actor 
central do sistema; o turismo é uma experiência humana, logo é fundamental a sua 
definição e classificação. Leiper considera igualmente os elementos geográficos, onde 
destina claramente a Região Emissora de Viajantes, a Região de Destino dos Visitantes 
(“onde ocorrem as consequências mais visíveis e drásticas do sistema”) e a Região de 
Rotas de Trânsito. Finalmente, este autor considera a indústria turística, a qual define como 
o conjunto das empresas e organizações envolvidas na oferta do produto turístico. Cooper 
et al (2001) enfatizam a aplicabilidade geral do modelo, bem como a sua flexibilidade e a 
capacidade de incorporar visões interdisciplinares do turismo.  
 
Contudo, em termos da presente investigação, o sistema de Beni (2004) recolheu uma 
atenção especial, atendendo a que o fenómeno em estudo – turismo interno – carece para a 
sua abordagem da consideração de uma generalidade de factores e de cadeias de 
interdependência que aconselham uma análise estruturante, muito para além da 
componente endógena e da simples análise do mercado. De facto, tratando-se de um 
fenómeno cujo desenvolvimento se cruza claramente com as condições decorrentes do 
relacionamento interinstitucional fora do sistema, nomeadamente com as suas intersecções 
nos planos económico, ecológico, social e cultural, obriga à consideração destas realidades, 
as quais estão fora do controlo do sistema mas influenciam fortemente o seu 
desenvolvimento. 
 
Por outro lado, a compreensão do fenómeno não dispensa a consideração da complexa 
organização pública e privada que enquadra o mercado e que influi nas condições da 
produção e do consumo. Neste sentido, o modelo tem necessariamente que englobar os 
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inputs que derivam da política oficial do turismo, do seu ordenamento jurídico ou 
administrativo e das estratégias governamentais definidas, os quais Beni define como a 
superstrutura; cumulativamente, deve-se ainda considerar no plano da organização 
estrutural, os vectores que decorrem da ocupação do território, da infra estruturação básica, 
da urbanização e das componentes de acesso e de transporte (a infraestrutura no seu 
conjunto). Finalmente, surge o subsistema do mercado, onde é patente uma relação entre a 
oferta e a procura de bens, serviços e capitais, além de uma dinâmica da distribuição que 
pode proporcionar o recurso a processos e canais bem diferenciados, com maior ou menor 
participação de intermediários. 
 
Nesta perspectiva abrangente insere-se o entendimento de que o desenvolvimento do 
turismo (nomeadamente o interno) deve atender à conciliação dos interesses 
correspondentes aos quatro grandes grupos de actores do sistema, numa base de partilha de 
responsabilidades e de complementaridade de intervenções. Assim, o turismo deve gerar 
bem-estar e riqueza para as populações, em pleno respeito pelos condicionantes 
decorrentes dos recursos humanos e materiais e da própria sustentabilidade ambiental, 
social e económica. Em segundo lugar, o turismo para ser potenciado necessita de 
empresas dinâmicas e modernas, capazes de assegurarem a existência de produtos 
interessantes e adaptados aos requisitos dos consumidores. Em terceiro lugar, o turismo 
tem que contar com um sector público (central, regional e local) que articule as políticas 
sectoriais e intersectoriais e que saiba fixar a sua acção predominante na esfera da 
regulação e de definição das condições que facilitem a actividade empresarial e as grandes 
parcerias estratégicas. Finalmente, os visitantes, que esperam sempre da oferta turística a 
correspondência às expectativas geradas e que cada vez mais, procuram produtos e 
serviços turísticos segmentados, personalizados e com uma boa relação qualidade/preço. 
 
O bom funcionamento do sistema turístico depende do desempenho de todos os actores, 
com particulares responsabilidades para os que organizam a oferta. Neste contexto, 
importa relevar a importância das parcerias, sem as quais não será possível gerar os 
consensos que permitam o desenvolvimento sustentável. E, se as boas estratégias 
empresariais são fundamentais para o turismo, também a coerência das políticas se afigura 
como primordial, tendo o poder público um papel importantíssimo neste domínio. 
 
Tal como reconhece Buhalis (2000), “ (…) um compromisso que envolva todos os 
interesses é extremamente difícil ou até mesmo impossível, mas é a chave para o sucesso 
de longo prazo (…)”.  
 
Do referido anteriormente enfatiza-se a noção de que o turismo é uma actividade 
multidimensional e multifacetada, o que de certo modo pode ajudar a explicar o facto dos 
esforços para a sua definição serem relativamente recentes. Assim, tal como acentua 
Cooper (2001), “ (…) as definições de turismo têm uma característica particular, já que 
foram mais motivadas por considerações da procura do que da oferta (…)”. Trata-se de 
uma realidade objectiva e surpreendente para alguns autores6, sendo evidente que o 
principal problema relacionado com as definições baseadas na oferta, residiu na 

                                                 
6 “Definir o turismo em termos de motivações ou outras características dos viajantes seria como tentar definir os 
profissionais da área médica através da descrição de uma pessoa doente” – Smith (1989; 33) citado por Cooper et al 
(2001). 
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dificuldade que existe em isolar algumas actividades dedicadas aos turistas, daquelas que 
de um modo indiscriminado também servem os residentes e outros mercados e sectores. 
 
Neste contexto, importa reter os progressos observados nas definições do turismo baseadas 
na procura, as quais surgiram para corresponder a necessidades e situações específicas. 
Alguns autores, como Cooper et al (2001), têm dificuldade em encontrar uma base de 
coerência na abordagem às definições de turismo, mas reconhecem a necessidade da sua 
concretização, argumentando neste sentido, com base no desejável reforço da credibilidade 
da actividade, na indispensável concretização da sua medição e no suporte ao próprio 
processo legislativo. Cooper reconhece que estas dificuldades resultam da complexidade 
das actividades e das relações que as viagens turísticas geram, das rápidas mutações 
observadas neste plano e pela “imaturidade do turismo como campo de estudo”. 
 

2.3.4. O conceito de turismo e as suas definições técnicas, económicas e 
integradas 

 
Dando sequência ao referido anteriormente, importa separar a abordagem ao conceito de 
turismo, particularizando-se as designadas aproximações económica, técnica ou integrada. 
O quadro seguinte sistematiza os principais contributos e convergências ao nível das 
definições económicas. 
 

Quadro 2.8. – O Turismo e as suas definições económicas 
Schullern (1910) “ (…) A soma das operações, principalmente de natureza económica, que estão 

directamente relacionadas com a entrada, permanência e deslocação de 
estrangeiros para dentro e para fora de um país, cidade ou região”. 

Lanquar 
(1974) 

“ (…) O turismo trata-se de um conjunto de actividades que têm por objectivo a 
exploração das riquezas turísticas bem como a transformação dos recursos 
humanos, do capital e das matérias-primas em serviços e produtos”. 

Departamento 
Australiano de 
Turismo e 
Recreação (1975)  

(…) O turismo é uma importante indústria nacionalmente identificável. 
Compreende um amplo corte transversal de actividades componentes, incluindo a 
provisão de transporte, alojamento, recreação, alimentação e serviços afins. 
(Beni, 2004; 36). 

McIntosh 
(1977) 

“ (…) A ciência, a arte e a actividade de atrair e transportar visitantes, 
alojamento e cortesmente satisfazer suas necessidades e desejos”. 

Palomo  
(1991) 

“ (…) O turismo é uma actividade económica porque as deslocações são actos que 
compreendem gastos e receitas, sendo que, por outro lado, a geração de riqueza 
por meio de um processo produtivo é clara e tipicamente uma actividade 
económica”.  

Middleton 
(1994) 

“ (…) A economia do turismo é a soma de componentes tangíveis e intangíveis, 
baseados em uma série de actividades no destino, que é percebida pelos visitantes 
como uma experiência e tem determinado preço". 

Sessa 
(1995) 

“ (…) O turismo é uma actividade industrial real porque nele existe um processo 
de transformação de matérias-primas para a elaboração de produtos que são 
comercializados e consumidores o mercado”. 

Kotler 
(1999) 

“ (…) A indústria do turismo é, sem dúvida, a actividade económica que conduz 
ao desenvolvimento, porque o intercâmbio social, cultural e a distribuição de 
renda decorrente de gastos pulverizados na economia pelos turistas somados ao 
seu elevado multiplicador de renda são os elementos marcantes desta actividade". 

Fonte: Produção própria a partir de Beni (2004) 
 

Como apontamento conclusivo saliente-se o esforço progressivo de delimitar com maior 
precisão o fenómeno em causa. Contudo, tal como reconhece Beni (2004; 34-35), existe 
uma grande controvérsia na definição económica precisa do turismo, a qual assenta desde 
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logo no seu enquadramento. Há autores, segundo Beni (2004) que o classificam como uma 
indústria (Sessa, por exemplo), enquanto outros o encaram como um fenómeno económico 
e social, sector económico ou actividade económica (Palomo, por exemplo).  
 
Sem constituir matéria relevante para a presente investigação, consideramos o pensamento 
de Beni (2004) muito claro sobre esta matéria. Este investigador ressalta que o que ocorre 
no turismo “ (…) é uma agregação de valores aos diferenciais turísticos naturais e 
culturais, e não uma transformação tangível e concreta da matéria-prima original”. Neste 
sentido, reconhece que o produto turístico é de natureza compósita, pelo que se inicia no 
processo de agregação de valores na “ (…) aquisição dos atractivos turísticos, continua 
nos meios de transporte, hospedagem, alimentação, serviços de recreação e 
entretenimento, e termina na fruição do roteiro”. 
 
Passando às definições técnicas, certamente aquelas que maior implicação terão no curso 
desta investigação, importa referenciar que o seu interesse deriva da necessidade de se 
possuírem conceitos precisos e harmonizados, tendo em vista o estabelecimento de 
standards estatísticos que proporcionem a comparabilidade de dados e a delimitação do 
conteúdo dos vários indicadores e variáveis. 
 
Assim, aprofundando a abordagem efectuada na Secção 1.1., e reproduzindo o pensamento 
de muitos autores, interessa destacar, em primeiro lugar, a definição adoptada pelas Nações 
Unidas (1963), a qual constituiu durante muito anos um marco de referência incontornável 
no panorama internacional. O mérito desta definição assentou sobretudo na fixação de 
critérios para definir alguns termos básicos vinculados às actividades turísticas (óptica da 
procura). Assim, para “ (…) propósitos estatísticos, o termo visitante descreve a pessoa 
que visita um país que não seja o da sua residência, por qualquer motivo, e que nele não 
venha a exercer ocupação remunerada”. Os termos muito aplicados nos movimentos 
turísticos, nomeadamente, os de turista e excursionista, foram igualmente objecto de 
definição, sendo que o critério conducente à sua separação residia na permanência no país 
visitado, por um período superior ou inferior a vinte e quatro horas. 
 
Previamente a 1963, e como registo histórico, enfatize-se a definição da Sociedade das 
Nações de 1937, a qual considerava como turista “ (...) toda a pessoa que viaja, durante 
vinte e quatro horas ou mais, para qualquer outro lugar distinto da sua residência 
habitual”, e a perspectiva da UIOOT7 (1968), a qual caracterizava o turismo como “a soma 
de relações e de serviços resultantes de uma mudança de residência temporária e 
voluntária, não motivada por razões de negócios ou profissionais”.  
 
Passando ao período pós-1963, assinale-se que em 1980, a OMT, através da Declaração de 
Manila, amplia a definição das Nações Unidas a todo o tipo de turismo – nacional e 
internacional – mas exclui da definição os residentes que retornam, os imigrantes, os 
emigrantes, os diplomáticos, os militares, os passageiros em trânsito e os trabalhadores 
fronteiriços. Foi a definição standard durante vários anos, mas não foi adoptada por todos 
os países. 
 

                                                 
7 União Internacional de Organizações Oficiais de Viagens que mais tarde deu origem à Organização Mundial do 
Turismo. 
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Vários autores destacam o esforço efectuado para unificar e simplificar as estatísticas de 
turismo, salientando que este processo está longe de se considerar concluído. Quintana 
(2006) recorda, como marco temporal importante, a Conferência de Otava, organizada sob 
a égide da ONU (Organização das Nações Unidas) em 1991, a qual tinha como objectivo 
essencial a implementação de um conjunto de recomendações internacionais para 
permitirem o desenvolvimento harmonizado das estatísticas do turismo. 
 
O processo prosseguiu com a adopção de várias definições e classificações, tendo, em 
1993, a Comissão de Estatísticas da ONU aprovado as propostas existentes, bem como o 
quadro conceptual da Conta Satélite do Turismo (1.ª parte). As sucessivas aproximações 
atrás mencionadas determinaram a definição adoptada pela OMT em 1994, a qual nos 
remete para a consideração de que “o turismo compreende as actividades das pessoas 
durante as suas viagens e estadas fora do seu ambiente habitual, por um período de tempo 
consecutivo inferior a um ano e tendo por base fins de lazer, de negócios ou outros”. 
 
Segundo o nosso ponto de vista, e antes de destacarmos alguns aspectos relacionados com 
esta definição, interessa sobremaneira completá-la com o conceito de visitante, o qual 
ocupa o papel central nas deslocações turísticas. Assim, de acordo com as definições da 
OMT e da ONU, um visitante é “qualquer pessoa que se desloca para fora do seu 
ambiente habitual, por um período não inferior a um ano e cujo principal motivo de 
deslocação é outro que não o exercício de uma actividade remunerada”. Por outro lado, 
Middleton e Clarke (2002), da leitura que fazem destas definições, destacam: 
���� Não há nada que restrinja o mercado total a pernoitas; estão incluídas as visitas de um 

dia; 
���� Também não há qualquer referência que limite o mercado total a viagens por motivo de 

lazer ou prazer; 
���� Todo o turismo inclui a componente da viagem (deslocação), mas nem todas as viagens 

são turísticas; 
���� O turismo e o lazer não podem ser considerados sinónimos. Nem o turismo engloba só 

as deslocações por lazer, nem as actividades de lazer são todas turísticas (muitas são 
realizadas no ambiente natural); 

���� Todas as deslocações turísticas são temporárias. 
 
Com a Conta Satélite do Turismo, a OMT (1999b) formulou não só uma nova definição 
técnica de turismo de aceitação universal (óptica da procura), como viabilizou as bases 
para uma maior delimitação do conceito de turismo através da perspectiva da oferta. 
 

Figura 2.4. – Conta Satélite do Turismo (óptica da oferta) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 Fonte: OMT (1999b) 

 

CONTA SATÉLITE 
DO TURISMO 

Produtos 
Específicos 

Produtos não 
 Específicos 

Produtos  
Característicos 

Produtos conexos 



  
Sancho Silva Capítulo 2.Fundamentação teórica e conceptual 

 

 - 53 -  

Neste sentido, e visando a avaliação económica das actividades turísticas no seio de uma 
economia, a OMT (1999b) desenvolveu uma classificação padronizada, a qual serve de 
plataforma à elaboração da Conta Satélite do Turismo.  
 
Esta compartimentação baseia-se no reconhecimento de que o turismo é um fenómeno 
específico, porque é definido pelo consumidor, mais concretamente pelo visitante. Por 
outro lado, os visitantes adquirem bens e serviços simultaneamente turísticos e não 
turísticos, pelo que no plano da avaliação, importa ligar as suas compras com a oferta 
global desses bens e serviços no contexto geral do destino. 
 
Assim, em termos conceptuais, os produtos específicos assumem-se como associados ao 
turismo, desagregando-se em produtos característicos (os quais constituem o foco da 
actividade turística) e conexos (que não são típicos do turismo no contexto internacional 
mas que podem sê-lo para um país). Os produtos não específicos têm a sua produção no 
seio da economia, não estão directamente relacionados com o turismo, mas podem ser alvo 
do consumo turístico; por exemplo, no caso português, o Instituto Nacional de Estatística 
(2002) considera neste grupo os artigos domésticos e de decoração, os produtos 
farmacêuticos e os aparelhos de rádio e de televisão. 
 
No tocante aos produtos característicos do turismo, os quais constituem uma base fixa 
comum para todos os países, englobam as seguintes componentes: 
 

Quadro 2.9. – Conta Satélite do Turismo 
 

Descrição 
 

Código da CCP 
Código da CITI 

(rev.3) da 
actividade principal  

Hotéis e outros serviços de alojamento 631 551 
Serviços de residências secundárias por conta própria ou 
gratuita 

  

Serviços de restauração (alimentação e bebidas) 632, 633 552 
Serviços de transporte de viajantes   

� Ferroviários interurbanos 64111 6010 
� Rodoviários 6421, 6422 6021, 6022 
� Marítimos 6511, 6521 6110, 6120 
� Aéreos 661 621 

Serviços conexos aos transportes 674, 675, 676, 677 6303 
Serviços das agências de viagens, dos operadores 
turísticos e dos guias turísticos 

678 6304 

Serviços das agências de viagens 67811  
� Serviços dos operadores turísticos 67812  
� Serviços de informação turística e de guias 
turísticos 

67813, 67820  

Leasing ou aluguer de serviços de transporte sem 
condutor 

7311 7111 

Serviços culturais 962, 964 9214, 9232, 9233 
Serviços recreativos e outros serviços de lazer 965, 969 9241, 9219, 9249 

CCP – Classificação Central dos Produtos (Nações Unidas) 
CITI – Classificação Internacional de Ramos de Actividade (Nações Unidas) 
 
As definições da OMT serão objecto de uma abordagem mais detalhada na Secção 
seguinte da presente dissertação, pelo que nos limitaremos a assinalar a importância 

Fonte: OMT (1999b) 
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técnica da sua concretização e a reconhecer a estabilidade que a mesma proporcionou ao 
nível dos conceitos estatísticos do sector. 
 
Passando às definições holísticas8, convém salientar que estas dispensam o sentido 
eminentemente tecnicista e procuram alcançar um entendimento mais integrado dos 
diversos aspectos que compõem o turismo. Pressupõem uma visão sistémica e abrangente 
dos fenómenos que acontecem, de modo simultâneo e interdependente. Sistematizando as 
principais referências nesta área, remetemos para o Quadro 2.10., inserto seguidamente.  
 

Quadro 2.10. – O Turismo e as suas definições holísticas 

Fonte: Elaboração própria 

                                                 
8 A palavra holística possui o prefixo grego holo que possui o significado de inteiro, completo, total, integral. (Fonte: 
Dicionário da Língua Portuguesa, Port Editora, http://www.infopedia.pt/pesquisa?qsFiltro=14, acedido em 16/05/08) 

Hunziker e Krapf 
(1942) 

Considérame o turismo como a “(…) suma de fenómenos y relaciones que surgen 
de los viajes y de las estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están 
ligados a una residencia permanente ni a una actividad remunerada ". 

Burkart e Medlik 
(1981) 

Outro conceito de definição do turismo ao introduzirem as deslocações curtas e 
temporais que efectuam os indivíduos para fora do lugar de residência ou de 
trabalho, além da consideração de todas as actividades realizadas nos destinos. As 
deslocações por motivos de negócios passam a ser igualmente contempladas nesta 
abordagem. 

Mathieson e Wall 
(1982) 

Definem o turismo como “ (…) el movimiento temporal de la gente, por períodos 
inferiores a un año, a destinos fuera del lugar de residencia y trabajo, las 
actividades emprendidas durante la estancia, y las facilidades creadas para 
satisfacer las necesidades de los turistas”.   

Gilbert (in 
Kirdar, 1997: 31) 

Sugere que as definições de turismo podem ser baseadas em três abordagens: o lado 
social (do ponto de vista humanístico e das actividades e impactos dos turistas), em 
termos epistemológicos (como disciplina académica relacionada com um 
determinado domínio de estudo) e na visão do económico (podem ser calculados os 
resultados enquanto sector de actividade económica).  

Jafari (2005) 
 

“O turismo é o estudo do homem longe de seu local de residência, da indústria que 
satisfaz as suas necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a indústria, geram 
sobre os ambientes físico, económico e sócio-cultural da área receptora”. 

Gilbert (in Cala, 
Urbano e 
Fernández, 2006)  

Concebe o turismo como uma parcela do tempo de recreio que implica viajar para 
destinos pouco conhecidos, por um período limitado, com o objectivo de satisfazer 
uma necessidade de consumo para uma única actividade ou para uma combinação 
de actividades.  

Cunha (2006) 
 

“ (…) O turismo abrange as deslocações das pessoas, quaisquer que sejam as suas 
motivações, que dêem origem a consumos, durante a sua deslocação e 
permanência temporária fora do seu ambiente habitual, de valor superior ao 
rendimento que, eventualmente, aufiram em locais visitados (ponto de vista da 
procura); o turismo pode ser encarado como todo o conjunto de lugares, 
organizações, empresas, profissões e relações que se combinam para satisfazer as 
necessidades decorrentes das viagens temporárias (ponto de vista da oferta)”.  

Hunt e Layne (in 
Matias, 2007, 29)  

O turismo “(…) singularly describe the activity of people taking trips away from 
home and the industry which has developed in response to this activity”. 

Graburn (in 
Matias, 2007, 29)  

Refere-se ao turismo como “(…) the sacred journey in western culture – a time of 
great expectations and disappointments and a way to define what it means to live a 
life” . 

Shames e Glover 
(in Matias, 2007, 
29) 

Remetem para o entendimento de que “(…) service experience of tourism is a 
social experience, and as such involves human interaction whose nature or for is 
determined by the culture or cultures of the interacting individuals”. 
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Como releva da leitura do quadro anterior, a multiplicidade das definições de turismo é um 
facto incontornável, e se a diferença de opiniões entre os vários investigadores espelha a 
complexidade e a amplitude do fenómeno, também ajuda a compreender porque é que 
muitos autores concedem primazia à observação dos seus aspectos parciais ou das suas 
incidências isoladas. Contudo, esta constatação não impede que se reconheçam alguns 
denominadores comuns, os quais justificam uma menção explícita. 
 
Assim, de acordo com Cala, Urbano e Fernández (2006), o turismo possui características 
marcantes, as quais acentuam o seu sentido holístico (amálgama de fenómenos e relações). 
Na óptica destes autores, a existência de um elemento dinâmico (a viagem) e de outro 
estático (a estada no destino), onde surgem os fenómenos e as relações, constituem outra 
evidência da especificidade do turismo, bem como a realização de actividades distintas das 
efectuadas no lugar de residência e de trabalho. 
 
Também Cunha (2006) evidencia outra particularidade não desprezível, ao destacar que o 
turismo “ (…) comporta uma transferência espacial da riqueza, já que as pessoas 
deslocadas aplicam os rendimentos obtidos nas áreas de residência nos locais visitados, 
onde procedem à aquisição de bens e serviços”. Às considerações atrás emitidas, e 
visando agregar as ópticas da procura e da oferta, junta outras particularidades, 
sublinhando que o turismo pressupõe a ausência de relações duradouras entre os visitantes 
e os locais visitados, mas produzindo sempre efeitos novos e não desprezíveis nos planos 
económico, social e cultural. Por outro lado, o turismo gera a criação de actividades 
diferentes das que são exigidas pelos residentes, assentando a sua oferta nos vários destinos 
na existência de elementos tangíveis (mar, montanhas, neve, monumentos) ou intangíveis 
(paisagens, modos de vida); 
 
Como nota conclusiva adicional, merece igualmente destaque a posição de Beni (2004), o 
qual descortina alguns elementos comuns nas diferentes noções de turismo, enfatizando a 
deslocação ou a viagem (elemento implícito no conceito de turismo), a permanência fora 
do domicílio, a temporalidade e o elemento concreto do fenómeno (“existência dos 
equipamentos receptivos e o fornecimento dos serviços para a satisfação das necessidades 
do turista”). 
 
Segundo o nosso ponto de vista, não se deve dissociar o facto de existirem muitos 
conceitos sobre o turismo da particularidade deste se encontrar ligado a uma multiplicidade 
de sectores que enquadram a vida social e humana. De facto, por vezes, a óptica de 
abordagem ao turismo reflecte um código de leitura alicerçado em parâmetros de interesse 
específico, o que conduz a uma circunscrição do fenómeno aos domínios em apreço. Face 
a esta constatação, parece-nos lícito concluir que a conceptualização do turismo 
dificilmente poderá ficar inserta numa simples definição, já que a sua observação faz apelo 
a métodos, procedimentos e saberes que pressupõem contributos que vão desde as 
denominadas ciências exactas, até às ciências humanas e sociais.  
                                                                                                                                                                                     

2.3.5. A estabilização do conceito técnico de turismo 
 

Contudo, no âmbito desta investigação, interessa sobretudo revelar os pontos de contacto 
existentes ao nível das definições técnicas, tendo em vista o objectivo fulcral de precisar o 
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conceito de turismo interno e de criar as condições objectivas para possibilitar a sua 
medição. 
 
Face aos conceitos apresentados na Secção anterior, importa reter as seguintes notas: 

- O turismo não se circunscreve a uma determinada lista de actividades ou produtos que 
se podem considerar tipicamente como turísticos (por exemplo, hotéis e agências de 
viagens), compreendendo qualquer actividade realizada ou produto consumido por uma 
pessoa, desde que deslocada para fora do seu ambiente habitual e sem comprometer os 
demais dois pressupostos (duração da deslocação inferior a um ano e não exercício de 
uma actividade remunerada no destino);  

- Deste aspecto, resulta claramente que a definição do turismo não provém do lado do 
produto ou da oferta, mas sim da procura (um serviço qualifica-se como turístico se é 
usado por um visitante e não em função da sua natureza concreta); 

- Nem todas as pessoas que viajam são consideradas visitantes; assim, devem-se excluir 
dos movimentos turísticos, as pessoas que exercem uma actividade remunerada no 
destino, o que no caso do turismo internacional, pressupõe a exclusão dos trabalhadores 
fronteiriços e dos imigrantes temporários ou permanentes, bem como dos passageiros 
em trânsito, dos refugiados, dos membros das forças armadas e dos membros do corpo 
diplomático; 

- Outro elemento fulcral reside no conceito de “ambiente habitual”, o qual em termos 
genéricos, corresponde ao lugar geográfico de vida e de trabalho (ou escola) das 
pessoas; contudo, não corresponde estritamente ao conceito de residência, já que está 
mais ligado às pessoas do que aos seus domicílios, incluindo também os trajectos 
diários “casa-emprego/escola-casa”; 

- Voltando ao conceito de visitante, as definições da OMT (1994) salientam que uma 
deslocação turística não implica necessariamente a realização de uma pernoita fora do 
ambiente habitual; assim, a par daqueles que efectuam no mínimo uma dormida no 
destino visitado (turistas propriamente ditos), há que considerar os excursionistas (ou 
visitantes do dia) que concretizam uma viagem de ida e volta sem pernoitarem no local 
visitado; 

 
Reforçamos o interesse das considerações atrás emitidas, as quais não encerram nada de 
insignificante, bem pelo contrário. De facto, constituem a essência da terminologia comum 
que todos os países devem adoptar, tendo em vista o estabelecimento de bases credíveis 
para possibilitarem a comparação internacional de dados. As definições de turismo, 
visitante, turista e excursionista, inspiradas pela OMT, têm evoluído em relação ao 
passado, sendo evidente o aperfeiçoamento progressivo do âmbito das mesmas. Foram 
necessários vários anos de discussão à escala mundial, num processo que envolveu as 
administrações nacionais do turismo, os representantes do sector empresarial, os 
investigadores e os próprios utilizadores da informação estatística do turismo, para se 
harmonizarem os conceitos em apreço. Reconhece-se que os mesmos ainda carecem de 
melhorias, de forma a transmitirem ainda com maior fidelidade e abrangência, a realidade 
actual do turismo.  
 
Neste sentido, o processo de aperfeiçoamento dos conceitos técnicos do turismo, para fins 
estatísticos, tem mantido a sua dinâmica e, em Fevereiro de 2008, na 39.ª Reunião da 
Comissão de Estatística da ONU, foram revistos alguns aspectos relacionados com as 
recomendações para as estatísticas do turismo aprovadas em 1993. As orientações 



  
Sancho Silva Capítulo 2.Fundamentação teórica e conceptual 

 

 - 57 -  

decorrentes do documento “International Recommendations for Tourism Statistics 2008” 
(ONU, 2008) tiveram a sua génese na actualização entretanto ocorrida em várias 
classificações internacionais que possuem pontos de contacto com a elaboração das 
estatísticas do turismo, nomeadamente o Sistema de Contas Nacionais (1993), o 5.º Manual 
da Balança de Pagamentos, as Classificações Internacionais de Produtos (CPC ver.1) e de 
Actividades Económicas (ISIC Rev. 3) e o Manual das Estatísticas de Comércio 
Internacional e de Serviços.  
 
Por outro lado, considerou-se que as Recomendações para as Estatísticas de Turismo de 
1993 (OMT, 1994) e as Recomendações para a elaboração da Conta Satélite de Turismo de 
2001 (OMT, 2001g) careciam de uma revisão que proporcionasse uma utilização mais 
universal, assente em nomenclaturas e conceitos precisos e harmonizados 
internacionalmente. Assim, o documento aprovado (ONU, 2008) possui uma estrutura que 
contempla nove capítulos distintos, aos quais anexa um glossário de termos e um conjunto 
de mapas comparativos que assinalam a evolução face aos standards definidos em 1993. 
Para melhor se visualizar a profundidade das alterações introduzidas, resume-se no Quadro 
2.11., a súmula do seu conteúdo. 
 

Quadro 2.11. – Recomendações Internacionais para as estatísticas do turismo (ONU, 2008) 
Capítulo 1 Procede ao levantamento histórico e enquadra a necessidade de revisão das 

recomendações existentes. 
Capítulo 2 Introduz as definições de viagem, turismo, visita e de outros conceitos relacionados, 

nomeadamente, país de residência, lugar de residência habitual, ambiente habitual; 
ratifica as diferentes formas de turismo.  

Capítulo 3 Caracteriza os visitantes e as viagens turísticas. 
Capítulo 4 Aborda a problemática dos gastos dos visitantes. 
Capítulo 5 Apresenta a classificação harmonizada de produtos e actividades produtivas, tendo 

em vista o estabelecimento de critérios económicos comparáveis.  
Capítulo 6 Estabelece a definição dos estabelecimentos da indústria turística. 
Capítulo 7 Descreve os conceitos e definições aplicáveis ao emprego nas actividades turísticas. 
Capítulo 8 Precisa aspectos relacionados com a Conta Satélite do Turismo, tendo em vista a 

ligação às transacções externas (Balança de Pagamentos), à desagregação regional de 
resultados e aos desafios da sustentabilidade do turismo. 

Capítulo 9 Aborda a problemática da qualidade das estatísticas do turismo e da sua 
disseminação. 

Anexos Indica o glossário de termos actualizado para as definições e conceitos principais; 
Identifica, através de um mapa comparativo, as principiais diferenças em relação às 
recomendações de 1993. 

Fonte: Elaboração própria a partir de ONU (2008) 
 
De acordo com as novas recomendações, o turismo surge como um subconjunto do acto de 
viajar (travel) e refere-se à actividade dos visitantes. Esta separação já existia na 
classificação de 1993, assumindo agora uma visibilidade mais evidente, ao incluírem-se os 
conceitos de viagem (trip) e visita. Neste contexto, uma viagem (trip) pode compor-se de 
várias visitas. Uma viagem turística pressupõe “uma deslocação de um viajante para um 
destino principal diferente daquele que constitui o seu ambiente habitual, por um período 
inferior a um ano e por qualquer motivação, excepto a de possuir um emprego numa 
entidade residente no local ou país visitado”. O viajante que participa numa viagem (trip) 
turística é designado como visitante. Uma visita turística reporta-se, por sua vez, a uma 
estada num lugar visitado durante uma viagem turística. 
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Por outro lado, as viagens turísticas podem ser repartidas em três categorias – inbound, 
outbound e domésticas – sendo que a primeira designação corresponde à deslocação de um 
visitante para um país que não o da sua residência habitual; a segunda equivale a uma 
deslocação para fora do lugar de residência e tendo como destino principal um local fora 
do país de residência; e, finalmente, a terceira situação engloba a deslocação para fora do 
lugar de residência e tendo como destino principal um outro local dentro do seu país de 
residência. Este critério tripartido pode ser aplicado, com as devidas adaptações, às visitas 
turísticas e aos visitantes. 
 
Por outro lado, os visitantes (domésticos, inbound ou outbound) constituem um 
subconjunto dos viajantes e continuam a ser repartidos em turistas ou excursionistas, com 
base no critério da pernoita, ou não, no destino. 
 
Assinale-se que as inovações referidas vieram formalizar algumas situações já existentes 
na recolha de dados estatísticos, nomeadamente no caso do EUROSTAT, onde os 
conceitos de viagem e visita já eram objecto de aplicação nos inquéritos efectuados pelos 
Países Membros da União Europeia. 
 
Conforme se pode verificar, a alteração mais significativa no conceito de visitante decorre 
da menção explícita à exclusão das viagens que tenham como objectivo o desempenho de 
um emprego9 numa entidade residente no local visitado, em detrimento da formulação mais 
vaga existente na versão anterior, onde se excluíam todas as “actividades com 
remuneração no destino”. Esta nova redacção poderá revestir um âmbito mais lato do que 
a precedente, atendendo a que apenas não deve ser considerada como uma viagem turística 
aquela em que o viajante possui como objectivo principal o cumprimento de um contrato 
junto de uma entidade residente no país visitado e que dê origem ao recebimento de uma 
compensação pelo trabalho fornecido, independentemente do facto de estar deslocado para 
fora do seu ambiente habitual por um período inferior a 12 meses. No entanto, tal como se 
frisa no documento da ONU (2008), se o “estar empregado” e o pagamento recebido 
revestirem um carácter acessório para a viagem, o viajante poderá ser classificado como 
um visitante (e a viagem continua a ser turística). 
 
Outras inovações decorrentes das Recomendações de 2008 prendem-se com os seguintes 
aspectos: 
���� Exclusão explícita das residências de férias no conceito de ambiente habitual; 
���� Consideração no conceito de visitante de todos os passageiros em trânsito, excepto 

daqueles que não chegam a entrar no território legal e económico; 
���� Revisão da definição das formas de turismo (por exemplo, uma viagem final para fora 

do país de residência pode implicar antes, ou depois, uma parte da deslocação que deve 
ser considerada como turismo interno); 

���� Ajustamento dos critérios de segmentação dos propósitos da viagem, com a distinção 
básica entre os aspectos pessoais (férias, lazer e recreio; visitas a familiares/amigos; 
educação e formação; saúde e cuidados médicos; religião e peregrinações; compras; 
trânsito; outros) e as motivações associadas a negócios e actividades profissionais;  

                                                 
9 De acordo com o glossário que acompanha as Recomendações Internacionais para as Estatísticas do Turismo (2008), 
um emprego (job) é definido como “ (…) an explicit or implicit contract between a person and an institutional unit to 
perform work on return for compensation for a defined period or until further notice (SNA 1993, Rev 1, pending)”. 
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���� Revisão dos tipos de alojamento turístico, a qual ainda se encontra em curso, visando a 
integração de todas as formas de alojamento colectivo e privativo; 

���� Classificação dos produtos turísticos característicos e conexos; 
���� Reformulação do conceito de despesa turística, a qual surge baseada no princípio da 

aquisição, reportando-se ao montante pago, durante uma viagem turística, na compra 
de bens de consumo e serviços, bem como de outros valores, para uso próprio ou para 
oferecer; inclui as despesas efectuadas pelos próprios visitantes, bem como as que são 
pagas ou reembolsadas por outros (esta disposição visa a facilitação da contabilização 
como turísticas das viagens de negócios e por motivos profissionais); 

���� Repartição das despesas turísticas, em paralelo com a classificação das formas de 
turismo, com consideração da despesa turística doméstica, inbound e outbound; 

���� Clarificação dos conceitos a utilizar no emprego relacionado com o turismo; 
���� Mecanismos de articulação com o sistema estatístico da Balança de Pagamentos e da 

Conta Satélite do Turismo. 
 
Refira-se ainda que se mantém válido o Acordo celebrado entre as Nações Unidas e a 
Organização Mundial do Turismo, no decurso da 58.ª Sessão da Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em 2003, através do qual é reconhecido o papel da Organização Mundial 
do Turismo na recolha, na análise, na difusão, na harmonização e na implementação das 
estatísticas de turismo ao nível mundial, bem como na promoção das acções destinadas à 
sua integração na esfera do sistema das Nações Unidas (ONU, 2008). 
 

2.3.6. Os comportamentos e as motivações no turismo 
 

Por outro lado, a geração do turismo não pode ser eficaz sem o conhecimento da forma 
pela qual os consumidores tomam decisões e agem em relação aos vários produtos e 
ofertas turísticas. No turismo, observa-se uma grande diversidade de comportamentos por 
parte dos consumidores, o que deriva da grande multiplicidade de razões subjacentes às 
decisões de viajar. É indispensável analisar os fundamentos que movem o consumidor 
turístico, nomeadamente no plano das necessidades, motivações e processo de decisão 
sobre o consumo. Paralelamente, este conhecimento permite avaliar o resultado das várias 
estratégias e tácticas promocionais face aos diferentes segmentos de mercado, bem como a 
percepção do risco associado ao consumo turístico. No domínio empresarial, o 
conhecimento das motivações dos clientes é um instrumento essencial para se garantir uma 
gestão eficaz e pró-activa. 
 
Assim, nesta secção apresentaremos uma panorâmica geral sobre o processo da tomada de 
decisões do consumidor em turismo. A óptica será primeiramente a da perspectiva 
individual, com a análise dos factores nucleares neste domínio, tendo como pano de fundo 
as referências à literatura existente sobre a tentativa de explicar os conceitos e os elementos 
em apreço. Na parte final deste capítulo, orientaremos a nossa apreciação para os factores 
que influenciam a procura turística, num prisma de observação agregado e que tenderá a 
identificar modelos e padrões da procura turística. 
 

2.3.6.1. O processo de decisões sobre as viagens turísticas 
 

Segundo Cooper et al (2001), os factores que, no plano pessoal, influenciam a procura 
turística estão ligados aos modelos de comportamento do consumidor; para o mesmo autor, 
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“ (…) não existem dois indivíduos iguais, pelo que as diferenças de atitude, percepções, 
imagens e motivações têm uma influência importante nas decisões sobre viagens”. Neste 
contexto, identificou três fases que ilustram, na sua perspectiva, o desenvolvimento da 
teoria do consumidor: 
 

Quadro 2.12. – Resumo das teorias sobre o comportamento do consumidor 
Fase Inicial Empírica 
(décadas de 1930 e 
1940) 

Com aplicação na indústria, a pesquisa orientou-se sobretudo para a 
identificação dos efeitos referentes à distribuição, publicidade e 
promoções na esfera empresarial. 

Fase da Pesquisa 
Motivacional (década 
de 1950)    

Os conceitos freudianos constituíram a ênfase da pesquisa, a qual recorria 
com frequência a técnicas baseadas nas entrevistas em profundidade, a 
grupos temáticos e a testes de percepção; o fulcro das investigações 
centrava-se na tentativa de descobrir os motivos reais conducentes à 
acção, e baseava-se na ideia da existência de necessidades instintivas 
dirigidas pelo ego na sua tentativa de equilibrar instintos profundos e 
limites sociais.  

Fase Formativa 
(década de 1960) 

Para Cooper corresponde ao período de formação dos modelos de 
comportamento do consumidor, citando os trabalhos desenvolvidos por 
Engel, Kollat e Blackwell (1968), além de Howard e Sheth (1969); os 
modelos desenvolvidos provaram sobretudo como meio de sistematizar o 
conhecimento disperso da acção social. 

                                                                                  Fonte: Elaboração a partir de Cooper et al (2001, 83) 
 

No entendimento de Cooper et al (2001), os modelos desenvolvidos na fase formativa 
possuíam vários denominadores comuns, entre os quais sobressaem o reconhecimento de 
que o comportamento do consumidor está integrado no modelo do processo de decisão, o 
qual está focalizado sobretudo no comportamento individual da pessoa. Compartilham o 
ponto de vista de que o comportamento pode ser explicado e reconhecem que a busca e a 
avaliação da informação são fundamentais no processo de decisão. Por outro lado, 
reconhece-se que os modelos tratam o comportamento do consumidor como um processo 
de estágios múltiplos, onde os resultados de uma eventual compra irão influenciar as 
aquisições futuras. 
 
A motivação é um conceito com dimensão variável, sendo que no caso do turismo inclui a 
ideia de que as viagens surgem preliminarmente relacionadas com necessidades e desejos, 
os quais posteriormente passam a configurar uma vontade, a qual, por sua vez, dá origem à 
acção (no caso vertente, à viagem). De uma forma geral, e tendo como base o pensamento 
de Cooper et al (2001), podem-se distinguir cinco elementos básicos na decisão final sobre 
uma viagem para um destino, os quais integram o Quadro 2.13., inserto seguidamente. 
 

Quadro 2.13. – Sistema de decisão do consumidor em turismo 
Forças de motivação Necessidades (motivos de deficiência) e/ou desejos (motivos de excesso). 
Estímulos de viagem Propaganda, promoção, recomendações pessoais e comerciais. 
Variáveis externas Confiança no operador turístico, a imagem do destino, a experiência 

adquirida e as restrições ao nível do custo e do tempo. 
Determinantes sociais e 
pessoais 

Ligadas ao estilo e ao ciclo de vida, incluindo elementos como o estatuto 
socioeconómico, as características da personalidade, as influências, as 
aspirações sociais e as atitudes/valores. 

Características e 
aspectos da oferta do 
destino turístico 

Os recursos turísticos primários e os grandes eventos; os equipamentos 
turísticos; os transportes e as acessibilidades; os procedimentos nas 
fronteiras; a atitude da população residente face aos turistas; a segurança, o 
enquadramento ambiental; o ordenamento turístico. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Cooper et al (2001) 
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Como se demonstra claramente, o comportamento do consumidor pode perfeitamente ser 
concebido a partir de um processo que envolve vários estágios, onde o ponto de partida 
reside nas forças de motivação e culmina na decisão de escolha (e consequente acção de 
aquisição). Neste sentido, referencia-se o modelo de comportamento do consumidor de 
Wahab, Crampon e Rothfield, citado por Cooper et al (2001; 86): 
 

Figura 2.5. – Modelo de comportamento do consumidor de Wahab, Crampon e Rothfield 
Estrutura inicial → Alternativas conceptuais → Colecta de factos → Definições de pressupostos → 
Planeamento de estímulos → Previsão de consequências → Custo – benefício das alternativas → Decisão 
→ Resultado 

Fonte: Adaptado de Wahab (in Cooper, 2001) 
 

Como apontamento a reter, sublinhe-se o facto destes autores apresentarem o 
comportamento do consumidor em termos de observância de um roteiro que salienta a 
forma intencional e singular da decisão de compra. 
 
Com aplicação directa no processo de decisão sobre as viagens, Cooper et al (2001) 
destacam o modelo criado por Schmoll (1977), o qual possui quatro domínios 
perfeitamente identificáveis e que exercem influência sobre a decisão final – estímulos de 
viagem, determinantes pessoais e sociais, variáveis externas e características do destino 
(Figura 2.6.).  
 

Figura 2.6. – Modelo do comportamento do consumidor de Schmoll (1977) 

Fonte: Reproduzido a partir de Cooper et al (2001) 
 
Para Cooper et al (2001) o modelo de Schmoll (1977) não reveste um carácter dinâmico, já 
que não existe retro alimentação nem colocação de dados referentes a atitude e valores. 
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Contudo, reconhecem que Schmoll sistematiza muitos dos atributos da tomada de decisão 
para viajar e que acabam por influenciar a procura turística, além de reiterar os 
determinantes do processo.  
 
Na obra de Cooper et al (2001) acentua-se a importância que este modelo também atribui 
às questões da imagem dos destinos e dos serviços, além de se adoptar um processo de 
abordagem às componentes do comportamento do consumidor em turismo que respeita os 
vários estágios definidos por Schmoll, aos quais se adita o estágio de pré – requisito 
respeitante ao reconhecimento das forças da motivação (necessidades e desejos).  
 
Contudo, e apesar do carácter abrangente do modelo de Schmoll, ocorreram 
posteriormente novos contributos, os quais justificam uma menção explícita. 
 

Quadro 2.14. – Principais modelos de comportamento do consumidor turístico 

INVESTIGADORES CONTRIBUIÇÃO 
Schmoll (1997) Baseado nos modelos clássicos de comportamento do consumidor. 
Mayo e Jarvis (1981) Colocam a tónica na fase de busca da informação e na necessidade de um 

período mais lato para a tomada da decisão; argumentam que uma viagem 
pressupõe uma forma especial de comportamento de consumo, envolvendo a 
aquisição intangível e heterogénea de um produto com carácter de 
experiência (in Cooper, 2001).   

Mathieson e Wall 
(1982) 

Apresentam um processo de cinco etapas (necessidade/desejo de viajar, 
recolha de informações, decisão de viajar, preparação da viagem e resultados 
de satisfação com a viagem) sobre o comportamento do consumidor turístico, 
o qual é influenciado por factores inter relacionados, tais como, o perfil do 
turista, a percepção sobre a viagem, os recursos e as características do destino 
e as características da viagem. 

Moscardo et al 
(1996) 

Modelo baseado na decisão do destino através das actividades possíveis de 
realizar; a perspectiva baseia-se na segmentação dos viajantes em função das 
actividades a desenvolver e no destino e na consequente definição de 
estratégias de comunicação e desenvolvimento de produtos turísticos. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Cooper (2001) 
 
Como nota a reter para a presente investigação, saliente-se a abrangência do modelo da 
Mathieson e Wall (1982), o qual inclui componentes também consideradas em Schmoll 
(1977), incluindo adicionalmente os resultados da satisfação da viagem.   
 

2.3.6.2. A teoria das motivações e as práticas turísticas 
 

Ao abordarmos as forças da motivação torna-se necessária uma referência a Maslow 
(1968) e à sua teoria da hierarquia das necessidades, sobre a qual este próprio autor lhe 
atribuiu uma visão holística, susceptível de aplicação universal nas diferentes esferas da 
vida. 
 

Figura 2.7. – Hierarquia de necessidades de Maslow 
Inferiores 

 
 
 

Superiores 

1. Fisiológicas – fome, sede, descanso, descanso, actividade 
2. Segurança – protecção, libertação do medo e da ansiedade 
3. Pertencer e amor – afeição, dar e receber amor 
4. Estima – auto-estima e estima por outros 
5. Auto-realização – realização pessoal 

Fonte: Maslow (1968) 
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O modelo das necessidades de Maslow (Figura 2.7.) induz à consideração que só após a 
satisfação das necessidades de nível inferior, o ser humano é conduzido para os patamares 
de nível superior, pelo que à medida que as pessoas vão progredindo na escala das 
necessidades, as motivações transferem-se, em cadeia, para os patamares ascendentes 
localizados nos planos imediatos. Neste contexto, as necessidades fisiológicas serão as 
primeiras a influenciar os comportamentos individuais, enquanto que a auto-realização 
surge valorizada como o estádio máximo que um indivíduo pode perseguir. Tal como 
admite Cunha (2006), os contributos mais importantes desta teoria residem no facto de “ 
(…) chamar a atenção para os motivos de natureza social e de realização e, por outro, em 
concluir que a diversidade do grau hierárquico de uma necessidade varia consoante as 
situações das pessoas (…)”.   
 
Algumas das proposições das teorias de Maslow foram objecto de contestação. Cooper et 
al (2001), por exemplo, reconhecem que muitas teorias formuladas sobre a procura 
turística foram construídas com base na abordagem de Maslow, já que a sua organização 
em torno de uma estrutura hierárquica compreensível trouxe “benefícios óbvios para os 
teóricos do turismo”. Contudo, Cooper et al (2001) formulam as suas críticas sobre o 
modelo utilizado por Maslow, evidenciando questões que ficaram por esclarecer por parte 
deste autor e relevando o sentido behaviorista da psicologia subjacente às suas ideias (a 
actividade humana aparece apenas ligada a aspectos pré determinados, compreensíveis e 
previsíveis de acção), em detrimento da consideração também da abordagem cognitiva, a 
qual “ (…) enfatiza os conceitos de irracionalidade e imprevisibilidade de comportamento 
(…)” . 
 
A influência que as transformações económicas, sociais, demográficas, culturais e políticas 
produziram no comportamento humano, nas várias épocas da história, também incidiram, 
por arrastamento, na evolução das motivações subjacentes às viagens turísticas, as quais 
revestem um carácter efémero e nunca definitivo.  
 
No passado, até meados do século XX, os constrangimentos associados sobretudo à 
mobilidade das pessoas e ao rendimento disponível, impediu que uma das motivações 
humanas mais evidente se concretizasse, ou seja, a procura da diversidade e da variedade. 
Na actualidade, o panorama é completamente diferente, tendo-se alargado o leque de 
motivações que levam o homem a agir e também a viajar. Os progressos tecnológicos nos 
transportes, a melhoria das condições médias ao nível económico e social, as alterações 
demográficas, as conquistas no domínio dos tempos consagrados ao lazer, as mudanças de 
paradigmas nas sociedades e a penetração das tecnologias de informação e de 
comunicação, conduziram a que as práticas turísticas se generalizassem, transformando o 
turismo num fenómeno universal e não apenas exclusivo dos países industrializados.  
 
Concomitantemente, as transformações operadas numa parte significativa da sociedade 
induziram ao entendimento de que o ponto central das preocupações existentes evoluiu das 
questões económicas para a valorização dos aspectos humanos, sociais, culturais e 
ambientais, o que não poderia deixar de influenciar o comportamento e as motivações dos 
consumidores turísticos. Estas modificações geraram rotações nas preferências, nos hábitos 
e nas atitudes dos consumidores, pelo que as motivações turísticas, embora na sua génese 
se mantenham inalteráveis, passaram a revelar uma oscilação de predomínio e de 
hierarquia.  
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O conhecimento destes aspectos revela-se fulcral para a organização dos destinos na 
actualidade, já que face às características dos consumidores actuais, há que contrapor uma 
oferta baseada em produtos turísticos mais diversificados e personalizados, o que 
pressupõe a mobilização dos factores produtivos adequados, mas também o 
estabelecimento do planeamento e das parcerias público-privadas indispensáveis. 
 
Ao nível da investigação sobre as motivações no turismo importa mencionar os contributos 
fornecidos por vários autores – Plog (1974), Dann (1977), Crompton (1979), Iso – Ahola 
(1982), Ryan (1988), Jamrozy e Uysal (1994), Fodness (1994), McIntosh, Goeldner e 
Ritchie (1995), Pearce (1995), Middleton (1996), Crompton e McKay (1997), Crompton 
(2003) e Pearce e Lee (2005) – cuja síntese consta do Quadro 2.15., reproduzido na página 
actual e seguinte. 
 

Quadro 2.15. – A motivação no turismo 
Plog (1974) Desenvolvimento de um modelo de classificação dos visitantes em função dos perfis 

psicográficos: psicocêntricos, semi-psicocêntricos, mesocêntricos, semi-alocêntricos 
e alocêntricos. Nas duas categorias extremas consideram-se os psicocêntricos 
(posteriormente designados pelo mesmo Plog como confiáveis, e que incluem os 
visitantes que concentram o seu comportamento nas preocupações pessoais e que têm 
um interesse reduzido pelo mundo exterior) e os alocêntricos (turistas que se 
interessam por um grande número de actividades e que gostam de contactos com 
outras culturas e países, bem como de lugares inéditos e desconhecidos; os 
aventureiros para Plog), revestindo as outras tipologias características intermédias. 

Dann (1977) Contributo para a abordagem das motivações turísticas de acordo com os conceitos 
pull (atracção) e push (empurrão). 

Crompton (1979) A procura da diversidade e da variedade foi sempre uma das características 
dominantes do comportamento humano, a que, hoje, o turismo permite dar uma 
satisfação em condições inexistentes no passado. Fornece um importante contributo 
para examinar as motivações através do modelo “Push-pull”. 

Isso – Ahola 
(1982) 

Concebeu um modelo sócio psicológico das motivações básicas do lazer e do 
turismo, o qual assenta nas dimensões constituídas em torno da dicotomia 
evasão/descoberta; uma actividade de lazer proporciona recompensas psicológicas 
intrínsecas e o afastamento da rotina e dos seus problemas associados.  

Ryan (1988) As suas teorias contestam a validade do modelo de Pearce (1995) sobretudo ao nível 
dos factores usados nos níveis da escala estabelecida. 

Jamrozy e Uysal 
(1994) 

A compreensão do consumidor está, assim, no âmago de uma prática de sucesso nas 
actividades turísticas e é importante compreender os visitantes e o seu 
comportamento para a competitividade turística global.   

Fodness (1994) O conhecimento das motivações é essencial para o desenvolvimento dos produtos, 
para a avaliação da qualidade dos serviços e para o aperfeiçoamento da imagem e 
das actividades promocionais. 

McIntosh, 
Goeldner e 
Ritchie (1995) 

A partir do modelo de perfis psicográficos dos visitantes (Plog, 1974), estabelecem a 
ligação entre as tipologias de turistas e as características dos destinos, enfatizando a 
particularidade de uma pessoa poder viajar por motivos diferentes em cada 
deslocação; por outro lado, relevam a possibilidade da existência de destinos que 
possuam a capacidade de proporcionar uma variedade de experiências susceptíveis de 
agradarem a vários perfis de turistas. 

Pearce (1995) O seu modelo assenta na premissa de que as pessoas têm um ciclo de vida 
comportamental nas viagens que reflecte a hierarquia dos seus motivos; no fundo, 
particulariza para o turismo a escala hierárquica das necessidades de Maslow. 

Middleton (1996) A determinação das motivações é necessária para saber em que se baseiam as 
escolhas do consumidor na aquisição de viagens em vez de outras alternativas de 
compra. 

(Continua) 
Fonte: Produção própria 
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Quadro 2.15. – A motivação no turismo (Continuação) 
Crompton e 
McKay (1997) 

O conhecimento das motivações é a chave para delinear a oferta; por outro lado, 
não faz sentido estudar a satisfação de uma forma autónoma em relação à 
motivação; a identificação das motivações é um elemento-chave para compreender o 
processo de decisão dos visitantes, pelo que facilita a eficácia das actividades de 
marketing. Consideram os seguintes domínios motivacionais: novidade, socialização, 
prestígio, repouso, enriquecimento educacional, reforço das relações familiares e 
regressão.  

Crompton (2003) Tentativa de adaptar as teorias de Herzberg, Mausner e Snyderman10 (1959) sobre os 
factores motivadores e higiénicos do trabalho à aferição da satisfação dos visitantes 
que procuram determinados eventos de impacto turístico. 

Pearce e Lee 
(2005) 

Em resposta ás críticas sobre o modelo de Pearce (1995), sugerem a sua reformulação 
passando a considerar um padrão de motivações múltiplas. 

Fonte: Produção própria 
 
Face ao leque de posições sobre a motivação associada ao turismo, Cooper et al (2001) 
reconhecem que não é fácil sistematizar as dimensões do conceito; contudo, adiantam três 
notas que consideramos não desprezíveis, ou seja, “ (…) a ideia de que as viagens estão 
inicialmente relacionadas a necessidades (…)”; o reconhecimento de que “ (…) a 
motivação é baseada em aspectos sociológicos ou psicológicos de normas, atitudes, 
cultura e percepção adquiridas, levando a formas de motivações específicas de cada 
pessoa (…)” e, a constatação de que “ (…) a imagem do destino (…) irá influenciar a 
motivação e, posteriormente, afectar o tipo de viagem escolhida “.  
 
Do cruzamento das perspectivas já focadas ganha consistência o entendimento de que o 
turismo é provavelmente dentro dos lazeres o mais sedutor e significativo, pois contendo 
um tempo livre contínuo, apresenta-se como um espaço propício para o desempenho das 
actividades não impostas. Há tempos atrás, o comportamento turístico era considerado pela 
maioria dos estudiosos como uma acção compensatória face à monotonia, ao stress e ao 
ritmo automatizado das tarefas profissionais. Era um ponto de vista que baseava a acção 
turística na compensação em relação à fadiga física e mental. Segundo o nosso 
entendimento, tratava-se de uma abordagem redutora, já que o comportamento turístico 
não se baseia exclusivamente nesta razão, podendo também ser motivado por desejos e 
aspirações. 
 
No caso das necessidades, o objectivo preponderante do comportamento será o de 
restabelecer física e psicologicamente o indivíduo. Por outro lado, os desejos comportam 
sentimentos de ambição, impulso e vontade, sendo dirigidos para determinados objectivos, 
em circunstâncias que a pessoa julga serem portadores de prazer, satisfação e alegria.  
 
Segundo Bacal (2003), as necessidades são geradoras dos denominados “motivos de 
deficiência” os quais visam o afastamento de condições indesejáveis ou desfavoráveis, pelo 
que o seu objectivo preponderante é orientado para o restabelecimento físico e psicológico 
do indivíduo. Por outro lado, os desejos já configuram sentimentos de ambição, de atracção 
e mesmo de impulso, sendo dirigidos para centros de interesse que as pessoas entendem 
como susceptíveis de gerar prazer, bem-estar, auto-realização e satisfação. Bacal classifica-
os como os “motivos de excesso”. 

                                                 
10 Na denominada “teoria de Herzberg” os factores higiénicos estão relacionados com o contexto do trabalho e conduzem 
às condições da insatisfação; os factores motivadores estão ligados ao conteúdo do trabalho e são condição de satisfação. 
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A conjunção destas motivações conduz a que o turismo se apresente como um mecanismo 
de defesa do ego. De facto, se o estímulo surge associado a desejos, tais como o 
conhecimento de outros lugares, culturas e pessoas, o turismo viabiliza a concretização 
plena deste desiderato. Se a causa residir em “motivos de deficiência” como, por exemplo, 
a busca do reequilíbrio físico e psicológico, o turismo também aparece como um 
mecanismo adequado, ao viabilizar o “corte” por um período limitado com a rotina e, 
consequentemente, a criação das condições favoráveis para o restabelecimento interno da 
pessoa. Podemos então concluir (Figura 2.8.), em sintonia com as teorias de Bacal, que as 
práticas turísticas, que constituem a opção mais frequente para o uso do tempo livre, 
sobretudo nos períodos de férias, pressupõem invariavelmente comportamentos baseados 
em motivações de “deficiência” (necessidades) ou de ”excesso” (desejos), ou então, de 
justaposição de ambas. 

 

Figura 2.8. – Motivações turísticas 

              NECESSIDADES 

 

 

                                                                     + 

 

 

Fonte: Produção própria, CESTUR (2007) 

Nesta linha de pensamento situa-se igualmente Dumazedier (1974) ao referir, como já se 
salientou anteriormente, que “o turismo realiza três funções fundamentais: função de 
descanso, função de divertimento, recreação ou entretenimento e função de 
desenvolvimento”.  
 

2.3.6.3. Os estímulos de viagem, os determinantes sociais e 
pessoais, as variáveis externas e os factores racionais 

 
Contudo, retomando a sequência constante da Figura 2.6., baseada no modelo de Schmoll 
(1977) e na extensão proposta por Cooper et al (2001), importa enfatizar que o facto de 
uma pessoa estar motivada para viajar não invalida a incidência de vários factores, uns de 
natureza pessoal e outros de carácter racional, os quais influenciarão decisivamente a 
opção final da deslocação. Assim, Cooper et al (2001) relevam o papel dos denominados 
elementos “geradores da procura”, onde considera o papel desempenhado pelos estímulos à 
viagem (promoção, recomendações comerciais, literatura de viagens, e opiniões do círculo 
de amigos e de familiares) e pelas designadas variáveis externas (confiança no agente de 
viagens, experiências de viagens anteriores, avaliação dos riscos inerentes à deslocação e 
restrições ao nível do tempo disponível e dos preços). Tratam-se de vectores que podem 
ampliar ou reduzir as forças de motivação para a deslocação turística e que derivam de um 
processo baseado em atitudes e associações interiorizadas pelo potencial consumidor, com 
origens em fontes diversificadas, as quais oscilam entre as mensagens promocionais, as 
informações disponíveis, a imagem dos destinos e a experiência sobre o próprio produto 
turístico. 

•••• Fugir de problemas 
•••• Sair da rotina 
•••• Descansar 
•••• Sair da poluição 
•••• Sentir-se livre 
 

                   DESEJOS 
 
•••• Diversão, interesses culturais 
•••• Congressos, visitar feiras ou exposições 
•••• Conhecer novos lugares e pessoas 
•••• Actividades desportivas 
•••• Gastronomia, aventura 
•••• Contacto com a natureza 
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Mas, um foco particularmente importante no processo de formação da procura turística na 
óptica do consumidor reside na observância dos aspectos determinantes sociais e pessoais, 
os quais, segundo Cooper et al (2001), podem ser divididos em dois grupos. Um primeiro, 
ligado ao estilo de vida e que inclui factores como o rendimento disponível, a posse de 
emprego estável, o direito a férias pagas, o tipo de habitat da zona de residência, o nível 
educacional, a mobilidade pessoal, a raça e o sexo. Nos parâmetros associados ao ciclo de 
vida, Cooper et al fazem depender as experiências turísticas da idade cronológica, 
acentuando que o critério da “idade doméstica” ainda traduz melhor a explicitação das 
características marcantes de cada fase.  
 

Quadro 2.16. – Factores ligados ao ciclo de vida (idade doméstica) 

• Infância – férias escolares ou em grupos sociais; 
• Adolescente/jovem adulto – alta propensão à viagem; uso de transportes de superfície; hospedagem 

alternativa; limites derivados da componente financeira; 
• Casamento – viagens organizadas e familiares; a importância da chegada dos filhos; 
• “Estágio Nicho Vazio” – a independência em relação aos filhos aumenta a propensão à viagem; o 

mercado de cruzeiros é típico desta fase; abrange sobretudo a população de “meia-idade”; 
• Idosos – grupo activo e móvel da população; férias mais “fixas” e baseadas no alojamento. 

                                                                   Fonte: Elaboração própria a partir de Cooper et al (2001) 
 

Tendo por base o aprofundamento da investigação de Cooper, o qual analisou os estudos 
efectuados por Wells e Gubar (1996) sobre o ciclo de vida das famílias nos Estados 
Unidos, torna-se possível distinguir os elementos que em cada estádio determinam os 
comportamentos – preocupações, interesses e actividades – os quais produzem 
combinações específicas nos diferentes momentos. Por outro lado, a estrutura do ciclo de 
vida também pode ser cotejada com algumas variáveis da componente “estilo de vida”, 
nomeadamente com o rendimento disponível, o que conduziu à situação decorrente da 
figura seguinte, classificada por Cooper et al como um dos paradoxos do lazer tradicional. 
 
 

 

 
                                                                                                                 Fonte: Cooper et al (2001) 
 
Assinale-se a justaposição de duas curvas com um traçado inverso, o que evidencia que os 
equilíbrios têm que ser garantidos entre as duas variáveis em apreço nas várias fases 
consideradas. Se a denominada meia-idade poderá constituir em muitas circunstâncias o 
estágio onde os rendimentos serão mais elevados, também constituirá a fase da vida onde 

Figura 2.9. – Paradoxo do lazer 
 

 
 

Critério da 
Renda 

 

Critério do 
Tempo 

                Jovem solteiro        Meia-idade             Idoso 
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as limitações serão mais marcantes em termos do tempo disponível para as práticas de 
lazer. Como se demonstrará posteriormente, a abordagem do ciclo de vida constituirá um 
elemento preponderante na apreciação dos comportamentos associados ao turismo interno, 
sobressaindo como uma base muito significativa de segmentação do mercado. 
 
Para concluirmos a referência aos elementos que intervêm na realização das viagens 
turísticas e na escolha de um destino entre várias alternativas, impõe-se uma menção aos 
chamados factores racionais, os quais não surgem directamente associados ás 
características pessoais dos turistas, dependendo sobretudo de elementos muito concretos 
decorrentes das condições objectivas dos destinos e da sua própria imagem. Devemos, 
então, considerar neste plano: 

���� A oferta turística e os seus recursos primários (património natural e cultural, 
equipamentos, actividades e eventos); 

���� As infra-estruturas e os equipamentos turísticos, os quais constituem os denominados 
recursos secundários (alojamento turístico, estabelecimentos de restauração e de 
bebidas, agências de viagens, transportes internos, acessos, entre outros);  

���� E, as condições da envolvente (nomeadamente, a atitude da população face aos 
turistas estrangeiros, a hospitalidade, a estrutura demográfica, a urbanização, o 
ordenamento do território, o ambiente). 

 
Observa-se assim, que na fase do processo inerente à avaliação de alternativas, entram em 
linha de conta aspectos relacionados com as condições objectivas dos vários destinos e dos 
seus respectivos produtos e propostas, bem como a imagem que é projectada dos mesmos. 
 
Face aos pensamentos atrás referidos, ressalta a pertinência do modelo dos factores “push” 
e “pull”, desenvolvido sobretudo por Dann (1981) e Crompton (1979), o qual teve larga 
aplicação em estudos realizados sobre as motivações turísticas. Os factores “push” residem 
na incidência dos factores pessoais de índole sócio-psicológica, reportando-se aos vectores 
específicos que impelem uma pessoa a viajar, ou seja, no fundo, correspondem à 
consideração dos já citados motivos de deficiência (necessidades) ou de excesso (desejos, 
aspirações) na classificação de Bacal. Por outro lado, os factores “pull” residem nos 
elementos que influenciam um potencial turista a escolher um destino, tendo por base os 
seus atractivos tangíveis e intangíveis.  
 
Neste último domínio, e tal como identificado no campo das motivações pessoais, justifica-
se a menção a autores como Fakeye, Crompton, Beerli e Martin (citados por Cunha, 2006), 
além de Lubbe (1998) e Kim (2003), os quais protagonizaram investigações que 
permitiram sistematizar e classificar de uma forma exaustiva os vários atributos dos 
destinos turísticos.   
 

2.3.7. Padrões e conceitos da procura: uma revisão 
 

Nas secções anteriores abordaram-se as influências decorrentes dos modelos de 
comportamento do consumidor em turismo, as quais suscitam padrões específicos da 
procura, quer em termos de incidência espacial como temporal. Apesar de existirem 
dificuldades em termos de generalização e de tipificação de comportamentos, reveste 
interesse analisar a abstracção que resulta do somatório das decisões individuais em termos 
de propensão à viagem. Esta abordagem remete-nos directamente para o conceito de fluxo 
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turístico, o qual pode ser entendido como “ (…) todo e qualquer deslocamento de um 
conjunto de turistas que se movimenta de uma direcção a outra, unidirecionalmente, num 
contexto espaço – temporal limitado, com um ponto comum de emissão e um ou vários 
pontos de recepção”. (Beni citado por Mota, 2001). 
 
A definição atrás apresentada suscita-nos dois comentários. Em primeiro lugar, carece de 
clarificação ao nível do termo “turista”, o qual terá sido utilizado por Beni em sentido lato 
e não no âmbito das definições técnicas aplicáveis, já que neste caso dever-se-ia considerar 
o conceito de visitante, o qual abrange também os denominados excursionistas (sem 
pernoita no local visitado).  
 
Por outro lado, a perspectiva de Beni assenta nos movimentos determinados na óptica 
emissora, os quais podem ser objecto de uma leitura, igualmente válida, na perspectiva 
receptora. Por exemplo, o “sit e” francês GEOTOURISME11 define fluxo turístico a partir 
do destino (“Flux touristique - Il s'agit d’un comptage du tourisme. Un flux peut être 
mesuré à l’arrivée c’est à dire au lieu où le touriste exerce sa seule activité économique : 
consommer” ), mantendo o ponto de vista do seu significado na esfera dos movimentos 
físicos (contagens) imputáveis ao turismo.  
 
Esta última definição assegura-nos a transição para a vertente económica associada aos 
conceitos de procura e de consumo turístico. Assim, segundo o Dicionário da Língua 
Portuguesa da Porto Editora12, a procura significa, sob o ponto de vista económico, “ a 
quantidade de um bem ou de um serviço que os consumidores estão dispostos a adquirir a 
cada preço”. Por outro lado, a procura expressa-se em termos de consumos, pelo que, no 
caso do turismo,  o valor do consumo “ (…) corresponde ao quantitativo monetário do 
conjunto dos bens e serviços consumidos pelos turistas durante a sua deslocação e 
permanência no local de destino” (Matias, 2007). 
 
Apesar de teoricamente se identificar o consumo turístico como o agregado atrás 
mencionado, não é fácil determinar o seu valor, face às características das despesas de 
consumo turístico, as quais incidem sobre bens e serviços produzidos pelas empresas 
turísticas, mas também podem ocorrer sobre outros bens e serviços produzidos por 
organizações e empresas vocacionadas para a satisfação, por exemplo, de necessidades dos 
residentes. Sobre este assunto, remete-se novamente para a problemática associada à 
elaboração da Conta Satélite do Turismo e que conduziu à definição da OMT que distingue 
os denominados produtos conexos e não específicos do turismo (Subsecção 2.3.4.). 
 
De facto, tal como reconhece Matias (2007),” (…) esta é uma das singularidades do 
fenómeno turístico: a de criar consumos turísticos a partir de bens não turísticos”. Neste 
sentido, importa reter que o consumo turístico pode abranger um amplo conjunto de bens e 
serviços, bastando para o efeito que esse dito consumo seja efectuado por um visitante 
(interno ou internacional). Tendo sempre presente a diversidade dos consumos turísticos 
que podem ocorrer, estes incluirão necessariamente as despesas efectuadas antes da 
deslocação e relacionadas com esta, durante a deslocação e no próprio local de destino. 

                                                 
11 http://geotourweb.com/nouvelle_page_62.htm, 29/05/08. 
12 http://www.infopedia.pt/pesquisa?qsFiltro=14, 29/05/08. 
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Para fecharmos as componentes do consumo turístico deve-se considerar igualmente as 
despesas efectuadas por entidades públicas e privadas residentes no destino e que tenham 
como objecto o desenvolvimento turístico (promoção e informação, entre outras). 
 
Por outro lado, e de acordo com Beni (2004), a principal característica da procura turística 
assenta na sua heterogeneidade, “ (…) pois a sua estratificação estrutural não segue um 
modelo sistemático, baseado, por exemplo, em variáveis de ordem socio-económica, 
geográfica, de comportamento ou outra (…)“. No entanto, importa relevar que estes 
factores constituem um elemento precioso para a segmentação do mercado turístico.  
 
Outra nota preliminar reside na consideração de que a procura em turismo resulta de um 
compósito de bens e serviços, não incidindo sobre elementos individualizados ou serviços 
específicos isolados; tal como ressalta Beni (2004), “ (…) em suma são demandados bens 
e serviços que se complementam entre si (…), gerando um fenómeno muito diversificado, 
longe do estereótipo dos grupos bem definidos e homogéneos”.  
 
Contudo, Cooper et al (2001) admitem que quando os “ (…) padrões individuais de 
compra e as influências sobre eles são agregados ao nível nacional, é possível ganhar 
uma visão clara das influências sobre os padrões globais da demanda turística”. Neste 
contexto, distingue os factores que constam do Quadro 2.17., inserto seguidamente. 
 

Quadro 2.17. – Factores de forte incidência sobre os padrões globais da procura turística 
Factores Especificação 

Sociais Os níveis de crescimento da população, o seu desenvolvimento, a sua 
distribuição e a sua densidade, afectam a propensão à viagem; 

Tecnológicos Forte efeito nos transportes e nas tecnologias de informação e comunicação; 
na generalidade, a tecnologia age para aumentar o acesso ao turismo, 
baixando o custo dos seus produtos;  

Económicos Diferente situação do turismo nos países subdesenvolvidos, em vias de 
desenvolvimento e subdesenvolvidos; “ (…) claramente, o turismo é um 
resultado da industrialização e quanto mais desenvolvida for uma 
economia, mais altos serão os níveis de demanda turística (…)”;  

Políticos A estabilidade política de um destino turístico é um factor de atractividade, 
fortemente associado ao conceito de segurança. Ao invés, a instabilidade 
política não convive bem com o turismo. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Cooper et al (2001) 
 

Outros autores, como Beni (2004), acrescentam outros factores relacionados com os 
aspectos específicos de cada destino turístico, bem como com as particularidades que 
podem ligar países emissores e países receptores. 
 
Sob o prisma conceptual, para autores como Cooper et al (2001) e Middleton e Clarke 
(2002), interessa sobretudo distinguir os conceitos de procura turística real e potencial, o 
que conduziu a OMT (2001a) a adoptar uma definição abrangente para estes dois 
conceitos, estendendo-os a outras realidades. Assim, pode-se distinguir a denominada 
procura efectiva, que traduz o número actual de pessoas que participam na actividade 
turística como compradores dos serviços e que têm os meios e a vontade para o fazer. Em 
contrapartida, a OMT (2001a) classifica de procura latente aquela que é formada pelas 
pessoas que não participam na actividade turística (não viajam) e que inclui duas 
situações distintas – a denominada procura potencial, que é composta pelas pessoas que 
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não viajam por um motivo determinado, mas que podem fazê-lo no futuro, e a procura 
diferida, que engloba as pessoas que não puderam viajar devido a algum problema 
relacionado com a envolvente ou com a oferta turística, mas que concretizarão 
possivelmente a deslocação no futuro. Adicionalmente, alguns autores tendem também a 
considerar a denominada procura reprimida, já que existe sempre uma parcela residual da 
população que não tem possibilidade de concretizar qualquer viagem. O esquema que 
segue (Figura 2.10.) ajuda a visualizar a articulação entre estes conceitos, alguns dos quais 
serão objecto de uma utilização intensa ao nível das apreciações qualitativas e quantitativas 
constantes da Parte II da presente investigação. 
 

Figura 2.10. – Os conceitos ligados à procura (OMT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção própria a partir de OMT (2001a) 
 

Ao nível das variáveis que definem a actividade turística do lado da procura, importa 
também introduzir aquelas que assumem um carácter mais genérico e que constituem um 
elemento de comparação directa entre os estádios de desenvolvimento do turismo gerado 
nos vários países. Assim, a OMT (2001) concede um foco especial aos conceitos de 
propensão bruta para viajar (relação, em percentagem, entre o número total de viagens e a 
população residente) e de propensão líquida para viajar (percentagem da população que 
realiza pelo menos uma viagem num determinado período de tempo). O quociente entre 
estas duas variáveis permite o cálculo da frequência da viagem, ou seja, do número médio 
de viagens realizadas pelas pessoas que se deslocaram durante o período de tempo em 
questão. Com as devidas adaptações, estas variáveis serão limitadas ao âmbito das viagens 
realizadas dentro dos próprios países, permitindo a comparação directa da expressão do 
turismo interno no plano da União Europeia. 

 
Referidos os factores de forte incidência sobre os padrões globais da procura turística e 
revisitados os conceitos mais genéricos, pode-se colocar uma questão adicional. Até que 
ponto será possível modelar, em termos básicos, os comportamentos padrões dos 
consumidores turísticos? A resposta é dada por vários autores que estudaram com detalhe 
esta problemática. Assim, tendo presente os objectivos associados à presente investigação, 
iremos seguir com alguma proximidade as abordagens de Matias (2007), Cunha (1997 e 
2006) e Bull (1998), os quais descrevem a denominada função de procura turística. 
 
Considerando a unidade de consumo familiar sobressai a abrangência dos consumos a 
concretizar, com particular destaque para os considerados essenciais à sua existência – 
saúde, alimentação, educação e habitação. Cobertas as designadas necessidades vitais, o 
rendimento disponível pode destinar-se à poupança ou ser canalizado para outras opções de 
consumos, entre as quais se insere a prática turística. Estas escolhas, como evidencia 
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Matias (2007), “ (…) são reveladoras da sua função de preferências (…)” , pelo que o 
consumo do bem “turismo” depende de um conjunto de factores que integram a relação 
seguinte: 

Dt = f (Pt,, Pi, Yd, Tc, G)          → Expressão de base 
 
onde, Dt representa a procura turística num determinado local e no momento t; Pt equivale 
aos preços dos serviços turísticos; Pi corresponde aos preços de outros bens e serviços 
substitutivos; Yd identifica o rendimento disponível; Tc significa a taxa de câmbio; e, 
finalmente, G traduz os gostos e as preferências dos consumidores.   
 
Constata-se assim que o comportamento esperado por parte da procura turística resulta do 
efeito conjunto das variáveis explicativas, as quais podem ter evoluções que proporcionem 
comportamentos do mesmo sinal, ou de sinal contrário, na função procura. Naturalmente 
que o comportamento esperado por parte da procura turística tenderá para uma evolução 
decrescente com o aumento do preço dos serviços turísticos, mas poderá registar um 
ascendente com o aumento dos rendimentos nas famílias e com a subida dos preços dos 
bens alternativos. Também os gostos dos consumidores (G) afectam directamente o 
comportamento da procura, sendo que na actualidade as tendências qualitativas permitem 
induzir que existe na generalidade um crescente desejo de viajar motivado em parte pelo 
desenvolvimento dos meios de informação e comunicação. Uma nota final para o efeito 
das variações cambiais (Tc), as quais apenas têm incidência no turismo internacional, e cuja 
consideração pode fazer variar os custos de uma viagem.  
 
No caso de se optar por uma restrição da função turística apenas para o turismo interno Di), 
esta última variável poderia, na nossa opinião, ser substituída pela evolução dos preços 
turísticos no estrangeiro, nomeadamente nos países de maior proximidade geográfica (Pe). 
Saliente-se que neste último caso, seria de admitir um comportamento típico da 
denominada procura turística normal, ou seja, tenderá a aumentar à medida que se elevem 
os preços turísticos no estrangeiro. Viria, então: 
 

Di = f (Pt,, Pi, Yd, Pe, G) → Função da procura turística interna 
 
Matias (2007) refere a possibilidade de se acrescentarem outras variáveis à expressão Dt, 
pelo que ensaia a inclusão dos elementos Dt-1 (nível da procura verificado num momento 
anterior) e dmo (distância em relativamente ao mercado de origem dos fluxos turísticos). 
Deste modo, é seu entendimento (2007, 83) que “ (…) a procura turística num 
determinado local e em determinado momento t (ou seja, Dt) é frequentemente função do 
nível de procura verificado nesse mesmo local em período idêntico num momento anterior 
t-1 (ou seja, Dt-1)”. Por outro lado, a variável correspondente à distância em relação ao 
mercado de origem dos fluxos (dmo) é justificada pelo autor através da demonstração de 
que uma menor distância para o destino turístico expressa-se “ (…) como que numa maior 
força gravitacional exercida por este”.  
 
Por outro lado, autores como Mota (2001) identificam as variações na procura turística 
como resultado da incidência de um leque mais ampliado de factores, como se reproduz no 
Quadro 2.18, inserto na página seguinte. 
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Quadro 2.18. – Variação da procura turística segundo vários factores 
Directamente proporcional 

 
Inversamente proporcional 

Preço dos produtos concorrentes Preço dos produtos turísticos 
Rendimento Preço dos produtos complementares 
Investimento em promoção Instabilidade a alterações climáticas 
Moda e questões de estatuto Catástrofes naturais 
Estações turísticas Catástrofes artificiais, guerras 

                                                                       Fonte: Adaptado a partir de Mota (2001) 
 

Retomando a função da procura turística interna (Di), é possível identificar os sentidos da 
variação da procura turística mediante um aumento hipotético das variáveis explicativas, 
admitindo-se um comportamento normal da função procura.  
 

Quadro 2.19. – A normalidade da função procura turística interna 
 Evolução Dt 

Pt + - 

Pi + + 
Yd + + 
Pe + + 

Fonte: Elaboração própria a partir de Matias (2007) 
 
Excluindo a variável G, devido à sua especificidade, e concentrando-nos na expressão de 
base da função procura turística interna [Di = f (Pt,, Pi, Yd, Pe, G)], a normalidade desta 
pressupõe que a procura interna tenha, em relação às variáveis consideradas, o 
comportamento típico “ (…) à luz dos fundamentos teóricos de base subjacentes à lei da 
oferta e da procura” (Matias, 2007). Assim, a procura turística interna deverá diminuir com 
o aumento de preços dos serviços turísticos (Pt) e aumentar com o acréscimo dos preços 
dos produtos substitutos (Pi), dos preços turísticos no estrangeiro (Pe) e do rendimento 
disponível nas famílias (Yd). 
 
Tal como evidenciam Matias (2007) e Cunha (2006), existem no turismo excepções à 
normalidade da procura em determinadas situações. Tal facto deriva de muitas vezes as 
motivações do consumidor turístico serem distintas das que ocorrem noutros sectores; este 
fenómeno é particularmente nítido na segmentação por grupos sociais, onde face a um 
eventual aumento dos preços turísticos, ou a uma hipotética diminuição do rendimento 
disponível, não ocorre uma diminuição global da procura, designadamente nos estratos de 
nível superior. Se podemos admitir como irreversível a provável redução da procura por 
parte das classes de rendimentos inferiores, em algumas circunstâncias, observa-se uma 
ampliação da procura por parte das classes de nível superior, o que produz uma situação de 
anormalidade perante o comportamento da curva da procura.  
 
Esta ocorrência, no plano individual, ilustra o denominado efeito de Veblen, também 
designado de ostentação ou de demonstração, onde a necessidade do consumidor em 
mostrar o seu estatuto e poder de compra se sobrepõe ao efeito decorrente do aumento de 
preços. Por outro lado, também se pode verificar um acréscimo geral na qualidade do 
produto turístico, o que poderá implicar a subida do preço sem acarretar necessariamente a 
diminuição da procura. A obtenção de vantagens adicionais por parte do consumidor, na 
base do desígnio de optimizar a relação qualidade – preço, pode justificar esta atitude fora 
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da tal perspectiva de ostentação, se bem que também se possa contrapor que um produto 
fortemente renovado quase que deixa de ser o mesmo a partir da alteração ocorrida. 
 
Como nota final, convém não perder de vista que o turismo não constitui um bem vital 
para as famílias, pelo que a subida de rendimentos pode não acarretar directamente um 
reforço do consumo turístico, verificando-se o desvio do consumo para outros bens que na 
altura foram tidos como prioritários. Este aspecto vem reforçar as teses daqueles que 
reconhecem peculiaridades muito singulares na função da procura turística, o que obriga à 
análise adicional de aspectos específicos os quais podem explicar eventuais distorções do 
comportamento em relação aos princípios básicos da lei da oferta e da procura.  
 
Perante as considerações efectuadas, e tendo presente o ponto de vista de autores como 
Cooper (2001), Mota (2001) e Middleton e Clarke (2002), podemos acrescentar à já 
aludida característica básica da procura turística identificada por Beni (2004) – a 
heterogeneidade na sua composição – os seguintes aspectos adicionais: elasticidade 
(reacção forte às mudanças de preço), sazonalidade (elevada oscilação durante as várias 
épocas do ano), sensibilidade (efeito não desprezível das condições sociopolíticas, de 
segurança e de resposta às modas) e adaptabilidade (absorção das vantagens no plano das 
tecnologias de informação e de comunicação e dos transportes, resposta aos novos 
paradigmas do tempo de lazer, resposta à globalização, entre outras exteriorizações). 
 

2.3.8. Caracterização da oferta turística: uma revisita conceptual 
 
Nesta Secção complementa-se a revisão da literatura efectuada sobre a óptica da procura, 
introduzindo-se a abordagem aos principais conceitos relacionados com a oferta, 
particularmente no tocante às abstracções que serão objecto de integração na análise sobre 
a filosofia e as dinâmicas do mercado interno, bem como no modelo empírico associado ao 
seu desenvolvimento futuro. 
 
Como primeira nota, e tal como identificam Cala et al (2006), o mercado turístico assume 
características diferentes em relação ao sentido clássico da teoria económica; de facto, no 
sentido lato, o mercado é formado por todas as relações de troca que se estabelecem entre 
os vendedores (oferta) e os compradores (procura) de um determinado bem ou serviço. No 
caso do mercado turístico “ (…) la actividade es muy variada y da lugar a la existência de 
múltiples mercados (…)”. Esta ideia é aprofundada por Cunha (2006), o qual destaca que “ 
(…) o mercado turístico não vende um único bem e não há apenas uma produção 
económica envolvida (…)”. Com efeito, e tal como sublinha o citado autor, a fragmentação 
é uma característica do mercado turístico, na medida que este agrega várias actividades e 
sectores de negócio, além de possuir a peculiaridade do consumidor ter que se deslocar 
para o local onde vai consumir o produto que pretende. Neste sentido, no plano geográfico, 
importa reconhecer que o mercado turístico aglutina as áreas da produção, da distribuição e 
do consumo, sendo que a primeira e a última são sempre coincidentes. Por outro lado, no 
plano da distribuição, também existe a singularidade de não ocorrer a entrega do produto 
escolhido, mas sim o “ (…) direito ao usufruto de um bem ou serviço disponível em local 
diferente daquele onde reside o consumidor (…)” (Cunha, 2006).  
 
Subscrevendo o ponto de vista atrás expresso, somos igualmente conduzidos ao 
reconhecimento de que no turismo existe uma cadeia entre os turistas e os vários agentes 
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da actividade turística. De acordo com autores como Schmoll (1974), citado por Beni 
(2004), ou Castelli (1975), o escoamento do produto turístico pode ocorrer de diversas 
formas, com recurso ou não aos denominados agentes intermediários. Como acentua 
Cooper (2001), “ (…) em todas as indústrias, a tarefa dos intermediários é transformar 
mercadorias e serviços, a fim de torná-los produtos desejados pelos consumidores. Para 
adequar às necessidades do quotidiano, o produto é desenvolvido em grandes stocks, 
distribuído em quantidades menores exigidas pelos indivíduos, e conduzido ao mercado 
consumidor. No turismo, a situação é um pouco diferente, já que é bem possível adquirir 
as componentes da viagem turística (…) directamente aos produtores, dispensando a 
necessidade dos intermediários (…)”.  
 
Neste contexto, podem ser equacionadas várias modalidades de circuitos de distribuição, as 
quais se resumem nas formas predominantes que integram a Figura 2.11., abaixo 
reproduzida. 

 
Como se pode verificar, na primeira modalidade de circuito de distribuição, a venda é 
efectuada directamente do produtor ou consumidor, sem qualquer interferência de 
intermediários; a segunda hipótese já pressupõe um intermediário, o retalhista, que assume 
a posição de charneira entre o produtor e o cliente; A terceira opção pressupõe duas 
intermediações, ou seja, entre o produtor e o retalhista (papel do grossista) e entre o 
grossista e o consumidor (papel do retalhista), finalmente, o último cenário implica a 
introdução no circuito de um revendedor, o qual se interpõe entre o grossista e o retalhista. 

 
Figura 2.11. – Circuitos de distribuição 

 
Fonte: Adaptado de Beni (2004) 

Retomando a referência às leis clássicas da teoria económica, pode-se inferir que os 
mercados tendem a equilibrar-se pela lei da oferta e da procura; alcançada a estabilidade, a 
tendência será para ambas variarem no mesmo sentido e dentro de parâmetros de 
proporcionalidade. Também neste caso, o turismo possui especificidades que derivam da 
sua exposição permanente a várias variáveis exógenas que influenciam significativamente 
a procura.  
 
Paralelamente, as diferentes elasticidades da procura e da oferta turística geram situações 
que reforçam a perspectiva da dificuldade em manter situações de equilíbrio; tal como 
evidencia Cunha (2006), “ (…) sendo elástica a procura-rendimento do turismo, o 
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aumento do rendimento disponível provoca, a partir de certo nível, um aumento mais do 
que proporcional da procura turística que, porém, só poderá ser satisfeita se a oferta 
aumentar na mesma proporção (…)”. Como este último aspecto dificilmente se verifica, 
atendendo a que a oferta turística é rígida (Beni, 2004), o que pressupõe um crescimento 
teoricamente mais lento da sua parte, o desajuste pode ocorrer então na medida que durante 
o processo de restabelecimento da oferta nos níveis desejáveis, podem-se ter alterado 
novamente as condições da procura, conferindo instabilidade ao mercado. Esta última 
constatação possibilita enfatizar as vantagens da existência de mecanismos que permitam 
monitorizar constantemente a actividade e, adicionalmente, estabelecer critérios de 
programação e de focalização em sucessivos objectivos. 
 
Sublinhadas algumas das generalidades mais salientes do mercado turístico, importa 
direccionar a revisão conceptual para a componente da oferta turística, a qual possui a 
complexidade de delimitação que já foi transmitida na Secção 2.3.4. (pág. 50). Neste 
contexto, e em conformidade com autores como Boullón (2004), Gunn (1994a), Cooper et 
al (2001), Defert citado por Beni (2004), Beni (2004), Guibilato citado por Marques (2005; 
33) e Cunha (2006), a noção de oferta turística assenta no conceito de recurso turístico.  
 
Para a OMT (1998b), os recursos turísticos podem ser considerados como “ (…) todos os 
bens e serviços que por intermédio da actividade humana, tornam possível a actividade 
turística e satisfazem as necessidades da procura”. Neste contexto, reconhecesse a 
característica atómica do recurso turístico, o qual por agregação criteriosa permite chegar 
aos dois grandes blocos que constituem a oferta turística, ou seja, a oferta primária 
(também identificada por vários autores como básica ou original) e a oferta secundária 
(também designada por agregada ou derivada). Contudo, importa ter presente que a noção 
de recurso turístico, na perspectiva da OMT (1998b), a qual não é contestada pela 
generalidade dos autores com reflexões publicadas sobre esta temática, radica num outro 
conceito que o antecede, associado à potencialidade de uso turístico. Trata-se do 
património turístico, o qual é definido como o ”conjunto potencial (conhecido ou 
desconhecido) dos bens materiais ou imateriais que estão à disposição do homem e que 
podem utilizar-se, mediante um processo de transformação, para satisfazer necessidades 
turísticas”. Esquematicamente, a evolução de um conceito para outro (Figura 2.12.), 
mostra com clareza que correspondem a dois estádios de desenvolvimento diferentes, mas 
inequivocamente sucedâneos. No património turístico reside a possível apetência para 
integração na oferta turística, pelo que mediante a intervenção do homem é possível gerar a 
criação de um recurso turístico efectivo. 
 

Figura 2. 12. – Do património turístico ao recurso turístico 
 

  
Fonte: Produção própria a partir de OMT (1998b) 
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Segundo Beni (2004), a oferta turística original engloba os recursos que constituem a 
matéria-prima do turismo e sem os quais não se realizaria provavelmente nenhum processo 
produtivo; em contrapartida, a oferta turística agregada reagrupa sobretudo o conjunto dos 
equipamentos turísticos (alojamento, restauração, agências de viagens, entre outros). 
 
De acordo com Pierre Defert citado por Beni (2004), os recursos turísticos primários 
podem ser classificadas em conformidade com quatro grandes blocos: 
���� Hidromo (do grego hýdor: água) – constituído por todos os elementos hídricos sob 

todas as suas formas, incluindo a neve e o gelo, e as águas minerais e termais; 
���� Fitomo (do grego phytón: vegetal, árvore) – compreende a utilização da flora (florestas, 

bosques, prados e matas) e todas as superfícies naturais recobertas de vegetação através 
da acção do homem; 

���� Litomo (do grego líthos: pedra) – abrange as atracções decorrentes de processos 
geológicos vulcânicos, sedimentares ou erosivos (montanhas, vulcões, cavernas, 
ravinas, cataratas, lagos, golfos, planícies e outros); 

���� Antropomo (do grego ánthropos: homem) – inclui as actividades humanas e os valores 
que lhe estão associados (religião, história, tradições, folclore, cultura, monumentos 
históricos, os sítios arqueológicos e outros). 

 
A estes grupos, Beni (2004) adiciona um quinto, Cosmotomo, o qual representa a 
perspectiva futurista ligada ao denominado turismo espacial.  
 
Por outro lado, Lage e Milone (1991) divergem da divisão clássica da oferta turística 
apenas nos dois grandes blocos apresentados (oferta primária e derivada) optando por uma 
classificação conceptualmente aproximada, mas tripartida: atractivos turísticos, 
equipamentos e serviços turísticos e infra-estrutura de apoio turístico. 
 
Mas, se existem diferenças pontuais entre os vários autores na divisão da oferta turística, 
observa-se uma unanimidade absoluta na consideração de que a oferta primária deve 
constituir o argumento base para a definição de uma política turística e para a concepção 
da natureza da oferta derivada a construir (hotéis, restaurantes, instalações de animação, 
entre outros equipamentos), tendo em conta a natureza e a qualidade das infra-estruturas 
existentes ou a criar (saneamento básico, transportes, saúde, comunicações e a qualidade 
dos serviços a disponibilizar. Por outro lado, também se revela consensual o entendimento 
de que, salvo raras excepções, a imagem turística de uma região ou de um país baseia-se 
fortemente no seu património, sobretudo na sua componente cultural (histórico, 
arquitectónico, monumental e artístico).  
 
Contudo, os recursos primários são insuficientes para garantir a permanência dos visitantes 
deslocados, os quais estando fora da área do seu domicílio habitual, necessitam de 
equipamentos para satisfazer as suas necessidades pessoais (alojamentos, restaurantes, 
transportes, entre outros), daí o relevo complementar que também deve ser atribuído à 
oferta derivada. Neste aspecto particular, Ejarque (2005), Beni (2004) e Cooper et al 
(2001) evidenciam a necessidade de se assegurar uma combinação adequada entre a oferta 
turística básica e derivada, sendo que a correcta programação da sua complementaridade 
pode constituir um factor estrutural de relevo para os destinos turísticos.  
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Por outro lado, tal como evidencia Cunha (2006), é conveniente também incluir na oferta 
turística os factores intangíveis que contribuem para a melhor satisfação das necessidades 
dos clientes. Esta perspectiva foi aprofundada por Seydoux (1983), ao introduzir o conceito 
de acolhimento, o qual define como “ (…) o conjunto de comportamentos, de políticas e de 
técnicas, levadas a cabo para realizar a aproximação do turista no sentido de uma relação 
humana de qualidade com o fim de satisfazer a sua curiosidade, as suas necessidades, 
gostos e aspirações, e na perspectiva de desenvolver um clima de reencontro e de troca a 
fim de estimular o conhecimento, a tolerância e a compreensão entre os seres. (…)”. 
 
Neste contexto, podem-se reter duas ideias essenciais. Em primeiro lugar, a premissa de 
que o acolhimento assume um papel nuclear no desenho e nas características da oferta 
turística, ao moldar de certa maneira a própria concepção dos equipamentos, dos serviços e 
do ambiente envolvente de toda a actividade turística; em segundo lugar, a noção de que o 
acolhimento transcende o conceito de hospitalidade13, visto que não se confina às atitudes 
de boa convivência e de tolerância perante os visitantes, representando também todas as 
iniciativas tomadas para valorizar o conjunto da oferta e, consequentemente, ampliar os 
níveis de satisfação dos consumidores.  
 
Tal como fazem notar Cooper (2002) e Cunha (2006), a oferta turística possui 
adicionalmente três particularidades relevantes e que assentam no seu carácter endógeno, 
na sua imobilidade e na utilização não exclusiva por visitantes/turistas. Segundo Cooper et 
al (2001) “ (…) a oferta turística apresenta um padrão complexo no mundo, porque se 
localiza em ambientes diversos e em contextos económicos e sociais diferentes (…)”. De 
facto, o sucesso económico dos equipamentos turísticos depende das respectivas 
localizações e das características naturais ou culturais das regiões onde se situam, pelo que 
a oferta turística liga-se profundamente à existência de recursos locais que, sendo factores 
de atracção, justificam a construção de equipamentos, de infra-estruturas e de unidades de 
acolhimento, o que lhe concede um carácter endógeno. Reconhece-se igualmente que estes 
factores não podem ser objecto de deslocalização para outros pontos, pelo que os serviços 
prestados e os bens produzidos têm de ser consumidos localmente, o que lhe confere o já 
citado carácter de imobilidade, quer sob o ponto de vista espacial como temporal. Como 
corolário destas particularidades e da consideração de que a instalação e manutenção de 
equipamentos turísticos requerem vultosos meios financeiros, resulta uma forte rigidez da 
oferta turística. 
 
No entendimento de Cunha (2006) e Matias (2007), o qual subscrevemos, os residentes 
também acabam por aceder aos serviços e equipamentos criados com o interesse de 
satisfazer a procura turística, pelo que em termos monetários, a oferta turística pode 
representar-se através da função Ot = P t + Pn- Ptr, onde Ot significa a produção turística, Pt 

representa a produção concretizada pelos produtores turísticos, Pn  equivale à produção 
realizada pelos produtores não turísticos e adquirida pelos visitantes e Ptr identifica a 
produção das actividades características do turismo adquirida pelos residentes. 
 
Tal como ainda reconhece Cunha (2006), “ (…) a oferta turística, e, em particular, alguns 
dos seus elementos integrantes, só são objecto da procura quando englobados num 
produto concreto criado para responder a necessidades concretas, objectivas ou 
                                                 
13 Do latim hospitalitáte e com o significado de acolhimento afectuoso, conforme o Dicionário da Língua Portuguesa da 
Porto Editora. 
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subjectivas, dos consumidores turísticos (…)”. No passado, a designação de produto era 
reservada aos bens físicos, mas na actualidade generalizou-se a todos os sectores de 
actividade económica, inclusive às áreas de produção intangível ou imaterial, como no 
caso, por exemplo, da actividade bancária ou do turismo. Kotler et al (1999), adoptando 
esta visão ampla, definiram o produto em abstracto, como “ (…) qualquer coisa que pode 
ser oferecida no mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e inclui objectos 
físicos, serviços, personalidades, lugares, organizações ou ideias”, pelo que, por extensão 
do conceito, o produto turístico será uma mistura de tudo quanto uma pessoa pode 
consumir, utilizar, experimentar, observar e apreciar durante uma viagem ou uma estada 
num destino turístico.  
 
Esta premissa conduz-nos à constatação, suportada por autores como Silva (2001b) e 
Guibilato (1983), de que importa distinguir, em primeiro lugar, o produto global ou 
compósito, o qual resulta de uma perspectiva de integração, ao nível regional, de toda a 
realidade oferecida e experimentada pelos turistas, assumindo-se como o resultado de uma 
combinação de componentes tangíveis e intangíveis, que ultrapassa a especificidade e os 
contornos da oferta do sector e que deve ser equacionado em termos de concepção 
macroeconómica de produto.  
 
Por outro lado, há que considerar os produtos turísticos específicos, os quais na verdadeira 
acepção da palavra são subprodutos. A Comissão Europeia (2000a) define esta tipologia, 
na perspectiva dos consumidores, como o “ (…) conjunto dos elementos que, podendo ser 
comercializado, directa ou indirectamente, origina as deslocações, gerando uma procura 
(…)”. Esta perspectiva surge na linha da apresentada pela Medlik e Middleton (1973), 
segundo os quais, um produto turístico é “ (…) uma amálgama de elementos tangíveis e 
intangíveis centrados numa actividade específica num destino concreto; compreende e 
combina as atracções actuais e potenciais de um destino, as facilidades, a acessibilidade 
ao destino, dos quais o turista compra uma combinação de actividades e arranjos (…)”. 
Segundo Silva et al (2001b), “ (…) os produtos específicos tanto podem ser objecto de 
comercialização e consumo integrados, normalmente sob a forma de packages, como 
apresentados isoladamente, consubstanciando as bases estruturais da oferta turística de 
uma determinada região (…)”. 
 
Nesta óptica mais restrita, o produto turístico pode então ser definido como o conjunto de 
bens e serviços unidos por relações de interacção e interdependência, que o tornam 
complexo. Segundo esta concepção, o produto turístico resulta da junção de três elementos 
essenciais: atractivos, facilidades e acessibilidades. 
 

Figura 2.13. – Produtos turísticos específicos 

 
            
            
            
            

        Fonte: Produção própria  
 
A criação, o desenvolvimento e a promoção de produtos turísticos específicos corresponde 
ao reconhecimento da existência de segmentos de mercado diferenciados, constituídos por 

Produto turístico 
(concepção restrita) 

Acessibilidades Facilidades Atractivos 
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grupos de pessoas com motivações próprias, mas que se deslocam tendo na sua génese 
razões idênticas e necessidades análogas. Tal como sublinha Cunha (2006), “ (…) foi o 
desenvolvimento do marketing que proporcionou esta abordagem e induziu à formação de 
produtos turísticos pela combinação das diversas componentes da oferta (…)”. 
 
Holloway citado por Marques (2005), defende igualmente que o produto turístico não é 
homogéneo, dado que não pode ser convenientemente padronizado, “ (…) uma vez que 
varia de forma e de qualidade a toda a hora (…)”. Esta particularidade remete-nos para a 
constatação de que não existem produtos turísticos universais, igualmente válidos para 
cada situação, atendendo a que cada região possui características diferentes que 
influenciam directamente o “seu produto”. De facto, os produtos turísticos existentes numa 
região não podem ser replicados na sua totalidade, já que as condições locais introduzem 
diferenciações que podem ser mesmo expressivas em termos de correspondência aos 
desejos e expectativas dos consumidores.  
 
A esta peculiaridade dos produtos turísticos que alguns autores tendem a classificar como 
variabilidade, a revisão da literatura especializada, assente sobretudo em autores como 
Medlik e Middleton (1973), Lewis e Chambers (1989), Beni (2003), Ejarque (2005) e 
Cunha (2006), permite-nos aditar mais as seguintes características: 
- São estáticos (os turistas vão ao seu encontro); 
- São intangíveis (não podem ser testados antes do consumo); 
- São abstractos (só fica a imagem depois do consumo); 
- São perecíveis (não podem ser armazenados); 
- São diversificados na sua composição (englobam vários serviços, que podem ser 

substituídos entre si, sem quebra da sua coerência); 
- Possuem uma clara complementaridade das suas componentes, sendo a qualidade 

avaliada globalmente pelo consumidor. 
 
Os produtos específicos advêm da intervenção dos agentes económicos no sistema turístico 
e do processo produtivo utilizado. Incorporam bens ou serviços essencialmente 
desintegrados que se assumem como elos da cadeia de valor oferecida ao consumidor 
aquando da sua estada num determinado destino. Neste sentido, para a sua formatação 
pressupõem parcerias efectivas entre as entidades responsáveis pela gestão dos recursos 
mobilizados, os quais se localizam alguns na esfera de intervenção pública e outros apenas 
na alçada do sector privado. Também na organização dos seus produtos, o turismo não 
dispensa os respectivos partenariados, sem os quais não será possível gerar os consensos 
indispensáveis no processo.  
 
A Figura 2.14., reproduzida na página seguinte, revela a diversidade de entidades a 
envolver na organização dos produtos turísticos e permite visualizar a evidência que Silva 
et al (2001b) relevam ao apontarem que “ (…) o sector público no turismo é co-produtor, 
desempenhando um papel activo na criação dos produtos turísticos (…)”. Os mesmos 
autores destacam que a actuação do Estado surge como fundamental ao nível do produto 
turístico compósito, competindo-lhe criar um quadro de enquadramento favorável, sob os 
pontos de vista administrativo, legislativo, financeiro e até informativo, devendo também 
desenvolver a formação profissional e a promoção turística; por outro lado, o papel da 
parte pública também se prolonga aos produtos específicos, cabendo-lhe assegurar a gestão 
eficaz dos recursos turísticos públicos do património natural e cultural, bem como das 
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infra-estruturas de suporte associadas às acessibilidades, aos transportes e outras infra-
estruturas sociais. 
 

Figura 2.14. – Componentes do produto turístico 
   
 ÓPTICA DOS RECURSOS Atracções + Facilidades + Acessibilidades 
                                      
 ÓPTICA FUNCIONAL  DOS RECURSOS 

 
 Organizações com atribuições na gestão dos recursos turísticos públicos  
 (praias, museus, monumentos, estações arqueológicas, castelos, fortes, …) 

+ 
 Empresas turísticas básicas  
 (privadas; ramos do alojamento, transportes, agências de viagens, restauração,...) 

+ 
 Organizações com atribuições na gestão das infra-estruturas de suporte  
 (públicas e privadas; estradas, aeroportos, esgotos, limpeza, jardinagem, …) 

+ 
 Empresas complementares (privadas; parques temáticos, cinemas, casinos, instalações desportivas, 
 (campos de golfe,...) 

 
Fonte: Produção própria 

 
A criação de produtos e serviços, em conformidade com os princípios já referidos, tem que 
subordinar-se às necessidades e desejos dos consumidores, os quais se alteram 
constantemente; no mesmo sentido, tem que se considerar as alternativas que a 
concorrência vai oferecendo. A conjugação dos aspectos atrás referidos conduz a que os 
produtos se desenvolvam segundo um ciclo de vida, que começa com o seu nascimento, 
passando pelo seu crescimento até ao seu eventual desaparecimento; trata-se de um ciclo 
em tudo idêntico ao que se observa nos destinos turísticos (Holloway, 1989).  
 
De facto, vários autores (Levitt, 1965; Kotler, 1994; Kotler e Armstrong, 1996; Lendrevie, 
Lindon, Dionísio e Rodrigues, 1999; Coltman, 1989; Gee, Makens e Choy, 1989; Lewis e 
Chambers, Mill e Morrison, 1989; Morrison, 1989) identificaram quatro estágios para o 
ciclo de vida dos produtos: introdução/nascimento, crescimento, maturidade e declínio. A 
existência destas fases surge impulsionada pelas mudanças ocorridas no meio ambiente, 
sendo que os avanços tecnológicos, o desenvolvimento dos meios de comunicação e a 
globalização dos mercados ainda vieram acentuar mais o ciclo de vida dos produtos. 
 

Quadro 2.20. – Fases típicas do ciclo do produto 
Nascimento  Desenvolve a atenção; estimula o consumo; o nível de 

vendas é reduzido. 
Crescimento Crescimento da procura e expansão do mercado; 

desenvolve a preferência por marcas; beneficia a 
penetração na distribuição. 

Maturidade Mantém a preferência; desenvolve novas utilizações; a 
procura nivela-se e tende a crescer devido à reposição. 

Declínio Perde a penetração no mercado e a consequente 
rendibilidade. 

Fonte: Produção própria a partir de Levitt (1990) 

Entidades com responsabilidade na organização dos 
produtos 
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A identificação de cada etapa do ciclo de vida do produto é relevante para o planeamento 
estratégico, na medida que permite perspectivar o posicionamento mais adequado no 
mercado face à concorrência, aos investimentos previstos, à tecnologia empregue, às 
estratégias de venda e promoção utilizadas, às tendências de preços praticados no mercado, 
aos canais de distribuição disponíveis e às margens de lucro pretendidas.  
 
Cox (in Marques, 2005) identifica a evolução do produto em termos do ciclo de vida a 
partir das vendas realizadas durante um certo período. Por outro lado, segundo Kotler 
(1994), o produto tem ciclo de vida quando os produtos têm vida limitada, ou quando as 
suas vendas e lucros passam por estágios distintos, colocando desafios diferentes. O 
mesmo autor salienta ainda que os produtos requerem estratégias diferentes de marketing, 
finanças, produção, compras e de pessoal nas diferentes etapas do seu ciclo de vida. Ainda 
segundo Kotler (1994), o ciclo de vida é um importante conceito de marketing, que orienta 
a dinâmica competitiva, mas que pode não ser extensiva a todo o tipo de produtos, os quais 
podem divergir da curva típica. Trata-se do caso daqueles que após o estádio de 
crescimento apresentam uma queda brusca a anteceder a fase de maturidade, ou os que 
evidenciam oscilações baseadas nas novas descobertas ou novos tipos de uso.  
 
A estas quatro fases típicas, existem autores como Kerzner (2001) que tendem a juntar uma 
outra, com um carácter prévio. Trata-se da fase embrionária, onde se desenvolvem os 
aspectos técnicos, conceptuais e comerciais, até ao lançamento no mercado. Por outro lado, 
autores como Wall e Heath, 1992; Choy (1992), Foster e Murphy (1991), Haywood 
(1991), Berry (2001) e Cooper (2002), seguem as propostas de Butler (1980), o qual 
identificou seis fases no ciclo de vida dos produtos – exploração, envolvimento, 
desenvolvimento, consolidação, estagnação e declínio – adaptando o modelo anteriormente 
focado e construindo as bases para a consolidação do ciclo de vida dos destinos turísticos.  
 

Quadro 2.21. – Fases do ciclo de vida dos produtos 
4 Fases 6 Fases 

Nascimento Exploração 
Envolvimento 

Crescimento Desenvolvimento 
Maturidade Consolidação 

Estagnação 
Declínio Declínio 

Fonte: Adaptado a partir de Gonçalves e Águas (1995) citados por Marques (2005)  
 
Na prática, a diferença entre os dois ciclos radica na inclusão de uma fase de saturação, 
entre a maturidade e o declínio. O entendimento subjacente, o qual subscrevemos, 
considera que quando um produto entra na fase de saturação, ou seja, na fase em que” (…) 
as vendas atingem o máximo e o produto alcançou o maior grau possível de penetração no 
mercado (…)” (Cunha, 2006), é possível evitar o declínio mediante alterações que o 
revitalizem ou o adaptem às novas exigências do mercado (Butler, 2000). Pode ocorrer 
uma inovação parcial ou uma transformação de um ou mais dos seus elementos e uma 
inovação total, ou seja, uma renovação, quando se alteram todos os elementos que o 
constituem. Desta forma, a inovação parcial corresponderá à extensão da vida do produto 
enquanto a renovação poderá originar um novo ciclo na vida do produto com efeitos 
semelhantes à etapa de introdução (ver Gráfico 2.1. na página seguinte). 
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Gráfico 2.1. – Ciclo de vida do produto e as opções na fase de saturação 

A

B

C
D

E

F

Tempo

Vendas

G

A – Nascimento

B – Crescimento

C – Maturidade

D – Saturação

E – Renovação

F – Prolongamento

G – Declínio

 
Fonte: Butler (1980) 

 
Tal como decorre do anteriormente exposto, o desenvolvimento de produtos turísticos 
encontra os seus alicerces no carácter específico dos recursos primários do turismo, os 
quais na esmagadora maioria dos casos possuem a forma de bens públicos. Neste contexto, 
o processo de transformação dos recursos em produtos pressupõe, tal como destacam Silva 
et al (Agência do ARADE; 2005), que se tenha “ (…) em conta novas motivações dos 
turistas, novas leituras dos recursos a desenvolver, onde esteja presente uma visão 
sustentável do turismo (…)” e onde se faça “ (…) sobressair a perenidade de muitos 
recursos disponíveis, a um tempo a sua plasticidade e permanência, o encarar dos 
recursos como o core de uma actividade que tem de evoluir da fase de recolecção, mais ou 
menos artesanal e manufactureira, para a fase industrial, assente numa exploração 
sustentável dos recursos e em processos de desenvolvimento em que a inovação também 
tem um lugar fundamental (…)”. 
 
A Figura 2.15. sistematiza o percurso analítico conducente à organização dos produtos 
turísticos, o qual no entendimento de Silva et al (2005) assenta basicamente na trilogia já 
referida (avaliação dos recursos, identificação das necessidades dos turistas e 
desenvolvimento dos produtos em conformidade).  
 

Figura 2.15. – Desenvolvimento de produtos turísticos 
Avaliação do potencial dos recursos 

Necessidades dos turistas  
Potenciar e direccionar os produtos 

Organização conceptual de novos produtos: 
• Atracções âncora (património, eventos, 

congressos); 
• Aceleradores de atracção (actividades de valor 

acrescentado, gastronomia, acessibilidades, 
packages, informação, marketing); 

• Infra-estruturas dependentes (alojamento, 
restauração, comércio). 

Faseamento: 
• Processo de inventário (avaliação estratégica 

espacial por tipologias e análise SWOT); 
• Transformação dos recursos em produtos 

(arrumação por clusters, aferição das 
necessidades dos turistas e avaliação das 
oportunidades e gaps);  

• Desenvolvimento de produtos 
• Portfolio de produtos 

• Reposicionamento de produtos 
• Concepção 
• Engenharia de desenvolvimento 

Fonte: Elaborado a partir de Silva et al (2005) 
 
O processo de inventário dos recursos turísticos, com a consequente avaliação estratégica 
suportada por critérios espaciais e de clusterização, permite a aferição das potencialidades 
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existentes nas várias tipologias e a respectiva graduação em termos de importância. Este 
levantamento, segundo os mesmos autores, não dispensa a análise complementar, de cariz 
qualitativo, sobre as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que recaem sobre 
os grupos de recursos já alinhados. 
 
A etapa seguinte consubstancia-se na análise do mercado, de forma a detectar as tendências 
gerais dos comportamentos e das motivações dos consumidores, tendo em vista a posterior 
definição de oportunidades ou de gaps existentes, para assegurar uma visão integrada 
através da construção de uma matriz que reflicta o portfolio final dos produtos turísticos e 
a sua hierarquização final. 
 
Tendo presente o quadro de produtos turísticos, através da delimitação clara dos 
classificados como estratégicos, novos e de importância secundária, e da ponderação do 
seu respectivo posicionamento em termos de ciclo de vida, impõe-se a concretização do 
processo de desenvolvimento propriamente dito, o qual ressalta a importância da 
organização em torno de atracções-âncora, que tenham um efeito polarizador face aos 
diferentes segmentos do mercado. Importa igualmente não descurar o papel que podem 
representar os factores facilitadores de atracção, bem como as infra-estruturas dependentes, 
as quais revestem um papel horizontal de suporte a muitos produtos. 
 
Finalmente, o desafio final deste procedimento encontra-se associado à problemática de 
abordagem ao mercado, o que obriga à montagem de uma engenharia de desenvolvimento 
apropriada, onde se contemplem as parcerias necessárias e o modelo de negócio mais 
recomendável, o que subentende novamente o recurso ao planeamento estratégico para 
garantir o faseamento desejável, a identificação dos factores críticos de sucesso e a 
selecção dos instrumentos financeiros a mobilizar. 
 
A introdução efectuada ao conceito de produto turístico incidiu sobre aspectos 
fundamentais que se prenderam com a sua definição, com a identificação das suas 
características específicas e com o procedimento associado à sua concepção e 
desenvolvimento. Para concluir esta revisita impõe-se a referência sucinta a dois 
instrumentos indispensáveis para a gestão dos produtos turísticos e que se relacionam entre 
si, ou seja, o marketing turístico e a problemática da qualidade.  
 
Segundo Kotler (1988), o marketing apresenta-se como um instrumento recente na vida 
das organizações, sendo que o seu objectivo principal reside na determinação das 
necessidades, desejos e valores do mercado, tendo em vista a promoção das satisfações 
desejadas de forma mais eficaz do que os concorrentes. O pensamento de Kotler converge 
com Levitt (1995), ao distanciarem o marketing da função exclusivamente comercial 
(vendas) que gera o lucro a curto prazo, mas que pode nem sempre satisfazer as 
necessidades e expectativas do consumidor. Surge assim, o conceito de marketing 
integrado, onde toda a organização deve estar orientada para o mercado, observando as 
suas modificações e estudando-as ao pormenor de vendas, através da mobilização de todos 
os seus departamentos, o que implica a existência de estruturas flexíveis e adaptáveis ao 
ambiente, a par da posse de recursos humanos especializados no marketing.  
 
Cooper et al (2001) advogam que no caso dos produtos turísticos existem características 
específicas “ (…) que o diferenciam dos demais bens vendidos no mercado (…)”, pelo que 
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um pré-requisito fundamental para o sucesso do marketing reside na compreensão da sua 
complexidade. De facto, segundo este investigador, “ (…) a ênfase está cada vez mais 
colocada no facto de o prestador de serviços desenvolver um entendimento mais profundo 
dos vínculos que correspondem aos benefícios dos consumidores e na natureza do próprio 
sistema de prestação de serviços. (…)”. Na linha deste pensamento insere-se Marques 
(2005) que, ao citar Peter  (1992), Caruso (1992) e Murphy (1998), conclui que o 
marketing turístico pode ser reconhecido como “ (…) uma forma de gestão que, partindo 
do conhecimento das necessidades e das aspirações dos turistas, procura satisfazê-las, 
oferecendo um valor superior àquele que é oferecido pela concorrência, de forma rentável 
e sustentável para a organização no longo prazo (…)” .  
 
Trata-se de um ponto de vista que é compartilhado e aprofundado por Cooper et al (2001), 
os quais identificam os vínculos necessários para projectar um processo bem sucedido de 
prestação de serviços neste domínio: liderança e compromisso da administração de topo no 
estabelecimento de objectivos e na implementação de uma política de qualidade; mudanças 
e objectivos definidos a partir dos clientes; organização adequada em função do sistema de 
auditoria da qualidade; gestão eficaz dos recursos humanos e sensibilização para o 
processo de qualidade; avaliação dos benefícios e da estratégia numa óptica de longo prazo 
e accionamento dos mecanismos adequados de controlo de qualidade. 
 
Constata-se assim, a interpenetração entre os conceitos de qualidade e de marketing na 
perspectiva de uma organização. Assim a satisfação dos clientes deve constituir um 
objectivo central associado à implementação de políticas de qualidade, contribuindo 
igualmente para a definição de alguns elementos que compõem uma estratégia de 
marketing, nomeadamente no domínio dos mercados a atingir, dos produtos e serviços a 
oferecer, das vantagens competitivas a utilizar para ganhar as preferências dos clientes, dos 
objectivos a atingir e dos recursos a investir. 
 
Cooper et al (2001) ao enfatizarem as vantagens da gestão da qualidade total aludem a dois 
modelos exemplificativos que consideram portadores de um significado importante. 
Assim, destaca o modelo de Gronroos (1982), a quem atribuem o mérito do pioneirismo 
em matéria da abordagem centrada no consumidor e de rompimento com o foco tradicional 
na perspectiva interna dos atributos do produto. Segundo Cooper et al (2001), Gronroos 
distinguiu entre a qualidade técnica (reporta-se à conformidade do serviço que o cliente 
recebe, sendo passível de medição) e a qualidade funcional (incide sobre os elementos 
técnicos afectos à prestação do serviço), as quais integram a imagem final apresentada do 
serviço; a qualidade percebida do serviço pelo cliente fica dependente do “serviço 
experimentado” e do “serviço percebido”, sendo que o balanceamento entre estas duas 
últimas variáveis fornece o resultado final da avaliação. 
 
Por sua vez, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) construíram um modelo em que “ (…) 
a qualidade do serviço é entendida pelos clientes como correspondendo à magnitude da 
discrepância entre as expectativas ou desejos dos clientes e as suas percepções 
relativamente ao serviço recebido”. Em conformidade, a avaliação da qualidade Qj de um 
serviço por um cliente, é efectuada através da diferença entre a sua expectativa Ej e o seu 
julgamento do serviço Dj, em certas dimensões da qualidade em serviço. Vem, então: 
                         

Qj = Dj – Ej, onde 
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Dj = Valores de medida de percepção de desempenho para característica j do serviço; Ej = 
Valores de medida da expectativa de desempenho para característica j do serviço; Qj = 
Avaliação da qualidade do serviço em relação à característica j.  
 
O gap, ou diferença entre a expectativa e o desempenho, surge assim como uma medida da 
qualidade do serviço em relação a uma característica específica.  
 

Figura 2.16. – Modelo “gap”  de qualidade dos serviços 

Fonte: Parasuraman et al (1985) 
 
Do modelo atrás apresentado (Figura 2.16.) ressalta que o julgamento sobre a qualidade 
dos serviços depende de como os clientes percebem o real desempenho do serviço, a partir 
de suas próprias expectativas. Assim, o gap 5 consiste na discrepância entre a expectativa 
do cliente e a sua percepção do serviço. Desta forma, o modelo de qualidade dos serviços 
pode ser expresso por: 

gap 5 = f (gap 1, gap 2, gap 3, gap 4). 
 
Como mostra a equação, a percepção de qualidade dos serviços, do ponto de vista do 
cliente, surge identificada como o gap 5, dependendo da direcção e da magnitude das 
discrepâncias parcelares. 
 
Parasuraman et al (1985), tomando como base as dimensões da qualidade dos serviços, 
desenvolveram um questionário chamado de escala SERVQUAL, utilizando as diversas 
ocorrências de satisfação por meio do modelo do gap. As cinco dimensões da qualidade 
resultantes desta escala foram as seguintes: confiabilidade, presteza, garantia, empatia e 
aspectos tangíveis. 
 
Esta listagem foi ratificada por Cooper et al (2001), o qual preconiza a inclusão destes 
aspectos como elementos básicos de avaliação ao nível de um processo de auditoria de 
qualidade. Paralelamente, recomenda a utilização do modelo de Parasuraman et al (1985), 
invocando que o mesmo apresenta uma visão inteiramente didáctica da desejável simbiose 

 

 Notas explicativas: 
- Em relação à Figura 1, o gap 1 assinala a 

discrepância entre a expectativa do cliente e a 
percepção empresarial sobre esta expectativa; 

- O gap 2 compreende a discrepância entre a 
percepção empresarial das expectativas dos 
clientes e a transformação destas em 
especificações de qualidade dos serviços; 

- Por sua vez, e como as empresas de serviço são 
altamente dependentes do contacto interpessoal 
para o fornecimento de serviços, o gap 3 
corresponde à discrepância entre os padrões e 
especificações da empresa e o que realmente é 
fornecido ao cliente; 

- O gap 4 reside na discrepância entre a 
expectativa gerada pelos meios de comunicação 
externa e o que realmente é fornecido.  
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entre as tarefas de marketing e a prestação de serviços de qualidade, além da abordagem 
dos gaps se revelar como uma base lógica para “ (…) a formulação de estratégias e 
tácticas que garantam experiências e expectativas coerentes”.  
 
Aliás, outros autores, entre os quais Petrick (2002) e Chen (2002), aprofundaram as 
investigações sobre a melhor forma de avaliar o valor percebido pelos clientes. Petrick 
(2002) apresentou um modelo de análise da contribuição do valor percebido nos serviços, 
através da introdução de cinco dimensões – preço psicológico, preço monetário, resposta 
emocional, qualidade e reputação – realçando que a contribuição do valor percebido no 
processo de tomada de decisão só ocorre depois do serviço ter sido prestado, concedendo 
forte ênfase à mensagem “boca-orelha”. Por outro lado, Chen (2002) investigou os 
serviços retalhistas e conclui sobre a possibilidade de integração do conceito de costumer 
value (valor para o cliente) na estrutura do conceito de market orientation (orientação ao 
mercado).  
 
Marques (2005) enfatiza a orientação ao mercado, através de uma “ (…) abordagem 
criadora e gestora de fluxos de informação (inteligência de mercado), que posteriormente 
é disseminada a toda a organização, tendo em conta os interesses dos diferentes 
intervenientes no mercado, tais como clientes, intermediários, fornecedores, concorrentes, 
accionistas e elementos da vida social da organização” . A mesma autora defende ainda 
que esta visão do marketing surge na esteira dos conceitos de marketing integrado e de 
marketing interno, que Kotler e outros autores defenderam como fórmula indispensável 
para tornar a gestão de marketing eficaz.  
 
Da revisão da literatura, observa-se igualmente que Lambin (2000), Kotler (1998), Porter 
(1989), Lewis e Chambers (1989), Lendrevie et al (1999), Foster e Murphy (1991) e 
Cooper et al (2001), convergem na identificação de duas dimensões na problemática da 
abordagem ao marketing nas organizações.  
 

Quadro 2.22. – Resumo do faseamento do marketing estratégico e operacional nas organizações 
Determinação do 
mercado de 
referência 

Análise do ambiente externo 
e interno 

Avaliação da 
procura; 
ambiente 
socioeconómico; 
ciclo de vida 

Fase analítica 
 
 
 
 

Análise SWOT e 
diagnóstico  

 
 
 
 
Marketing 
estratégico 
(médio e 
longo 
prazo) Análise da 

concorrência 
 

 
 
 
 
Planeamento 
estratégico 
de marketing 

Fase estratégica Definição e descrição das 
estratégias (liderança de 
custos, segmentação, 
posicionamento, 
diferenciação e outras) 

Definição do 
mercado-alvo 
 

Pesquisa de marketing 

Fase operacional 

Operacionalização dos 4 P’s 
– produto, preço, promoção 
e comercialização; 
objectivos e táctica 

Fase de orçamento Elaboração do orçamento 
 

 
 
 
 
Marketing 
Operacional 
(anual) 

Plano de marketing (optimização 
dos recursos disponíveis na 
empresa para potenciar as 
vantagens competitivas) 

Fase de controlo e 
monitorização  

Definição dos responsáveis 
e análise de desvios 

Fonte: Elaboração própria  
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Em conformidade com o Quadro 2.22., o denominado marketing estratégico pressupõe a 
análise sistemática das necessidades do mercado, englobando as funções que precedem a 
produção e a venda do produto, desenrolando-se desde o estudo de mercado até à escolha 
de uma estratégia de desenvolvimento e contribuindo para o esclarecimento do futuro da 
organização. Deve ser elaborado para um horizonte temporal de médio e longo prazo, 
emanando da responsabilidade da direcção da organização, sem dispensar o envolvimento 
de todos os departamentos na sua elaboração. Por outro lado, o marketing operacional está 
orientado para as acções do dia a dia, tendo como referencial de fundo o quadro definido 
pelo marketing estratégico e assegura sobretudo a gestão das variáveis operacionais do 
marketing mix – produto, preço, distribuição (place, em inglês) e promoção – também 
conhecidas pelos 4P’s de McCarthy (1960).  
 
Ressalte-se o entendimento de que estamos na presença de actividades igualmente 
importantes e complementares no esforço de marketing, pelo que Lambin (2000) acentua 
esta característica, concluindo que o marketing estratégico identifica as necessidades 
insatisfeitas ou mal satisfeitas e desenvolve produtos novos adaptados a essas expectativas, 
enquanto que o marketing operacional põe em prática um plano de acção de marketing e 
desenvolve a procura para esses novos produtos. 
 
A generalidade dos autores revê-se no faseamento atrás apresentado, bem como na 
indispensabilidade da convivência entre o marketing estratégico e o marketing operacional. 
As divergências surgem na delimitação de alguns conceitos e instrumentos. Por exemplo, 
autores como Booms e Bitner (1981) defendem que o marketing mix assente nas quatro 
variáveis de McCarthy não se revela apropriado a organizações dos serviços, pelo que 
propõem a inclusão de mais três elementos – Pessoas, Percepção e Processo. O objectivo 
desta ampliação das varáveis do marketing mix pretende, segundo os seus defensores, 
conferir uma maior cobertura ao elemento intangível do comportamento humano. 
 
Cooper et al (2001) possuem uma perspectiva diferente, favorável à manutenção dos 4P’s, 
e alicerça o seu ponto de vista na consideração de que o sector turístico carece de maior 
pesquisa acima de tudo e que a revisão não traria grande valor acrescentado. De acordo 
com as suas ideias, as variáveis de McCarthy (1960) oferecem uma estrutura adequada na 
actualidade, a qual pode contornar as fragilidades referidas por Booms e Bitner (1981), já 
que para os propósitos do planeamento, a percepção física, as pessoas e os processos 
constituem parte integrante do produto e da sua implementação. Ainda, segundo Cooper et 
al, as quatro categorias deveriam assegurar por si que, dentro da formulação do produto, 
fosse garantida a integração das contribuições horizontais de todos os departamentos, 
dispensando desta forma as três variáveis adicionais propostas. 
 
Marques (2005) posiciona-se numa posição intermédia entre as duas linhas de pensamento 
e justifica que apenas as pessoas devem ser consideradas como uma variável adicional do 
marketing mix, atendendo a que no turismo o mercado caracteriza-se por “ (…) vender 
essencialmente serviços e relações humanas, o que faz com que também o chamem de 
marketing relacional (…)”. Enfatiza igualmente que desde os consumidores (turistas) ao 
pessoal que presta os serviços, o foco está sempre do lado humano, pelo que reside nas 
pessoas o princípio e o fim da actividade. Do lado das organizações é seu entendimento 
que a consideração das pessoas como variável do marketing mix, fomenta o marketing 
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integrado, através de uma maior interacção entre os vários departamentos e de um 
funcionamento reforçado em equipa. 
 
Sem se discutirem os princípios invocados pela autora, nomeadamente no reconhecimento 
de que o turismo é uma actividade humana, onde o comportamento do consumidor é 
decisivo, bem como a prestação por parte dos profissionais do sector, convergimos com 
Cooper et al (2001), referindo que a configuração dos 4P’s pode acolher este tipo de 
preocupação, já que não pressupõem que as considerações sobre a prestação do serviço 
seja remetida para segundo plano. Como bem salientam Cooper et al (2002), “ (…) a 
principal tarefa dos profissionais de marketing do turismo e da hospitalidade é entender 
as características dos produtos que planeiam, controlam e gerem (…)”, permitindo desta 
forma exercer um controlo sobre os aspectos do marketing mix que têm maior influência 
no nível geral de satisfação dos clientes. Tal como foi referido anteriormente, a existência 
de uma abordagem virada para o consumidor e a consequente operacionalização dos 
instrumentos adequados de gestão da qualidade, constituem as respostas adequadas para 
garantir o devido tratamento da correcta interface com o cliente.  
 
Ainda dentro da perspectiva do marketing, Cooper et al (2001) acentuam que o mesmo 
oferece uma interface entre a organização e o consumidor, com implicações específicas na 
área da gestão. Acrescentam mesmo que o marketing é uma filosofia que possui a grande 
virtualidade de compatibilizar o processo de tomada de decisão dentro de uma 
organização, compatibilizando as necessidades dos clientes, os imperativos do mercado e 
os recursos e bens a afectar. Fazem notar ainda que para o marketing ser bem sucedido não 
dispensa a existência de uma estrutura organizacional que acredite nos princípios da 
orientação dirigida para o cliente e que implemente métodos inovadores de pensamento e 
planeamento.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Por outro lado, paralelamente com os benefícios decorrentes do marketing, Cooper et al 
(2001) também concedem forte importância ao aspecto ético que o mesmo deve respeitar. 
Assim, apontam as seguintes críticas em relação a algumas práticas prevalecentes: 
- Falta de consideração dos custos de impacte dos projectos no território, sobretudo no 

plano ambiental, bem como dos efeitos sobre a população local; 
- Excesso de materiais promocionais (“poluição” de marketing, segundo a expressão 

utilizada pelo autor); 
- Ênfase exclusiva nos produtos lucrativos, esquecendo-se, por exemplo, o acesso dos 

grupos mais vulneráveis às práticas turísticas; 
- Invasão da privacidade pessoal através do acesso a bases de dados nominativas, com 

endereços de contacto telefónico e de e-mail, as quais são utilizadas no decurso de 
campanhas de marketing, sem autorização prévia dos destinatários; 

- Desperdício de recursos aplicados e ausência frequente de mecanismos de avaliação dos 
investimentos realizados. 

 
Na revisita conceptual aos principais agregados da oferta turística, tem-se percorrido um 
roteiro que se iniciou com a sua própria definição e delimitação das suas componentes, 
prosseguiu com a particularização do produto turístico e deverá culminar com a teorização 
sobre a noção de destino turístico. Esta orientação reflecte a preocupação em se articular a 
revisão bibliográfica com os conceitos que serão objecto de utilização recorrente nas Partes 
subsequentes da investigação.  
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De acordo com Silva et al (2001b), “ (…) o conceito de Destino Turístico, muito embora 
tenha sido alvo de diversas definições e de um esforço de investigação por parte da 
comunidade académica nas últimas décadas, encontra ainda algumas dificuldades em 
termos de identificação e de delimitação (…)”. Da pesquisa efectuada confirmou-se este 
ponto de vista, embora seja lícito salientar alguns contributos recentes nesta matéria, 
provenientes não só de alguns investigadores, mas igualmente de instituições 
internacionais, como a Comissão Europeia e a OMT.  
 
Gunn (1988) ao abordar, na sua perspectiva abrangente, o processo de planeamento que 
envolve o desenvolvimento do turismo, enfatiza conceitos e princípios nucleares sobre o 
conceito de destino turístico, delimitando-o como uma realidade que deve ser suportada 
por uma lógica territorial coerente e integradora, a qual inclui recursos patrimoniais 
(naturais e culturais), atracções, população residente, transportes, imagem, equipamentos e 
infra-estruturas turísticas. Este ponto de vista é retomado por Davidson e Maitland (1997), 
os quais acentuam a dificuldade de consensualizar uma definição em torno do destino 
turístico, mas aludem com clareza a características que consideram horizontais, tais como, 
a existência de um complexo e multidimensional “produto turístico total” a par com outras 
actividades económicas, de uma comunidade acolhedora, de um sector privado activo e de 
um poder público local eleito. 
 
O foco inicial da conceptualização do destino turístico baseou-se sobretudo na explanação 
da multiplicidade de factores tangíveis e intangíveis a integrar, na necessidade das 
parcerias e do planeamento integrado. As questões sobre eventuais critérios de delimitação 
territorial a considerar na teorização sobre os destinos turísticos registaram uma abordagem 
posterior. Assim, Scaramuzzi citado por Valls (2004), defendia uma perspectiva redutora 
do conceito, ao restringi-lo a uma localidade. Esta tese não colheu grande adesão e Amparo 
Sancho (1998) na investigação conduzida para a OMT, assume de maneira categórica, e 
praticamente definitiva, que o destino tanto pode ser uma localidade, como um núcleo 
turístico, ou uma zona turística, ou um município ou uma região, ou qualquer espaço 
geográfico. Em defesa deste ponto de vista sobressai Valls (2004), o qual defende que a 
definição do destino não está associada a uma unidade territorial pré-definida, mas sim a 
outros factores ligados à imprescindibilidade de se possuir um “ (…) espacio geográfico 
homogéneo, com características comunes, capaz de soportar objectivos de planificación 
(…)” .  
 
Este último autor aponta igualmente outra característica comum aos destinos turísticos, ou 
seja, a capacidade de estes adquirirem a centralidade da deslocação e assumirem-se, em 
conformidade, como um território que os visitantes tomam como objectivo da deslocação e 
que se revela um elemento determinante da experiência turística. Continuando a seguir a 
linha de pensamento de Valls (2004), importa ainda aludir outros aspectos ligados à 
delimitação conceptual do conceito em apreço; assim, um destino deve apresentar uma 
oferta estruturada e orientada para a satisfação dos clientes, deve ter uma marca que 
associe uma imagem atractiva e que simbolize toda a oferta, facilite a sua identificação nos 
mercados e gere uma “ (…) interacción de afectos y sentimientos (…)”.  
 
Finalmente, o autor releva as vantagens inerentes à existência de uma função comercial 
conjunta. Este último requisito é reforçado por Brackenbury (2000), o qual aponta a sua 
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indispensabilidade, como corolário de uma perspectiva institucional que produza uma 
cooperação vertical em matéria de marketing, devidamente suportada por uma visão 
estratégica e um plano de conjunto para todo o espaço geográfico do destino. Por seu 
turno, Ejarque (2003) reforça o ponto de vista do requisito inerente à necessidade de se 
possuir uma oferta estruturada devidamente alicerçada num sistema integrado de recursos, 
de atracções, de equipamentos e de serviços, oferecidos em conjunto aos turistas.  
 
Divergindo das posições atrás expostas, Jafari (2000) condiciona a existência de um 
destino turístico ao cumprimento de três pressupostos – agrupamento de grandes unidades 
geográficas ou a presença de áreas que dispõem de atracções e serviços; população 
flutuante que aumenta significativamente na época turística; e, economia dependente, 
numa elevada percentagem, das receitas turísticas.  
 
Na esteira das críticas efectuadas por Valls (2004) a este definição, o qual destaca que 
Jafari associa o destino somente às zonas que já se encontram numa fase adiantada de 
desenvolvimento, acrescentamos que a perspectiva apresentada colide com o pensamento 
da maioria dos autores em vários aspectos. Em primeiro lugar, põe em causa toda a 
dinâmica inerente aos ciclos de vida de um destino, ao restringir o seu reconhecimento 
apenas às fases de crescimento e de maturidade. Em segundo lugar, vincula o destino 
turístico à evidência de uma sazonalidade marcante, o que não conforma uma situação 
aceitável, até porque não se trata de um preceito susceptível de generalização, tendo por 
exemplo presente a distribuição dos movimentos turísticos em alguns destinos urbanos, 
onde a flutuação estacional praticamente não existe. Finalmente, a dependência económica 
total do destino em relação ao turismo também ajusta uma situação pouco aconselhável 
como critério, tendo presente que as boas práticas existentes, devidamente suportadas no 
pensamento de autores como Vasquez (1988), Cooper et al (2002), Cala e Urbano (2006), 
preconizam a potenciação dos efeitos económicos do turismo mas num contexto de uma 
economia diversificada e aberta aos vários sectores de actividade. 
 
Por outro lado, tal como destacam Silva et al (2001b), os trabalhos editados pela Comissão 
Europeia (1999) sobre a qualidade nos destinos urbanos, costeiros e rurais, realçam dois 
elementos interdependentes na caracterização do conceito de destino. Um elemento 
interno, que delimita um espaço dotado de coerência e de autonomia de decisão, e uma 
realidade externa do destino, que se relaciona com questões de percepção e de imagem. 
Este entendimento tem acolhimento integral na perspectiva de Valls (2004), completando-
o mesmo com a introdução da premissa da autonomia de decisão. 
 
Também se revela interessante introduzir neste confronto de perspectivas a óptica de 
Cooper et al (2002), para quem o destino “ (…) é um elemento-chave do sistema turístico 
(…)” , tal como aliás já tinha sido identificado por Leiper (1990), fornecendo o ponto focal 
apropriado para a actividade, bem como para o estudo do próprio turismo. 
 
Na opinião destes autores, o destino aglutina todos os aspectos básicos do turismo, 
nomeadamente a procura, os transportes, a oferta e o marketing, numa estrutura 
conveniente e que tende a facilitar o papel indispensável do planeamento, não dispensando 
nunca a perspectiva de desenvolvimento sustentável; como características comuns aos 
destinos relevam quatro notas salientes: a noção da amálgama de componentes (atracções, 
facilidades, acessibilidades e serviços auxiliares), a experiência cultural que devem 
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constituir para os visitantes, a inseparabilidade (o turismo é consumido e produzido no 
destino) e a utilização múltipla (servem os visitantes mas também as comunidades de 
acolhimento. 
 
Para Mathieson e Wall (1992), um destino turístico encontra na sua identidade e 
atractividade, a mais-valia que o permite distinguir dos seus concorrentes. Por outro lado, 
Porter (1990) e Keller (2000), colocam a ênfase da competitividade dos destinos turísticos, 
fazendo notar que o ponto de partida de elaboração de uma estratégia de melhoria 
concorrencial de um destino acaba por se identificar com os próprios aspectos 
determinantes da competitividade. As vantagens concorrenciais de um destino e as 
experiências que lhe estão associadas, surgem, segundo estes autores, como um sistema 
dinâmico composto de determinantes independentes – as condições factoriais, a qualidade 
e a estrutura da oferta, a estrutura do mercado e da organização, e as condições da procura 
– onde se podem associar duas variáveis suplementares, ou seja, o desempenho do sector 
público e o próprio “acaso”.  
 
Assim, as condições factoriais derivam das dotações em factores, dos preços dos factores, 
da qualidade e da eficiência da produção, devendo-se destacar os recursos naturais e 
culturais (clima, paisagem, praias, museus, costumes, entre outros), os recursos de capital e 
de infra-estruturas (acessibilidades, comunicações, serviços básicos, potencial de 
investimento privado) e os recursos humanos (trabalhadores qualificados, gestão 
dinâmica). A combinação destas três categorias de dotações em factores, formam a base da 
posição concorrencial do destino, a qual também é determinada em larga medida pela 
diversidade, o grau de especialização e a qualidade da oferta, a par da dimensão e da massa 
crítica empresarial, com influência directa nas estruturas de mercado, de organização e nos 
circuitos de distribuição.  
 
Convém não perder de vista que as PME predominam no sector empresarial do turismo, o 
que obriga não só a ponderar as suas vantagens (dinamismo, flexibilidade, produtividade e 
aderência à inovação), mas igualmente as dificuldades e riscos (difícil acesso ao crédito, 
descapitalização financeira, capacidade de gestão limitada e dependência face a clientes, 
fornecedores e concorrentes). Finalmente, o reconhecimento de que as condições da 
procura são determinadas pela dimensão e estrutura do mercado, onde pontificam aspectos 
como o grau de internacionalização, a importância dos mercados longínquos, o nível dos 
rendimentos, o nível social e a abertura de espírito dos consumidores face a novos produtos 
e a novas normas.  
 
No plano das variáveis suplementares, refere-se a importância do desempenho do sector 
público, o qual deve cumprir um papel activo, adoptando uma política de turismo, 
suportada em planos e regulamentação apropriada, assegurando as infra-estruturas básicas 
e os acessos às áreas turísticas, para além de garantir as medidas relacionadas com o 
equilíbrio ambiental e a protecção sócio-cultural. Em paralelo, os autores relembram o 
papel determinante que os acontecimentos fortuitos podem assumir, desenrolando-se à 
margem dos responsáveis do destino e consubstanciando-se em elementos de ordem social, 
política e económica, os quais evidenciam a sensibilidade do turismo em relação à 
imprevisibilidade da envolvente. 
 



  
Sancho Silva Capítulo 2.Fundamentação teórica e conceptual 

 

 - 93 -  

Ainda no domínio da competitividade dos destinos, Crouch e Ritchie (1999) 
desenvolveram um modelo de avaliação, introduzindo a teoria das vantagens comparativas 
e competitivas. De acordo com estes autores, as vantagens competitivas decorrem da 
dotação em factores do destino, enquanto que as vantagens competitivas são determinadas 
pela capacidade do destino em utilizar os seus recursos eficientemente numa óptica de 
médio e longo prazo, pelo que a componente de gestão do destino reveste um papel 
fundamental.  
 
Dwyer e Kim (2003) adoptaram posteriormente um modelo integrado, o qual se inspira na 
conceptualização de Crouch e Ritchie (1999), incluindo adicionalmente a componente 
inerente às condições da procura (consciência turística, percepção e preferências).  
 
Como ilação a reter do pensamento dos autores atrás citados, sobressai a conclusão de que 
a competitividade de um destino é construída a partir da conjugação de uma desejável 
variedade de recursos e produtos turísticos com uma gestão eficiente dos mesmos, a par 
com uma promoção adequada na perspectiva de acesso e de atracção dos mercados. Neste 
contexto, situa-se precisamente o pensamento de Buhalis (2000), o qual releva como 
aspectos marcantes no conceito de destino, a já referida amálgama de produtos, serviços e 
atracções, com incidência num determinado aspecto geográfico e com capacidade de 
determinar um interesse e uma motivação de viagem por parte dos turistas.  
 
Da análise comparativa das perspectivas apresentadas pode-se retirar a noção de que o 
destino turístico assenta basicamente numa estrutura de oferta de produtos e serviços 
turísticos, dotada de coerência e de autonomia de decisão, baseada numa determinada zona 
geográfica, que tem associada uma determinada imagem de conjunto, normalmente 
comercializada de uma forma integrada e sob uma marca distintiva. A Figura 2.16., 
reproduzida na página seguinte, resume precisamente esta conclusão.   
 

Figura 2.17. – Resumo das características dos destinos turísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria 
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Cumulativamente, justifica-se que se evidenciem outras notas complementares sobre a 
problemática da conceptualização dos destinos turísticos. Assim, atendendo a que o 
turismo constitui uma actividade com uma estrutura fragmentada e que, por isso mesmo, 
implica a articulação entre os vários actores, bem como a concretização dos partenariados 
indispensáveis, as vantagens competitivas de um destino podem depender fortemente da 
capacidade de operacionalizar um produto final integrado e complexo, de modo a 
proporcionarem a experiência turística que agrade aos seus consumidores. Por outro lado, 
afigura-se fundamental não omitir a importância que reveste o investimento em infra-
estruturas, pois a sua insuficiência não facilita a potenciação dos recursos de atracção, 
nomeadamente no património natural e cultural. Por outro lado, os factores intangíveis 
revestem uma forte influência na atractividade dos destinos, conferindo uma consistência 
reforçada à imagem que é exteriorizada junto dos mercados turísticos. 

 
Paralelamente, e tal com é enfatizado por Silva et al (2001), o destino apesar de ser uma 
realidade abstracta, assume-se na prática como uma entidade em tudo semelhante a uma 
organização complexa, constituindo “ (…) um caso paradigmático de um sistema que é 
preciso gerir em consonância com expectativas de diversos interessados, de um grande 
leque de organizações com objectivos nem sempre claramente identificados, numa óptica 
de maximização das áreas de convergência possíveis e num cenário interactivo de 
competição interna e externa (…)”.  
 
Compartilhamos da posição expressa e acrescentamos que, segundo a nossa óptica, o 
desempenho de um destino turístico tenderá sempre a reflectir a consistência das relações 
de complementaridade que se estabelecem entre os diversos tipos de contributos, pelo que 
o sentido de parceria efectiva e contínua entre as organizações públicas e privadas, 
independentemente de estarem directa ou indirectamente relacionadas com a prestação de 
serviços do sector, assume um carácter decisivo.  
 
Sabendo-se como o planeamento de um destino turístico deve envolver o ordenamento do 
território e a sua integração num sistema económico-social complexo que abranja, por sua 
vez, variáveis endógenas e exógenas, são então necessários mecanismos de controlo sobre 
processos dinâmicos de implicações múltiplas. Daí que esse desenvolvimento turístico 
exija uma óptica compreensiva que engloba os diversos aspectos do turismo, segundo os 
seus efeitos e as suas interacções nas actividades turísticas, bem como a influência 
recíproca que existe entre o turismo e a sociedade, a economia e o ambiente, considerados 
no seu contexto nacional, regional e local.  
 
Neste contexto, a Comissão Europeia (2004a) tem vindo a promover, nos últimos anos, um 
modelo de implementação para a gestão sustentável de destinos turísticos, assente no 
princípio de que a base da competitividade assegura-se desta forma, projectando-se em 
todos os ciclos de vida do destino turístico. Assim, preconiza-se que o processo de gestão 
dos destinos turísticos adopte integralmente os objectivos e princípios da sustentabilidade, 
o que além da adopção dos princípios do conceito em toda a sua extensão, implica uma 
prática assente na abordagem do planeamento e da gestão, na criação das parcerias com os 
actores-chave e na orientação para um processo de acompanhamento regular dos impactes 
do turismo. 
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Por sua vez, a OMT tem vindo a promover a utilização de indicadores de turismo 
sustentável desde o início da década de 1990, como instrumentos essenciais para a 
elaboração de políticas, planeamento e processos de gestão nos destinos. O documento 
“Guidebook on Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations” , 
publicado em 2004, contém um conjunto amplo de indicadores que permitem concretizar a 
monitorização do desenvolvimento sustentável, abrangendo áreas como a gestão dos 
recursos naturais, a satisfação dos turistas e comunidades de acolhimento, a preservação do 
património cultural, a sazonalidade, o desempenho empresarial e os efeitos no 
desenvolvimento regional. Na publicação recomenda-se ainda um processo para 
desenvolver indicadores específicos de destino, bem como a sua utilização na política do 
turismo e nos processos de planeamento, distinguindo as particularidades inerentes aos 
vários tipos de destino (costeiros, urbanos, rurais, ecoturismo e pequenas comunidades).  

 
2.3.9. Da teoria aos modelos e à sua aplicabilidade no turismo 
 

De acordo com Almeida (1981) citada por Sayão (2001), “ (…) na busca de novos 
esclarecimentos e conhecimentos, de novos fenómenos e eventos, o ser humano não os 
identifica somente pelas sensações ou pelas manifestações imediatas, mas recorre à 
reflexão e ao conhecimento acumulado através da formulação de hipóteses e da 
estruturação de modelos (…)”. Este entendimento remete-nos para a consideração de que a 
abstracção pode assumir-se como um instrumento importante no esforço de aquisição e de 
sistematização de conhecimentos, já que para se interpretar a diversidade de formas, 
estruturas, factos e condutas existentes, não se pode prescindir da selecção dos elementos 
de maior relevância para a matéria que se pretende investigar, tendo em vista o posterior 
desenvolvimento das descrições e considerações pertinentes.  
 
Tal como destaca Capra (1983) citado por Sayão (2001), “ (…) o que torna a ciência tão 
bem sucedida é a descoberta de que podemos utilizar aproximações. Se nos satisfizermos 
com uma compreensão aproximada da natureza podemos descrever grupos seleccionados 
de fenómenos, negligenciando outros que se mostrem menos relevantes (…)”. 
 
Por outro lado, tal como salienta Martins (2005), “ (…) o objectivo da teoria é o da 
reconstrução conceptual das estruturas objectivas dos fenómenos, a fim de compreendê-
los e explicá-los (…)”. Neste contexto, resulta o entendimento de que no processo de 
pesquisa, as teorias tendem a orientar a procura dos factos, facilitam a adopção de critérios 
para a observação e viabilizam o encontro das respostas às questões em apreço. Quando, 
num sector como o do turismo, onde existem investigações que possibilitaram a construção 
de um corpo de conhecimento imbuído de generalizações empíricas, as teorias posicionam-
se como a solução para a compreensão dos fenómenos, conferindo uma lógica explicativa 
às particularidades constatadas. Por outras palavras, a função da teoria parece ser a de 
sistematizar e de ordenar o conhecimento sobre um determinado fenómeno da realidade. 
 
Constituindo a teoria o núcleo central da ciência pode associar como elemento integrante a 
figura do modelo, o qual tende a caracterizar as ideias fundamentais da teoria de uma 
forma integrada e com o auxílio de conceitos já habituais. Tal como enfatiza Vera (1983) 
citada por Martins (2005), “ (...) um modelo é o conjunto de sinais isomorfo a uma teoria, 
isto é, qualquer que seja a relação existente entre dois elementos do sistema ou teoria, 
deve existir uma relação correspondente entre os dois elementos respectivos do modelo 
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(…)” . Por outro lado, Martins (2005) acentua com clareza que o modelo não se deve 
confundir com a interpretação de uma teoria, já que esta última apenas se concretiza no 
plano da linguagem; o modelo pressupõe a relação entre objectos ou entes, revestindo 
contornos essencialmente explicativos da realidade em apreço. 
 
Esta linha de pensamento permite-nos introduzir a problemática associada à utilização de 
modelos, os quais emergem então como uma forma de representação da realidade, de 
modo a torná-la descritível sob o ponto de vista qualitativo ou quantitativo, facilitando a 
sua observação e interpretação. Como acentua Sayão (2001), os modelos posicionam-se 
como “ (…) representações simplificadas e inteligíveis (…)”  que facilitam o entendimento 
do campo em estudo ou de um seu subconjunto.  
 
Contudo, esta simplificação pressupõe na construção de muitos modelos o abandono de 
algumas características secundárias associadas ao objecto em estudo, em benefício de uma 
focalização mais perceptível no essencial. Este ponto de vista é defendido por Chorley et al 
(1975) que expõem uma definição de modelo assente na visão de que este é “ (…) uma 
estruturação simplificada da realidade que apresenta supostamente características ou 
relações sob forma generalizada (…)”. Na linha deste pensamento, Sayão (2001) invoca 
Skilling (1964), para quem os “ (…) modelos podem ser hipóteses, hipóteses não testadas 
ou insuficientemente testadas, teorias, sínteses de dados, funções, relações ou equações 
(…)” , ou inclusive “ (…) ideias estruturadas, conectando argumentos que apresentam 
algum poder explanatório (…)”.  
 
No fundo, retira-se a ideia de que os modelos podem-se considerar como abstracções que 
tentam representar a realidade, baseando-se na generalização de eventuais características 
ou relações. Tal como acentuam Chorley et al (1975), os modelos podem ser considerados 
como “ (…) aproximações selectivas que, pela eliminação de detalhes acidentais, 
permitem o aparecimento de alguns aspectos fundamentais relevantes ou interessantes do 
mundo real sob alguma forma generalizada (…)”. Esta perspectiva colhe igualmente a 
opinião de Apostel (1991) citado por Sayão (2001), que releva o interesse dos modelos por 
constituírem uma “ (…) ponte entre os níveis de observação e o teórico (…)”, assegurando 
“ (…) a simplificação, redução, concretização, experimentação, acção, extensão, 
globalização e formação da teoria (…)”.   
 
Em termos da classificação dos modelos em função da sua natureza, Chorley et al (1975) 
propõem a consideração dos experimentais (ou físicos) e dos teóricos (ou simbólicos ou 
conceptuais). Estes últimos reportam-se a asserções “ (…) simbólicas ou formais de tipo 
verbal ou matemático (…)”. De acordo com Martins (2005), existem diversas 
classificações sobre modelos, distinguindo os modelos explicativos, físico, formais, 
icónicos, analógicos, simbólicos, taxonómicos, explanatórios ou descritivos, preditivos e 
normativos.  
 
Pearce (2003) identifica quatro grupos básicos de modelos: de viagem turística, 
origem/destino, estruturais e evolucionários. No seu entendimento, os primeiros centraram-
se nos fluxos turísticos, enquanto que nos modelos de origem/destino já se observou uma 
hierarquia espacial dos fluxos, com particular relevo para o destino. Nos modelos 
estruturais registou-se, segundo Pearce, uma orientação para a avaliação dos impactos do 
turismo e para as relações estruturais entre origem e destino. Finalmente, os modelos 
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evolucionários foram tipificados por evidenciarem mudanças em termos da evolução dos 
movimentos turísticos ou do desenvolvimento das estruturas do turismo.  
 
Por outro lado, Burt e Kinnucan (1990) mencionados por Sayão (2001), tendem a enfatizar 
os denominados modelos cognitivos, que assentam na visão individual da realidade, e os 
modelos conceptuais, os quais tentam descrever o que se passa no interior de um 
determinado sistema. Contudo, os mesmos autores relevam a inexistência de fronteiras 
fixas entre estas tipologias, bem como a eventual possibilidade de ambos configurarem 
uma desagregação por subgrupos mais específicos. 
 
Neste contexto, a revisão bibliográfica efectuada encaminha-nos para a presunção de que 
os modelos podem desempenhar uma “ (…) função lógica (…)” (Sayão, 2001) que permite 
a compreensão mais directa de um determinado fenómeno, facilitando por esta via a 
extracção de conclusões. A utilização dos modelos proporciona à pesquisa científica um 
valioso instrumento desde que o pesquisador aceite as suas limitações, “ (…) 
conformando-se com um cómodo espelho da realidade (…)” , tal como refere Köche 
(1997) citado por Martins (2005). 
 
Neste sentido, o entendimento dos vários autores sobre o significado e as funções dos 
modelos permite-nos esboçar a seguinte síntese recapitulativa que integra o Quadro 2. 23., 
inserto seguidamente. 
 

Quadro 2.23. – Síntese recapitulativa sobre o significado e as funções dos modelos 
Significado Funções 

� Forma de obtenção de conhecimento; 
� Utilização com o objectivo de analisar, 

explicar ou prever comportamento de 
fenómenos; 

� Estruturação simplificada da realidade que 
supostamente apresenta, de forma 
generalizada, as características ou relações 
mais importantes; 

� Consiste numa aproximação subjectiva, já que 
não inclui todas as observações sobre os 
elementos da realidade; 

� Permite a compreensão de características do 
mundo real de forma mais simples, acessível e 
observável, viabilizando a extracção de 
conclusões. 

� Selectiva, no sentido de facilitar a 
visualização e compreensão de fenómenos 
complexos; 

� Organizacional, ao concretizar a 
classificação esquemática dos elementos da 
realidade; 

� Fertilidade, ao evidenciar outras aplicações 
em situações distintas; 

� Lógica, ao permitir explicar como acontece 
determinado fenómeno; 

� Normativa, ao viabilizar prescrições; 
� Sistémica, ao não se dissociar do todo em 

observação. 

Fonte: Produzido a partir de Martins (2005) 
 
Por outro lado, a revisão bibliográfica efectuada também permite concluir que a construção 
de um modelo assenta num processo sequencial que tem origem na conceptualização, 
seguindo-se a modelação, a solução, a implementação e a validação. Na fase de 
conceptualização, tal como evidencia Martins (2005), concretiza-se a pesquisa das teorias 
que podem assegurar a explicação do fenómeno em apreço. Na etapa de modelação 
persegue-se o objectivo de estabelecimento de associações, relações ou analogias com as 
estruturas teóricas anteriormente desenvolvidas. No prosseguimento da abstracção, segue-
se a obtenção da solução do modelo operacional, o qual deverá reflectir a interdependência 
com o sistema em estudo. Finalmente, a implementação e a validação constituem as etapas 
terminais, as quais viabilizarão a operacionalização definitiva do modelo. 
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A alusão à problemática da utilização dos modelos justifica-se nesta fase da investigação 
atendendo a dois aspectos. Em primeiro lugar, devido ao facto da na Parte III se incluir um 
modelo empírico de desenvolvimento do turismo interno, o qual pressupõe não só a 
explicitação da sua estrutura, a efectuar em momento posterior, como também um 
enquadramento teórico prévio, susceptível de referenciar o interesse científico do uso deste 
tipo de instrumento. Por outro lado, o foco na temática dos modelos como forma de 
representação da realidade abre-nos a possibilidade de consumar a revisão do “estado da 
arte” no tocante à sua aplicação no domínio do turismo. Neste sentido, procede-se nas 
páginas seguintes à sistematização dos principais modelos decorrentes da pesquisa 
bibliográfica efectuada, tendo-se optado por uma agregação em quatro blocos.  
 

Quadro 2.24. – Modelos de conceptualização do turismo e do sistema turístico 
Mariot (1969; in 
Pearce, 2003) 

Viagem turística Indica 3 rotas passíveis de vincular a viagem entre o ambiente 
de residência e um destino turístico – rota de acesso, de retorno 
e recreativa.  

Leiper (1979, 
1990) 

Sistema turístico Os elementos do sistema são os turistas, as áreas geradoras de 
turismo, as regiões de trânsito e uma indústria do turismo que 
lhe está associada. Estes elementos estão interligados espacial e 
funcionalmente.  

Mathieson e Wall 
(1982) 
 

Conceptualizaçã
o do turismo 

Estende a conceptualização do turismo ao plano do destino. O 
estudo do turismo abrange as pessoas que se deslocam para 
essas áreas, os equipamentos e as infra-estruturas que foram 
construídos para os turistas, e o impacte económico, ambiental e 
sócio-cultural criado pelos turistas nas comunidades receptoras.  

Mill e Morrison 
(1985) 

Sistema do 
turismo 

Modelo conceptual do turismo que assenta na repartição do 
sistema do turismo em 4 pilares – mercado (comportamento do 
consumidor e as suas influências internas e externas), viagem 
(fluxos gerados e meios de transpor te utilizados), destino 
(meios para planear, organizar e desenvolver a actividade 
turística) e o marketing (próximo do conceito de distribuição, 
mas incluindo as políticas de marketing mix adequadas). 

Poon (1993; in 
Cooper et al, 2001) 

Sistema do 
turismo e 
padrões 
emergentes 

Incorpora no modelo que reflecte o futuro do turismo, os 
padrões emergentes ao nível dos consumidores, da produção, da 
tecnologia e da gestão, em paralelo com as condições estruturais 
subjacentes. 

Gunn (1994) Sistema do 
turismo 

Modelo que consubstancia a aplicação da teoria geral dos 
sistemas ao turismo. Distingue a procura e a oferta (atracções, 
transportes, equipamentos turísticos e a informação/promoção) e 
os denominados factores externos, os quais abrangem, entre 
outros aspecto, a qualidade dos recursos, a intervenção dos 
sectores público e privado, os meios financeiros e humanos, a 
concorrência, e as políticas públicas. 

Cooper et al (2001) Sistema turístico A conciliação de interesses entre os diferentes grupos de 
intervenientes: residentes, turistas, empresas turísticas, sector 
público e outros (grupos de pressão e mediadores do poder). 

Cooper et al (2001) Sistema do 
turismo e 
padrões 
emergentes 

A partir do modelo de Leiper, o autor apresenta uma 
reformulação tendo em conta as forças de mudança no turismo, 
nomeadamente as variáveis exógenas e as endógenas ao próprio 
sector. 

Beni (2004) Sistema do 
turismo 

Modelo referencial que pretende aglutinar todo o funcionamento 
do sistema turístico, tendo presente a sua abrangência, 
complexidade e múltiplos efeitos, ou seja, tendo presente o 
conjunto das suas relações com o ambiente externo, a sua 
estrutura e as acções operacionais do mercado. 

Fonte: Produção própria 
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Assim, no primeiro grupo (Quadro 2.24.) consideraram-se os modelos conceptuais com 
características mais genéricas sobre as deslocações turísticas e o próprio sistema turístico. 
Em conformidade, os modelos de Mariot (1969; in Pearce, 2003) e Mathieson e Wall 
(1982) introduzem a temática relacionada com as viagens turísticas, centrando-se o 
primeiro na diferenciação das rotas percorridas enquanto que os segundos autores alargam 
a conceptualização do turismo ao plano do destino, passando a conferir ao fenómeno 
turístico uma perspectiva mais abrangente e não focada exclusivamente no turista e na 
viagem efectuada.  
 
No domínio dos modelos que pretendem integrar todas as componentes, relações e forças 
do sistema turístico, recapitularam-se os contributos de Leiper (1979, 1990), Mill e 
Morrison (1985), Poon (1993), Gunn (1994), Cooper (2001) e Beni (2004), sendo que a 
sequência cronológica de menções revela uma crescente sofisticação e integração de novas 
variáveis, sobretudo no campo do ambiente exógeno e no reconhecimento da influência 
deste no funcionamento do mercado turístico.   
 
Passando aos modelos respeitantes ao comportamento do consumidor, identificaram-se 
ensaios relacionados com as motivações, com a tipificação dos turistas em função de 
atributos específicos e com os processos ligados à tramitação da compra de viagens. 
 

Quadro 2.25. – Modelos referentes aos comportamentos do consumidor turístico 
Cohen (1972, 
1974, 1984; in 
Cooper et al, 2001; 
69) 

Tipologias de 
turistas 

Modelo de classificação dos turistas em torno dos atributos da 
personalidade, nomeadamente atitudes, percepções e motivações 
(turistas de grupos organizados, turistas de pacotes individuais, 
turistas exploradores e turistas “andarilhos”). 

Plog (1974) Tipologias de 
turistas 

Classificação dos turistas/consumidores em função do 
comportamento de compra: psicocêntricos, semi-psicocêntricos, 
mesocêntricos, semi-alocêntricos e alocêntricos. 

Schmoll (1977) Comportamento 
do consumidor 
no turismo 

Modelo referente ao processo de decisão final sobre uma viagem, 
comportando as seguintes fases principais: estímulos de viagem, 
determinantes sociais e pessoais, variáveis externas e 
características e aspectos da oferta do destino turístico. 

Crompton (1979) Motivações no 
turismo 

 Consolidação do modelo “push-pull” ; os factores “push”  
respeitam às forças específicas, de carácter sócio-psicológico, 
que impelem uma pessoa a efectuar uma viagem; os factores 
“pull”  referem-se aos atractivos que influenciam uma pessoa a 
optar por um destino específico. 

Dann (1981) Motivações no 
turismo 

Modelo de motivações turísticas que considera 7 elementos: 
Desejo de experimentar novos fenómenos, atracção do destino, 
fantasia da viagem, classificação dos propósitos da deslocação, 
tipologias motivacionais, experiências turísticas, autodefinição e 
significado da motivação. Identificou os factores “push” 
(endógeno ao indivíduo) e “pull”  (com origem a partir do local 
de destino) como sendo fundamentais na motivação dos turistas.  

Mathieson e Wall 
(1982) 

Comportamento 
do consumidor 
no turismo 

Modelo que inclui 5 estágios sobre o comportamento na compra 
de viagens (necessidade ou desejo de viajar, informação e 
avaliação, decisão, preparação e avaliação da satisfação da 
viagem) sendo que a sua estrutura é influenciada por 4 factores 
inter-relacionados (perfil do turista, percepção sobre a viagem, 
recursos e características do destino e características da viagem). 

(Continua) 
Fonte: Produção própria 
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Quadro 2.25. – Modelos referentes aos comportamentos do consumidor turístico (Continuação) 
Isso-Ahola (1982; 
in Cunha, 2006; 
114-115) 

Motivações no 
turismo 

Modelo sócio-psicológico das motivações turísticas assente no 
entendimento de que derivam de dois factores, ou seja, a evasão e 
a descoberta, devidamente desdobrados pelo ambiente pessoal e 
interpessoal. 

McIntosh, 
Goeldner e Ritchie 
(1995; in Cooper et 
al, 2001; 67) 

Motivações no 
turismo 

Definem 4 categorias de motivações: físicas, culturais, 
interpessoais e de status/prestígio. 

Pearce (1995; in 

Cunha, 2006; 117) 

 

Motivações no 
turismo 

O modelo incide sobre as necessidades de viagem e parte do 
entendimento de que as pessoas têm comportamentos turísticos 
que reflectem a hierarquia das suas motivações. Recupera a 
pirâmide das necessidades de Maslow e aplica-a considerando 5 
níveis – relaxamento, estímulo, relacionamento, auto-estima e 
desenvolvimento e auto-realização. 

Moscardo et al 
(1996; in Cooper 
et al, 2001; 88-90) 

Comportamento 
do consumidor 
no turismo 

Enfatiza a importância das actividades como um factor 
fundamental entre a viagem e a escolha do destino; preconiza que 
os segmentos de viagens que procuram determinadas actividades 
podem ser associados aos destinos através de estratégias de 
marketing e de desenvolvimento de produtos. 

Middleton (2002) Comportamento 
do consumidor 
no turismo 

Modelo de estímulo-resposta do comportamento do consumidor 
através da identificação dos processos interactivos a considerar, 
onde sobressaem os dados do estímulo, os canais de 
comunicação, os resultados da compra e os sentimentos pós-
compra. 

Fonte: Produção própria 
 
Neste contexto (Quadro 2.25.), e no plano da classificação dos turistas, destacaram-se os 
trabalhos produzidos por Cohen (1972, 1974, 1984) e Plog (1974), os quais desenvolveram 
modelos baseados, respectivamente, em atributos da personalidade e comportamentos de 
compra. Por sua vez, ao nível das motivações de viagem, anotaram-se os testemunhos de 
Crompton (1979), Dann (1981), Isso-Ahola (1982), McIntosh, Goeldner e Ritchie (1995) e 
Pearce (1995).  
 
Crompton lançou o seu modelo push-pull, o qual foi confirmado genericamente por Dann 
que lhe acrescentou um filtro de sete vectores fundamentais. Isso-Ahola focou o seu 
modelo no lazer e nas questões pessoais e interpessoais que o motivam, enquanto que 
McIntosh, Goeldner e Ritchie concentraram as suas prioridades na desagregação das 
motivações irracionais num número restrito de opções. Finalmente, Pearce estabeleceu um 
relacionamento entre as necessidades de viagem e a pirâmide de prioridades definidas por 
Maslow. 

 
Passando aos modelos sobre a sustentabilidade dos destinos turísticos (Quadro 2.26.), 
procede-se nas páginas seguintes ao resumo retirado das leituras efectuadas sobre a 
bibliografia relacionada com esta matéria. Assim, em termos da sistematização dos 
modelos seguiu-se a ordem cronológica na sua abordagem, introduzindo-se contudo um 
reagrupamento dirigido para três ópticas de análise diferenciadas, onde se privilegiaram os 
blocos do ciclo de vida das áreas turísticas, do desenvolvimento sustentável e da qualidade.  
 
Apesar destas vertentes se cruzarem e, no fundo, a componente da sustentabilidade se 
poder assumir como um plano macro de observação susceptível de integrar os outros dois 
domínios, optou-se por esta disposição com base no entendimento de que a leitura 
tripartida facilitaria a evidência dos pontos marcantes nos vários modelos. 
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Quadro 2.26. – Modelos sobre a sustentabilidade dos destinos turísticos 
Christaller (1963) Ciclo de vida 

das áreas 
turísticas 

Estabeleceu uma relação entre a actividade do turismo e a teoria 
dos lugares centrais; aponta o turismo como um meio para se 
atingir o desenvolvimento económico em regiões periféricas, por 
via da redistribuição da riqueza, a qual se concentra nos centros 
“metropolitanos”. 

Fuster (1975; in 
Alvares e 
Lourenço, 2007) 

Ciclo de vida 
das áreas 
turísticas 

Divide as actividades turísticas em fases – “sem turismo”, “em 
crescimento”, “equilíbrio”, “saturação”, “dissolução” e “morte”. 

Butler (1980) Ciclo de vida 
dos produtos e 
das áreas 
turísticas 

Adaptação dos modelos de ciclo de vida do produto para o 
turismo e consolidou o ciclo de vida da área turística: TALC – 
Tourist Area Life Cycle (modelo sobre o ciclo de vida dos 
destinos turísticos, incorporando 6 estágios, ou seja, exploração, 
investimento, desenvolvimento, consolidação, estagnação e, 
posteriormente, declínio ou revitalização). 

Thurot (1985; in 
Pearce, 2003) 

Ciclo de vida 
das áreas 
turísticas 

Modelo de 3 fases para os destinos turísticos, onde a instalação 
progressiva de equipamentos turísticos proporcionaria um 
desenvolvimento expansivo, mas diametralmente oposto em 
termos de qualidade e de captação de turistas de estratos 
socioeconómicos mais elevados. 

Haywood (1986) 
 

Ciclo de vida 
das áreas 
turísticas 

Desenvolve a aplicação do ciclo de vida dos destinos no plano 
das previsões, do marketing estratégico e do planeamento. 

Knowles (1996) Ciclo de vida 
das áreas 
turísticas 

Identifica 8 factores que permitem identificar as fases do ciclo de 
vida dos destinos – taxa de crescimento do mercado, potencial de 
crescimento, gama da linha de produtos, número de concorrentes, 
quota de mercado dos concorrentes, fidelidade dos clientes, 
barreiras à entrada e tecnologia. 

Russo (2000) 
 

Ciclo de vida 
das áreas 
turísticas 

Introduz a noção de círculo vicioso resultante da emergência de 
determinado tipo de excursionistas e as últimas fases do ciclo de 
vida de alguns destinos culturais. 

Berry (2001) 
 

Ciclo de vida 
das áreas 
turísticas 

Testou o modelo de Butler como ferramenta para o planeamento 
estratégico.  

Kotler (2002) 
 
 

Ciclo de vida 
dos produtos e 
das áreas 
turísticas 

Associa o ciclo de vida dos produtos e dos serviços (lançamento, 
crescimento, maturidade e declínio) ao conceito de marketing. 
Relacionou as vendas e os lucros do produto através dos 
diferentes estágios com as estratégias de marketing requeridas em 
cada situação. 

Cooper (2002) Ciclo de vida 
das áreas 
turísticas 

Baseia-se no modelo de Butler, ao qual adiciona a componente do 
conhecimento. O formato da curva de cada destino varia de 
acordo de factores como investimentos, limites de capacidade de 
carga, impactos turísticos e respostas do planeamento.    

Var, Beck e 
Loftus (1977) 

Atracção 
turística dos 
destinos 

Modelo que define a atracção turística de uma região em função 
dos factores naturais existentes, dos factores sociais, dos factores 
históricos, dos equipamentos recreativos e comerciais e das infra-
estruturas, alojamento e restauração. 

Inskeep (1991) Economia do 
turismo  

Introduz a matriz do efeito multiplicador do turismo distinguindo 
os benefícios directos, indirectos e induzidos nos gastos turísticos. 

Inskeep (1991) Impactes 
socioculturais 
do turismo 

Avalia a magnitude do impacte sociocultural através do grau de 
diferenciação das características das comunidades de acolhimento 
e dos visitantes, analisado em função dos valores básicos, das 
crenças religiosas, das tradições, dos costumes, dos estilos de 
vida, dos padrões comportamentais e de vestuário, do sentido de 
organização e atitude em relação a estranhos. 

(Continua) 
Fonte: Produção própria 
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Quadro 2.26. – Modelos sobre a sustentabilidade dos destinos turísticos (Continuação) 
Dowling (1993; 
in Marques, 2005; 
71) 

Planeamento 
turístico 

Criação do modelo de planeamento turístico “Environmentally 
Based Tourism” (EBT), o qual se apoia no desenvolvimento 
sustentável (protecção ambiental, bem-estar económico e satisfação das 
comunidades de acolhimento e dos turistas). Considera cinco fases: 
definição de objectivos, recolha de informação sobre os recursos 
turísticos e o meio envolvente, avaliação das áreas críticas, das 
actividades compatíveis e das estratégias, fixação de zonas 
prioritárias e elaboração do plano de final e da respectiva 
implementação. 

Pearce, P. et al 
(1998) 

Competitividade 
dos Destinos 
Turísticos 

Definiram o modelo que integra o processo conducente à decisão 
final sobre a escolha de um destino num contexto de várias 
hipóteses alternativas. Pearce et al (1998, p.87) analisaram o 
processo através do qual os turistas seleccionariam os destinos 
alternativos, eliminando-os progressivamente até chegar à decisão 
final (awareness set, available set, early consideration set, inept 
set, inert set, late consideration set). 

Plog (1998) Capacidade de 
carga nos 
destinos 
turísticos 

Modelo que estabelece a relação entre o número de visitantes e a 
qualidade das experiências desfrutadas num destino, sob a óptica 
dos limiares decorrentes da capacidade de carga.  

Cooper (2001) Planeamento 
estratégico dos 
destinos 
turísticos 

Identifica as fases sequenciais do planeamento estratégico a 
aplicar nos destinos: análise da situação, objectivos e metas, 
formulação de estratégias, marketing e posicionamento e 
implementação e monitorização. 

Ritchie e Crouch 
(2003) 

Competitividade 
dos Destinos 
Turísticos 

Modelo conceptual explicativo de competitividade e 
sustentabilidade dos destinos turísticos assente nos conceitos de 
vantagem comparativa e competitiva. Distingue o ambiente 
interno (recursos humanos, físicos, conhecimento, capital, infra-
estrutura e super-estrutura turística, recursos históricos e culturais 
e dimensão da economia) e os recursos mobilizados para o 
ambiente competitivo (eficiência, eficácia, manutenção, 
desenvolvimento, monitorização) externo. 

Dywer e Kim 
(2003) 
 

Competitividade 
dos Destinos 
Turísticos 

Propõem um modelo integrado onde os recursos herdados e 
criados constituem, juntamente com os factores de suporte, a base 
da competitividade do destino turístico. Valoriza igualmente a 
gestão do destino e as condições da procura (a consciência 
turística, a percepção e as preferências).  

Mazaro et al 
(2004)  

Sustentabilidade 
nos destinos 
turísticos 

Desenvolvimento de um modelo tendente a avaliar até que ponto 
os destinos turísticos estão a implementar as suas acções em 
conformidade com os indicadores do turismo sustentável. 

Gronroos (1982; 
in Cooper et al, 
2001; 401-402) 

A qualidade nos 
produtos 
turísticos 

Modelo sobre a qualidade percebida pelos clientes, distinguindo 
entre a qualidade técnica (conformidade) e a qualidade funcional, 
a qual envolve a forma como os serviços são transferidos para o 
consumidor. 

Parasuraman, 
Zeithaml e Berry 
(1985) 
 
 

A qualidade nos 
produtos 
turísticos 
 
 

Modelo de qualidade assente na avaliação dos gaps, ou seja, a 
diferença entre o serviço esperado e o percebido. Possibilita um 
controlo das relações e serviços com os clientes e a identificação 
dos pontos de satisfação/ insatisfação. Introdução do conceito 
SERVQUAL. 

Fishbein (1975; 
in Silva et al, 
2001b) 

Avaliação da 
qualidade nos 
destinos 
turísticos 

O modelo destina-se a avaliar as percepções de destinos ou 
regiões turísticas. Baseia-se no entendimento de que a atitude de 
um indivíduo em relação a um destino é função da quantidade de 
atributos valorizados que o indivíduo percebe que a região tem e 
da importância desses atributos para o indivíduo.  

(Continua) 
Fonte: Produção própria 
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Quadro 2.26. – Modelos sobre a sustentabilidade dos destinos turísticos (Continuação) 
Goodrich (1978; 
in Silva et al, 
2001b) 

Avaliação da 
qualidade nos 
destinos 
turísticos 

Desenvolvido a partir do modelo de Fishbein, pretende posicionar 
atributos de um destino turístico, baseando-se na sua importância 
relativa em função da decisão de onde passar férias.  

Witter (1992; in 
Silva et al,  
2001b) 

Avaliação da 
qualidade nos 
destinos 
turísticos 

Deriva da aplicação ao modelo Fishbein dos atributos 
identificados por Goodrich. Acrescenta um novo estádio ao 
modelo de Fishbein, ao somar as principais ponderações da 
percepção-tempo-importância e os atributos, comparando as 
ponderações de significado, de turistas e retalhistas.  

Silva et al 
(2001b) 

Avaliação da 
qualidade nos 
destinos 
turísticos 

Criação de um quadro de avaliação integrada da qualidade nos 
destinos desenvolvido em consonância com vectores associados a 
recursos, ao processo de estruturação do serviço e aos resultados 
de desempenho. 

Petrick (2002) A qualidade nos 
produtos 
turísticos 

Desenvolvimento de um modelo de apreciação da contribuição do 
valor percebido nos serviços, utilizando para o efeito 5 
dimensões: preço psicológico, preço monetário, resposta 
emocional, qualidade e reputação. 

Fonte: Produção própria 
 
Assim, no plano do ciclo de vida dos destinos, o modelo que atraiu mais atenção e 
discussão, e que incorpora mais factores, foi o apresentado por Butler (1980). Considera 
seis estágios de desenvolvimento, diferenciando-se do modelo de Christaller (2006), 
centrado na teoria dos lugares centrais, e do modelo de Thurot (1985), onde se 
distinguiram apenas três fases, ditadas por uma lógica de dissonância entre o 
desenvolvimento turístico e as questões da qualidade e do interesse dos turistas com maior 
poder de compra.  
 
Por outro lado, Fuster (1975) também considerou no seu modelo um faseamento 
compartimentado em seis situações, não prevendo contudo a hipótese de relançamento ou 
renovação no período pós-saturação. Haywood (1986) e Cooper (2002) concederam larga 
importância ao planeamento, introduzindo-o no modelo como um vector essencial. Nesta 
linha inseriu-se igualmente Berry (2001), o qual testou o modelo de Butler como 
ferramenta para o planeamento estratégico. Russo (2000), que introduziu a problemática 
dos efeitos do excursionismo nas últimas fases do ciclo de vida de alguns destinos 
culturais, e Kotler (2002), ao associar o ciclo de vida dos produtos turísticos ao marketing, 
constituíram igualmente referências importantes neste domínio.  
 
A perspectiva da sustentabilidade dos destinos, desdobrada pelos três pilares que a 
suportam (ambiental, económico e social), foi ilustrada directamente através dos modelos 
de Inskeep (1991), de Dowling (1993), de Plog (1998) e de Mazaro et al (2004). Inskeep 
relevou o efeito multiplicador nos impactos económicos do turismo e criou mecanismos de 
avaliação para os impactos socioculturais. Dowling foi o grande impulsionador do modelo 
EBT para os destinos turísticos numa lógica de desenvolvimento sustentável, enquanto que 
Plog se centrou nas questões relacionadas com a medição da capacidade de carga. Por 
outro lado, no plano indirecto, ou seja, ao nível dos instrumentos e dos objectivos que 
acompanham o desenvolvimento sustentável, Cooper (2001) focou a sua observação nas 
fases que o planeamento estratégico deve assumir nos destinos, ao passo que Var, Beck e 
Loftus (1977), Pearce et al (1998), Ritchie e Crouch (2003) e Deywer e Kim (2003) 
direccionaram os respectivos modelos para as questões da competitividade.  
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No grupo de abordagem à qualidade, o destaque preliminar foi conferido a Parasuraman, 
Zeithaml e Berry (1985), os quais criaram o modelo baseado na avaliação dos gaps, o qual 
constituiu um instrumento de forte aplicação na avaliação dos produtos e serviços 
turísticos; ainda neste âmbito, Petrick (2002) criou um modelo de apreciação da 
contribuição do valor percebido nos serviços. Seguiram-se os contributos em cadeia de 
Fishbein (1975), Goodrich (1978) e Witter (1992), que centraram os respectivos modelos 
na avaliação integrada d qualidade dos destinos turísticos. Inspirados nos autores atrás 
citados, bem como nos manuais de boas práticas editados pela Comissão Europeia (2000), 
Silva et al (2001) criaram um quadro de indicadores de avaliação integrada dos destinos, o 
qual foi devidamente testado na zona do Arade (Algarve). 
 

Quadro 2.27. – Modelos de marketing turístico e da distribuição no turismo 
Lewis e 
Chambers (1989) 

Marketing 
turístico 

Modelo de abordagem estratégica do marketing turístico assente 
fundamentalmente nos seguintes estágios: segmentação do 
mercado, análise dos factores conjunturais, formulação dos 
objectivos e afectação dos recursos para o marketing mix. 

Middleton (2002) Marketing 
turístico 

Modelo que incorpora as relações sistemáticas entre a procura e a 
oferta turística, com detalhe para o posicionamento das 
organizadores de viagens, das organizações dos destinos, das 
infra-estruturas dos transportes, do acesso físico aos destinos e, 
sobretudo, do papel do marketing. 

Kotler (2002) 
 

Marketing 
turístico 

Define um modelo de segmentação onde se distinguem três etapas 
sequenciais: segmentação (escolha dos critérios e análises dos 
perfis dos segmentos), targeting (avaliação da atractividade de 
cada segmento e escolha dos segmentos-alvo) e posicionamento 
(definição do marketing mix para cada segmento). 

Pearce, Douglas 
(2008) 

Distribuição no 
turismo 

Apresenta um modelo generalista que sublinha as necessidades 
dos turistas e as funções que são necessárias para responder 
adequadamente. Detalha o procedimento para as viagens 
organizadas, à medida e independentes. 

Fonte: Produção própria 
 
O derradeiro bloco de modelos incidiu sobre dois elementos fundamentais nas estratégias 
do turismo, com amplo alcance na relação com os consumidores – o marketing turístico e a 
distribuição (Quadro 2.27). Neste contexto, justificou-se uma menção ao modelo de Kotler 
(2002), o qual incidiu principalmente sobre as etapas e os critérios para a segmentação do 
mercado; por sua vez, Lewis e Chambers (1989) colocaram a tónica no planeamento 
estratégico de marketing, enquanto que Middleton (2002) criou um modelo que incorporou 
as relações sistemáticas entre a procura e a oferta turística, detalhando o papel atribuído ao 
marketing. Finalmente, Douglas (2008) apresentou um modelo generalista que sublinha as 
necessidades dos turistas e as funções que são necessárias para responder adequadamente.  

 
2.3.10. Do planeamento turístico tradicional ao planeamento estratégico 
 

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (2009) da Porto Editora, o planeamento 
consiste no “ (…) acto ou efeito de planear, na determinação dos objectivos e dos meios 
para os atingir e na preparação de decisões para alcançar objectivos específicos tendo 
como finalidade melhorar o uso e gestão dos recursos bem como a qualidade dos 
ambientes naturais e sociais (…)”. Perante esta definição geral pode-se levantar a questão 
sobre a sua pertinência ou extensão no domínio do fenómeno turístico, o que nos remete de 
imediato para o reconhecimento de especificidades muito vincadas nesta actividade que à 
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priori  parecem não só não dispensar este instrumento, como até dependerem criticamente 
dele. De facto, as características do turismo, que têm na sua génese as deslocações das 
pessoas consubstanciando uma actividade humana, acabam por configurar uma projecção 
de efeitos com incidência nos planos territorial, patrimonial, económico e social, o que 
perante um leque tão vasto de influências torna perceptível a necessidade de organizar e 
planear, de modo a garantir a desejável conciliação de interesses.  
 
Tal como reconhecem autores como Gunn (1994), estamos na presença de uma actividade 
onde o mercado por si próprio, assente nos dois vectores da procura e da oferta, não 
consegue assegurar a plenitude de resultados desejáveis no produto turístico global, não 
prescindindo de outras intervenções exógenas ao mercado, com particular destaque para as 
que envolvem a super-estrutura e infra-estrutura que o enquadra, bem como o 
relacionamento com o ambiente externo (sociedade, economia, ambiente e cultura, entre 
outros sectores). Mill e Morrison (1989) evidenciaram que o facto de alguns destinos terem 
logrado obter um desenvolvimento turístico relevante sem terem baseado a sua evolução 
no planeamento, não esconde o facto de muitos outros que registaram profundas 
consequências nefastas por não terem assegurado uma planificação prévia da sua expansão. 
Em complemento ao entendimento destes autores, fazemos notar que mesmo nos destinos 
que cresceram turisticamente com sucesso, e que prescindiram de qualquer quadro 
orientador, serão inevitavelmente objecto do incontornável ciclo de vida que os obrigará 
numa fase de maturidade a repensar estratégias e a planear as formas adequadas de 
renovação. 
 
Num contexto actual de globalização, onde as bases económicas de muitos países são 
desafiadas pelos mercados mundiais e pela tecnologia, observa-se que vários governos 
consideram o turismo como uma oportunidade para o seu desenvolvimento económico e 
para a construção de uma comunidade melhor. A referência ao turismo como uma 
ferramenta para o desenvolvimento baseia-se na evidência do sector como meio de gerar 
empregos, de redistribuição da riqueza e de recuperação de áreas desfavorecidas. Contudo, 
para se atingirem estes efeitos benéficos, o turismo tem que ser objecto do planeamento 
adequado, o qual pretende não só minimizar os seus eventuais impactos negativos, como 
gerar as condições que possibilitem atingir as metas e os objectivos pretendidos pela 
comunidade. 
 
A este propósito Mota et al (2007) citam Richie (2004) e Jonker et al (2004) que enfatizam 
os pontos marcantes do mercado turístico precisamente no sentido do reconhecimento da 
existência de uma concorrência muito forte entre os destinos turísticos, a par da existência 
de uma procura cada vez mais exigente e com tendência a não regredir em volume. Por 
outro lado, esta evolução acarreta a contraposição do lado da oferta de destinos mais 
massificados face a novos e emergentes concorrentes, os quais baseiam a sua penetração 
no mercado através de produtos segmentados e dirigidos para clientelas específicas.  
 
Esta dicotomia remete-nos para a questão do desenvolvimento turístico e para a tendência 
que existe em fomentar a discussão da relação entre o turismo e os seus impactos, 
sobretudo no plano ambiental, com base no argumento da escala dos destinos. Assim, em 
função da globalização e de internacionalização do turismo, a massificação já é, ou poderá 
ser, uma inevitabilidade em determinados destinos. Paralelamente, e de forma sucessiva no 
tempo, regista-se a evolução das práticas turísticas com o surgimento de formas ditas 
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alternativas, onde o foco reside na apresentação de propostas baseadas em destinos com 
características exactamente opostas às anteriormente enunciadas, onde a ênfase é colocada 
sobre o desenvolvimento em pequena escala, a experiência activa para os visitantes, o 
contacto directo entre as comunidades e os turistas e o controlo local sobre o 
desenvolvimento. A valorização passa a recair sobre o personalizado em vez do 
padronizado e o individual (ou de pequenos grupos) em vez do massificado. No fundo, 
como refere Joaquim (1997,74) é o período do “ (…) small is beautiful (...)” no que 
respeita ao turismo e que gerou a convicção de que apenas os destinos de escala reduzida, 
com uma oferta assente nos tais produtos alternativos, têm possibilidades de se assumir 
como sustentáveis.  
 
Contudo, segundo autores como Butler (2000), a redução da discussão do desenvolvimento 
sustentável com base no argumento da escala é simplista, pois não tem em conta a 
complexidade do sistema turístico internacional. Por outro lado, não nos parece realista 
defender que as formas alternativas possuem todas as virtudes no desenvolvimento do 
processo turístico. Como sublinha Butler (2000), “ (…) o turismo alternativo também tem 
implicações que urge ponderar nos planos económico, ambiental e social. De facto, se 
considerarmos as características deste último, verifica-se que os reduzidos fluxos que 
estão associados não comportam grandes benefícios económicos, além de também 
comportarem riscos no plano da sustentabilidade ambiental e da preservação cultural 
(contactos directos com as comunidades de acolhimento) (…)”. Por outro lado, como 
enfatiza Clarke (1997) citada por Joaquim (1997), “ (…) convém ter sempre presente a 
ideia de que uma solução micro não é compatível com um problema macro (…)” e que os 
factores expansionistas do turismo mantêm-se actuantes, nomeadamente, a 
internacionalização dos fluxos, a melhoria das acessibilidades e a valorização da sociedade 
do lazer.  
 
Na linha do defendido por Butler (2000), conclui-se que é improvável que as formas ditas 
alternativas de turismo se possam assumir como substitutos economicamente viáveis das 
formas convencionais de turismo, já que envolvem operações em pequena escala, as quais 
não têm possibilidade de facultar o retorno económico desejável. Contido, apesar destes 
aspectos, e como evidencia Krippendorf (2001), as formas alternativas de turismo são 
importantes e adequadas em várias situações, podendo oferecer mais oportunidades para os 
visitantes, além de contribuírem para a diversificação e fortalecimento da base do turismo 
nos destinos. O mesmo autor destaca ainda que o turismo alternativo pode também possuir 
um desejável efeito demonstrativo do valor e da viabilidade das boas práticas e da 
importância da existência de produtos projectados para minimizarem os impactos 
negativos.  
 
Neste sentido, e de acordo com Ejarque (2005), Gunn (1994) e Butler (2000), parece-nos 
que uma tendência marcante nesta problemática será a de se caminhar no sentido de os 
destinos definirem as suas estratégias turísticas com equilíbrio, substituindo a política das 
alternativas (turismo alternativo versus turismo de massas) pelo princípio das 
complementaridades, sem abdicarem do pressuposto que os desafios da sustentabilidade se 
colocam sempre independentemente da escala e das formas de turismo. Obviamente que os 
destinos de maior escala e com uma procura mais intensa defrontam-se com desafios de 
maior envergadura no tocante à definição do desenvolvimento sustentável. Contudo, se 
existir uma política de desenvolvimento adequada, com os mecanismos condizentes de 
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planeamento e de gestão ambiental, os eventuais impactos negativos poderão ser mitigados 
ou mesmo suprimidos, mantendo-se quer o interesse turístico, quer a sustentabilidade 
ambiental daqueles destinos. 
 
No entanto, nos destinos com forte clientela turística, revela-se particularmente importante 
a gestão da denominada capacidade de carga, conceito que é definido por McIntyre (1993) 
como “ (…) a máxima utilização possível de qualquer local, sem causar efeitos negativos 
sobre os recursos, nem reduzir a satisfação de visitantes ou de criar impactos adversos 
sobre a sociedade, economia e cultura locais (…)”. Neste sentido, a definição da 
capacidade de carga, na perspectiva da OMT (1998a), pode derivar de restrições ecológicas 
ou biofísicas, socio-culturais e até psicológicas, implicando o cruzamento de vários 
métodos para a sua determinação – zonamento (afectação dos tipos de empreendimentos 
ou actividades a determinadas áreas), densidade (para conservação do potencial a prazo), 
função turística (relação entre a superfície do destino, os equipamentos turísticos instalados 
e a população residente) e intensidade (aferição da relação entre a capacidade dos 
equipamentos e o número de utilizadores).  
 
Como acentua ainda a própria OMT (1998a), é particularmente difícil determinar a 
capacidade de carga, em termos do número de visitantes que um destino pode receber sem 
a existência de impactos negativos, já que estes não decorrem apenas da quantidade de 
pessoas, mas sim como corolário da conjugação desequilibrada entre os fluxos turísticos 
recebidos, as actividades praticadas, as épocas das visitas e os sistemas de gestão 
existentes. 
 
No decurso da presente Secção já foram emitidas várias referências ao conceito de 
desenvolvimento turístico sustentável, pelo que importa precisar o seu âmbito. Em termos 
globais, o desenvolvimento sustentável foi colocado na agenda política mundial pela 
Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 
Janeiro em 1992, e também designada por Cimeira da Terra. Na derivação para o turismo, 
a OMT (1998a) define o desenvolvimento turístico sustentável como aquele que “ (…) 
atende às necessidades dos turistas actuais e das regiões receptoras ao mesmo tempo que 
protege e fomenta oportunidades para o futuro. Baseia-se numa gestão dos recursos que 
possibilite a satisfação das necessidades económicas, sociais e estéticas, respeitando ao 
mesmo tempo a integridade cultural, os processos ecológicos básicos, a diversidade 
biológica e os sistemas que sustentam a vida (…)”.  
 
Neste sentido, ainda de acordo com a OMT (1998a), a adopção das práticas do turismo 
sustentável consubstancia-se em três vantagens importantes para os destinos, ou seja, no 
plano da qualidade (com expressão ao nível da experiência vivida pelos visitantes, da 
melhoria das condições de vida da comunidade anfitriã e da protecção adequada do meio 
ambiente), da durabilidade (assente na protecção e na renovação dos recursos naturais em 
que se baseia e na preservação da cultura das comunidades locais) e no equilíbrio (através 
das parcerias estratégicas entre os sectores públicos e privados e da intersecção de 
interesses entre as necessidades da indústria turística, dos defensores do meio ambiente e 
da comunidade local). 
 
Do exposto ressalta-se o entendimento de que o turismo sustentável é um modelo de 
desenvolvimento que tenta adequar as práticas turísticas à correcta estruturação do espaço 
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receptor, o que pressupõe o recurso a adopção de assentes no planeamento integrado, como 
forma de compatibilizar o desenvolvimento turístico com os factores sociais, económicos, 
ambientais, culturais e também políticos, através da determinação dos objectivos precisos 
de actuação e da identificação dos meios próprios para os atingir.  
 
Um dos autores que mais se debruçou sobre o desenvolvimento sustentável nos destinos 
foi Dowling (1993) citado por Marques (2005, 70-71), o qual elaborou o já denominado 
modelo Environmentally Based Tourism, talhado precisamente para o planeamento 
estratégico na vertente turístico-ambiental. Contudo, devem-se mencionar outros 
contributos relevantes, nomeadamente os fornecidos por Inskeep (1991), Gunn (1994), 
Plog (1998), Cooper (2001), Ritchie e Crouch (2003), Valls (2004) e de Mazaro et al 
(2004). 
 
Eis-nos chegados ao ponto onde se devem cruzar os objectivos do desenvolvimento 
sustentável com o papel que o planeamento deve representar como instrumento susceptível 
de potenciar um progresso ordenado, criando as condições desejáveis para se garantirem o 
crescimento dos benefícios sociais, económicos e ambientais referentes ao processo global 
de afirmação dos destinos turísticos. 
 
Em termos gerais, planear consiste “em organizar o futuro para se atingirem determinados 
objectivos” (Inskeep, 1991). Constata-se assim, que o planeamento actua sobre o presente 
tendo em vista a produção do futuro desejado. O estabelecimento de um plano deve ser 
encarado como um projecto de futuro, onde se aplicam conhecimentos e recursos, os quais 
devem conduzir à fixação de resultados esperados. Como ressalta ainda o mesmo autor, o 
planeamento permite construir o futuro desejável entre os cenários possíveis, definindo as 
estratégias e as acções necessárias para atingir esse objectivo. 
 
Por outro lado, Costa (2006) reconhece que no presente século, caracterizado por 
mudanças significativas no turismo (onde emergem factores como a concorrência global 
em detrimento da competição regional, a tendência para as práticas políticas se basearem 
mais em princípios administrativos do que em ideologias e as dificuldades dos governos 
em interferirem nos mercados), a reinvenção do planeamento turístico passou a constituir 
uma prioridade. Na opinião deste autor, as aproximações físicas e normativas que 
dominaram as teorias do planeamento turístico durante décadas dão sinais claros de 
estarem a ser alteradas através da criação de novos modelos, assentes sobretudo na 
perspectiva dos destinos e congregando as orientações que permitem garantir uma 
regulação eficaz, bem como as parcerias desejáveis entre o sector público e privado, além 
de satisfazerem a componente económica associada à rentabilidade dos investimentos 
privados. 
 
O paralelismo do pensamento entre Costa (2006) e Getz (1987) conduz-nos ao 
reconhecimento de que existe algum consenso em termos da recapitulação das tradições do 
planeamento turístico. Este último autor considera como referências dominantes no 
planeamento, mas não mutuamente exclusivas, as seguintes: boosterism (do inglês boost, 
ou seja, encorajamento de algo), economicista, físico-espacial, orientado para a 
comunidade e sustentável. Por outro lado, Costa imprime à sua avaliação uma lógica 
temporal, a qual privilegiaremos na breve revisão que iremos concretizar, sem prejuízo do 
cruzamento com as ideias de Getz ou de outros investigadores. 
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Assim, no período 1950-70, o qual corresponde “grosso modo” ao denominado 
“boosterism”, a lógica predominante reside no pressuposto de que o desenvolvimento 
rápido do turismo é positivo e que traz apenas benefícios à comunidade de acolhimento. 
Como evidencia Costa (2006), a OMT (1980) concluiu através de um estudo efectuado 
para o efeito, que de cerca de 1619 planos analisados, poucos integraram o turismo com os 
objectivos socioeconómicos de desenvolvimento do país. Por outro lado, as referências a 
estratégias ambientais surgiram na maior parte dos casos dissociadas das políticas de 
turismo. Ainda segundo Costa (2006), a ausência de políticas claras de planeamento 
turístico, a par de uma visão estratégica global, explicam as razões porque, durante este 
período, algumas formas de desenvolvimento foram responsáveis por impactos negativos 
acentuados no plano ambiental, social e económico. Convirá igualmente ter presente que o 
turismo ainda iniciava na altura o seu percurso como uma disciplina académica, pelo que a 
ausência de uma base de conhecimento sólida também contribuiu para os erros e excessos 
que se verificaram. 
 
Segue-se o período 1970-80, o qual não revelou progressos significativos nos domínios do 
planeamento e da gestão do turismo, sobretudo quando comparado com a expansão 
fortíssima do fenómeno turístico durante a década em apreço. De facto, como acentua 
Costa (2006), o planeamento turístico continuou a ser encarado debaixo da óptica do 
planeamento urbano e do planeamento regional. Face à incapacidade de incremento de 
instrumentos de planeamento susceptíveis de garantirem a coordenação e a regulação do 
desenvolvimento das áreas turísticas, a ampliação do turismo ocorreu a “reboque” dos 
interesses dos investidores, mais preocupados com os lucros rápidos do que com as 
estratégias e os impactos de longo prazo. 
 
No período 1980-90, o qual corresponde à fase da maturidade de acordo com Costa (2006), 
verificou-se que as teorias e as práticas do planeamento turístico começaram a emergir, 
suportadas por uma base de conhecimento que já não repousa no vazio da investigação. O 
modelo de Mill e Morrison (1985), bem como o do já citado Getz (1986), a par com a 
aproximação de Inskeep (1991) às componentes do plano turístico, ilustram o despertar de 
um “know-how” que tende a considerar os destinos como sistemas que exigem o 
planeamento multidisciplinar. Neste contexto, verificou-se que a perspectiva economicista 
e físico-espacial referida por Getz (1987) evoluiu para um conceito de planeamento 
estratégico integrado, o qual seria progressivamente consolidado. 
 
Nos anos pós-1990, o paradigma do planeamento dispensou definitivamente a visão 
assente exclusivamente na óptica físico-espacial, pelo que Costa (2006) destaca o 
envolvimento crescente do sector público e dos cidadãos (através das suas organizações 
representativas) nas acções de planeamento. Este ponto de vista é compartilhado por 
Pearce (1992), para quem a grande mudança reside na lógica progressiva de participação 
do sector privado no processo de planeamento. Esta mutação é reconhecida pela 
investigação contemporânea como uma oportunidade interessante, na medida que abarca 
decisivamente três grupos de actores turísticos – sector público, empresas privadas e 
população residente – na construção de soluções em parceria e dentro do principio da 
conciliação de interesses como mola impulsionadora do desenvolvimento turístico, 
sobretudo na perspectiva da sustentabilidade. 
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Na actualidade, o planeamento inter-empresarial e através de parcerias públicas e privadas 
constituem formas mais flexíveis que tendem nalguns destinos a substituir as formas de 
planeamento mais clássicas, reguladoras e intervencionistas. Contudo, tal como enfatiza 
Costa (2001b, 2001c, 2006), o desenvolvimento turístico nos vários destinos, além da 
insubstituível componente de planeamento físico, não pode ignorar a importância de se 
garantirem formas de crescimento económico auto-sustentadas, bem como a defesa dos 
valores ambientais e sociais.  
 
Neste domínio, segundo Costa (2001c, 2006), uma das prioridades assenta na atracção de 
investimento externo ao destino, como forma de cimentar a capacidade empresarial no 
plano da intervenção ao nível dos equipamentos turísticos e da própria criação de emprego 
local. Por outro lado, as regiões com potencialidades ao nível dos recursos turísticos 
primários ensaiam experiências no campo da diversificação de produtos, de forma a 
garantirem os níveis de competitividade desejáveis. Outra nota enfatizada por Costa 
(2001c, 2006) prende-se com a autenticidade e a originalidade. Neste sentido, e para 
projectar a aptidão dos recursos internos importa que localmente existam empresas com 
capacidade para assegurar os fornecimentos necessários ao funcionamento das actividades 
turísticas, com vantagens evidentes em termos da indução de importações e consequente 
reforço das economias locais.  
 
Este último apontamento remete-nos para as vantagens do estímulo ao planeamento do 
desenvolvimento turístico ocorrerem ao nível regional, incluindo a gestão dos recursos 
endógenos (planeamento físico), o ordenamento do território e os pilares do 
desenvolvimento sustentável (componentes ambiental, economia e social), os quais se 
configuram no conjunto como peças fundamentais do planeamento estratégico. Em 
conformidade, tudo indica que o planeamento deve cada vez mais resultar da conexão entre 
o desempenho ao nível das infraestruturas e da superstrutura que suportam o sistema e a 
gestão que facilita e estimula a operação turística. Este ponto de vista é defendido por 
Gunn (1994) e por autores como Holloway (1988) e Murphy (1993), citados por Marques 
(2005). 
 
Neste sentido, parece-nos pertinente sublinhar o carácter estratégico que o planeamento 
tem no turismo, assumindo um papel insubstituível como forma susceptível de potenciar 
um desenvolvimento ordenado, de forma a aumentar os benefícios sociais, económicos e 
ambientais no processo global de desenvolvimento. De facto, como decorre da literatura 
contemporânea sobre esta matéria, o planeamento viabiliza a manutenção dos recursos 
naturais para as gerações futuras e contribui para a satisfação dos mercados sob o ponto de 
vista económico, social e turístico, facilitando as operações de marketing. No fundo, 
colocando-nos na perspectiva do sector público, o planeamento integrado salvaguarda os 
ecossistemas e gera o desenvolvimento de infraestruturas; por sua vez, na óptica 
empresarial, facilita as condições para se concretizarem negócios estáveis e rentáveis numa 
perspectiva de médio e longo prazo.  
 
Convém também não ignorar que o planeamento integrado pode ampliar os benefícios do 
turismo junto das comunidades locais, induzindo uma efectiva melhoria da qualidade de 
vida. Contudo, como decorre do pensamento de Costa (2006) e Getz (1987) é essencial que 
os residentes da comunidade estejam envolvidos nas tomadas de decisões ao nível de 
planeamento e de gestão do turismo, recebendo benefícios equitativos deste sector. De 
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facto, através da cooperação e intervenção produtiva entre as empresas turísticas, os 
defensores do ambiente e a comunidade, é viável criarem-se condições para que todos 
possam obter benefícios e alcançar uma melhor qualidade de vida. 
 
Por outro lado, existe uma consciência cada vez mais clara, de que a base de sustentação 
indispensável ao desenvolvimento contínuo do turismo, assenta na defesa da integridade do 
património natural e cultural e na sua valorização. Neste contexto, vários países e destinos 
turísticos reforçaram a utilização de técnicas de planeamento integrado, reconhecendo a 
necessidade de recorrer a um instrumento que determine os objectivos precisos de 
actuação, que identifique os meios próprios para os atingir e que distribua as 
responsabilidades pelos vários agentes envolvidos no processo. Nunca se perca de vista, 
que o planeamento no turismo não se esgota no ordenamento do território, sendo 
necessário garantir a intervenção sobre um sistema económico-social complexo, o qual 
envolve variáveis endógenas e exógenas, requerendo mecanismos de controle sobre 
processos dinâmicos de implicações múltiplas. 
 
Tal como sublinha Mendes (1996), o planeamento do desenvolvimento turístico exige “ 
(…) uma óptica compreensiva que engloba os diversos aspectos do turismo, segundo os 
seus efeitos e as suas interacções nas actividades turísticas, bem como a influência 
recíproca que existe entre o turismo e a sociedade, a economia e o ambiente, considerados 
no seu contexto nacional, regional e local (…)”. Perante o pensamento moderno, 
concluímos que o desenvolvimento do turismo não pode dispensar o planeamento para 
atender à conciliação dos interesses correspondentes aos quatro grandes grupos de actores 
do sistema, numa base de partilha de responsabilidades e de complementaridade de 
intervenções.  
 
O planeamento turístico é um processo complexo face à diversidade de actores e 
organizações que funcionam em torno do sistema turístico, pelo que os mecanismos de 
parceria devem incluir a participação dos residentes locais, dos grupos ambientalistas, das 
empresas relacionadas directa e indirectamente com o turismo, da Administração Central, 
Regional e Local do Turismo, das associações empresariais, dos representantes dos 
grandes lobbies privados com interesses na região e dos sindicatos e outros representantes 
dos trabalhadores. Cada um destes actores pode trazer um conjunto particular de 
necessidades, conhecimentos e perspectivas que facilitarão provavelmente a tomada de 
decisões. Deste modo, o seu envolvimento desde a fase inicial do processo afigura-se como 
muito importante, não só em termos de contributos, mas igualmente pelos apoios e 
compromissos que podem ser alcançados; ao envolverem-se no processo os principais 
actores, também se reduzem substancialmente as hipóteses de resistências posteriores à 
concretização das medidas do próprio plano. 
 
Outra nota a reter como síntese da revisão bibliográfica reside no reconhecimento de que o 
turismo deve ser desenvolvido a partir de práticas consistentes de planeamento, 
abandonando progressivamente as opções sustentadas em pontos de vista de curto prazo e 
quase sempre baseados na abordagem casuística e limitativa de um determinado projecto 
de equipamento turístico. Como já foi salientado, o turismo não é uma actividade que se 
esgote nos seus ramos directos, sendo em contrapartida extremamente vulnerável aos 
fenómenos cíclicos, nomeadamente aos períodos de recessão económica. Assim, é 
necessário planear com o objectivo central direccionado para as opções duradouras de 
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médio e longo prazo, tendo sempre presente que uma faceta importante do turismo é a sua 
forte exigência em termos de infra-estruturas, nomeadamente no que respeita ao 
abastecimento de água, às redes de esgotos, aos sistemas de recolha e tratamento de lixos, 
ao sistema de telecomunicações e às estruturas viárias e aeroportuárias. Justifica-se desta 
forma a vantagem de associar ao turismo outras actividades nas zonas especialmente 
vocacionadas para a valorização turística, tendo em vista a racionalização dos custos 
elevados de alguns equipamentos colectivos. 
 

Também se pode inferir que não é aconselhável fazer depender o dinamismo do turismo 
apenas dos estímulos da procura, como por vezes se quer fazer crer. Pelo contrário, é na 
organização correcta da oferta turística, devidamente integrada num processo de 
planeamento integrado e de política global de ordenamento do território, que se podem 
lançar as bases mais seguras para a qualidade estável de um destino turístico. Sobre esta 
perspectiva afigura-se-nos importante reter as ideias de Gunn (1994) que apontava o facto 
de durante décadas o turismo ter sido “ (…) dominado pelas teorias da promoção (…)”, e 
que só recentemente surgiu a perspectiva, não necessariamente mutuamente exclusiva, do 
foco no planeamento. Marques (2005) cita Gunn (1994) e releva a sua constatação de que, 
“ (…) no passado, as organizações de turismo, públicas e privadas, gastavam os seus 
orçamentos astronómicos em promoção, principalmente em anúncios e publicidade, e que 
isto era feito com a crença de que a promoção era a única forma de desenvolver o turismo. 
Havia também a presunção de que na existência de atracções, transporte e serviços, estes 
tomavam conta deles mesmo. (…)”.  
 
Esta forma de encarar o turismo ainda encontra a sua expressão nos dias de hoje, mesmo 
ao nível de países com um estádio de desenvolvimento turístico relativamente adiantado, 
apesar de vários autores chamarem a atenção para a debilidade desta estratégia. Gunn 
(1994) aponta que em muitos destinos, o resultado desta opção tem-se traduzido “ (…) na 
erosão dos recursos, no congestionamento e nos conflitos sociais (…)”.  
 
O planeamento integrado deve então assumir-se como o instrumento fulcral para viabilizar 
o desiderato do desenvolvimento sustentável do turismo, necessitando no caso de um país 
de possuir uma estrutura eficaz de tomada de decisões, que assegure a correcta integração 
do turismo no planeamento geral e que coordene as estratégias sectoriais harmonizadas 
desde o plano nacional até ao plano local. Por outro lado, e tal como relembra Gunn 
(1994), a esfera regional ou local revela-se como a escala mais conveniente para focar o 
planeamento integrado atendendo a que é neste último patamar que devem ser 
equacionadas as necessidades adicionais criadas pelo desenvolvimento turístico.  
 
A criação de medidas que comportem apoios públicos a infra-estruturas na perspectiva de 
uma melhoria de ordenamento do território, da requalificação urbana e do aproveitamento 
e valorização do património natural e cultural, revela-se fundamental como contributo para 
o reforço do sector e para o aumento da riqueza das várias regiões. Como está plenamente 
demonstrado, o turismo é fortemente dinamizador de actividades económicas locais, face 
ao excelente grau de apropriação potencial dos seus efeitos multiplicadores pelos sistemas 
regionais e locais. Paralelamente, e face às suas características, o turismo surge como um 
conjunto de actividades económicas que pode preservar o carácter local ou regional, sem 
perigo de deslocalização de actividades e, consequentemente, de postos de trabalho (Silva 
et al, 1998). 
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A OMT (1985), por sua vez, refere que “ (...) le but de la planification touristique est de 
formuler les objectifs du développement du tourisme et les moyens pour les atteindre en 
s’efforçant de maximiser les bénéfices nets économiques, sociaux et culturels du tourisme 
et en tenant compte de l’établissement dynamique de l’équilibre de l’offre et de la demande 
touristique (…)” e enfatiza o papel que as Administrações Nacionais do Turismo devem 
desempenhar no planeamento nacional, sobretudo no domínio da integração das 
actividades turísticas com o conjunto das políticas definidas nas áreas económicas, sociais, 
ambientais e culturais. Trata-se de uma perspectiva que completa as anteriormente 
referenciadas e que vem confirmar o estatuto de primazia que o planeamento deve ocupar 
no turismo. 
 
Referidas as razões da imprescindibilidade do planeamento pode-se colocar a questão do 
processo conducente à sua concretização, ou seja, a definição das etapas a percorrer. Neste 
sentido, quer a consulta a vários planos de desenvolvimento turístico, quer a opinião dos 
autores que abordaram esta temática, não evidenciaram discrepâncias de fundo em relação 
ao modelo ao seguir.  
 
Assim, afigura-se consensual que o processo de planeamento deve possuir fases 
operacionais, com um cariz sequencial, onde se abordam necessariamente aspectos como o 
reconhecimento do estágio actual, a elaboração do diagnóstico estratégico, a definição dos 
objectivos gerais e específicos, o desenho das medidas a aplicar (desdobradas em 
programas, acções, directrizes) e, finalmente, a monitorização contínua dos resultados. 
Este roteiro contém as orientações da OMT (1985) que distinguia as seguintes fases: 
estudos e análises, determinação das ópticas de desenvolvimento (política turística), 
programas para os serviços complementares, plano director físico, estratégia de execução, 
avaliação dos efeitos do desenvolvimento turístico e controlo de execução.  
 
Por outro lado, Dowling (1993) no seu modelo EBT (Environmentally Based Tourism) 
considerava cinco etapas distintas – objectivos, pesquisa (meio envolvente e recursos 
turísticos) e recolha de informação, avaliação, síntese e proposta. Barretto (1991) na 
perspectiva da dimensão racional do planeamento identifica as fases de reflexão estratégica 
(análise de dados, decisão sobre objectivos e metas e propostas), de acção (implementação, 
execução e controlo) e de crítica (avaliação).  
 
Cooper (2001) reparte o processo de planeamento através da consideração de uma 
tramitação mais detalhada: reconhecimento e preparação do plano, definição dos 
objectivos subjacentes à estratégia, pesquisa de dados (existentes, novos), análise 
(avaliação do potencial turístico, análise de mercado, planeamento de desenvolvimento e 
análise de impactos), formulação das políticas, recomendações, implementação do plano e 
monitorização (e reformulação se necessário). Mill e Morrison (1989) seguem uma 
sequência semelhante, onde destacam os estágios de enunciação dos objectivos gerais, de 
selecção da estratégia, de delimitação dos objectivos específicos, de definição dos 
programas de acção, de afectação de responsabilidades, da identificação dos recursos 
necessários (orçamentação), estabelecimento da cronologia das acções e de selecção dos 
critérios de monitorização.  
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Neste contexto, a proposta apresentada por Mota et al (2007) – auditoria, planeamento, 
desenvolvimento e monitorização – parece integrar de uma forma condensada as diferentes 
perspectivas existentes, tendo a particularidade de aglutinar em apenas quatro estágios as 
fases operacionais do planeamento. Contudo, o desdobramento proposto pelos autores 
conduz à consideração de que as fases típicas do processo de planeamento, na sua 
abordagem mais detalhada, encontram-se inclusas nas quatro etapas descritas, o que 
permite situar este contributo como importante ao nível da sistematização das grandes 
rubricas, sem contudo adicionar particularidades significativas. 
 
Como nota final a integrar nesta breve incursão ao planeamento turístico, justifica-se uma 
referência à evolução ocorrida no objecto do mesmo. Assim, como distingue Vieira (2007), 
“ (…) o planeamento estratégico acabou por tomar o lugar do planeamento tradicional, 
nomeadamente do planeamento a longo prazo (…)”, o que reforça o ponto de vista de que 
o seu objectivo central se encontra cada vez mais dirigido para a intervenção sobre a 
realidade de uma forma integrada, aglutinando objectivos aceites pelos vários stakeholders 
no contexto de um desenvolvimento sustentável. Para este autor, o planeamento estratégico 
“ (…) está sujeito à visão partilhada do futuro e baseada nos valores, focalizado no 
objectivo, responsabilizando perante a sociedade os seus responsáveis (…)”, possuindo m 
carácter proactivo, criativo e transparente, funcionando como um guia para o futuro e 
baseando-se no capital humano, na participação colectiva e na elaboração, em muitos 
casos, pelos próprios executores.   
 
Neste sentido, o planeamento estratégico desempenha um papel importante na construção 
de uma visão global que permite construir as soluções adequadas para dar resposta aos 
problemas existentes ou que se podem pressentir. Faculta igualmente o conhecimento dos 
elementos fulcrais no desenvolvimento turístico, possibilitando a identificação dos 
factores-chave de sucesso para o futuro, em paralelo com o reconhecimento dos principais 
constrangimentos.  
 
Tal como refere Sorkin (1996) citado por Vieira (2007), o planeamento estratégico 
assume-se como “ (…) um processo sistemático, para gerir a mudança e criar o melhor 
futuro possível. Trata-se de um processo criativo de identificação e de acompanhamento 
das acções mais importantes, tendo em atenção as forças e fraquezas, bem como as 
ameaças e oportunidades (…)”. 

 
2.4. O turismo interno – delimitação do âmbito e das formas de medição 
 

2.4.1. A necessária clarificação de conceitos e a ténue “fronteira” entre 
o lazer e o turismo interno 

 
Dentro das várias formas básicas do turismo, pode-se destacar o turismo interno, o qual 
abrange “as deslocações das pessoas dentro do país onde residem, para locais diferentes 
do seu ambiente habitual, por um período inferior a um ano e cujo principal motivo da 
visita é outro que não o exercício de uma actividade remunerada no local visitado” 
(OMT, 1994).  
 
Como se verifica, a definição de turismo interno obedece na íntegra aos princípios que 
conduziram ao enunciado do conceito de “turismo”, com a introdução apenas de uma 
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premissa adicional – o âmbito da deslocação não ultrapassa as fronteiras do país em 
questão. Neste contexto, e mantendo o foco da caracterização pelo lado da procura, há que 
considerar a adaptação dos conceitos de visitante, turista e excursionista, para esta nova 
dimensão. Assim, define-se o “visitante interno” como “qualquer pessoa que viaja, dentro 
do país onde reside, para qualquer lugar diferente do seu ambiente habitual, por um 
período inferior a um ano e cujo motivo principal da visita é outro que não o exercício de 
uma actividade remunerada no local visitado” (OMT, 1994). Por outro lado, os visitantes 
internos subdividem-se em “turistas internos” e “excursionistas internos”, mantendo-se a 
diferenciação entre estas duas categorias na geração, ou não, de pernoita no local visitado 
(OMT, 1994). 
 
Esta introdução aos conceitos relacionados com o turismo interno obedeceu 
propositadamente às classificações em vigor deste 1993 (OMT, 1994), já que o início da 
investigação contou precisamente com este enquadramento conceptual. Contudo, como já 
foi referido na Secção 2.3.5., ocorreu em Fevereiro de 2008, uma revisão conduzida pela 
ONU e pela OMT, a qual deu origem a um novo conjunto de Recomendações 
Internacionais para as Estatísticas de Turismo (ONU, 2008), o que justifica a sua 
apreciação na óptica do turismo interno.  
 
Neste sentido, é plausível que se possa levantar uma interrogação de fundo sobre o alcance 
das alterações introduzidas. Será que com as novas definições e conceitos, o turismo 
interno sofreu mutações expressivas em termos do seu significado e da sua abrangência? 
Em caso afirmativo, será que as consequências se traduziram na inviabilização dos 
pressupostos da presente investigação e na impossibilidade de utilização dos indicadores 
estatísticos existentes até então?   
 
A resposta à primeira questão é negativa, como se explicitará seguidamente. Por outro 
lado, os reajustamentos introduzidos em nada prejudicaram os objectivos gerais e 
específicos da dissertação, nem condicionaram a utilização das fontes primárias e 
secundárias em que se baseou a pesquisa efectuada. Pelo contrário, as alterações 
introduzidas pelo ONU/OMT vieram demonstrar, também neste domínio, a importância 
crescente do turismo interno e a necessidade premente desta forma de turismo possuir 
instrumentos adequados de observação e monitorização. 
 
Neste sentido, procede-se seguidamente à clarificação do renovado quadro conceptual e à 
sistematização das possíveis vantagens que poderá comportar para o acompanhamento do 
turismo doméstico. Assim, segundo a ONU (2008), o turismo doméstico compreende “as 
actividades de um visitante residente dentro do seu país de residência, quer como parte de 
uma viagem turística interna ou como parte de uma viagem turística de outbound 
(emissora)”14. Em paralelo, uma viagem turística interna “ is one with a main destination 
within the country of residence of the visitor”, ou seja, pressupõe que o destino principal 
esteja localizado dentro do país de residência do visitante.  
 

                                                 
14 Para completar as formas básicas do turismo, a ONU (2008) define o turismo receptor e emissor, respectivamente da 
seguinte forma: “inbound tourism, which comprises the activities of a non-resident visitor within the country of reference 
on an inbound tourism trip; “outbound tourism, which comprises the activities of a resident visitor outside the country of 
reference, either as part of an outbound tourism trip or as part of an domestic tourism trip”. 
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Esta última definição implica para a sua total compreensão, que se precisem os conceitos 
de visitante doméstico e, por extensão, o de visitante. Assim, segundo a ONU (2008), um 
visitante doméstico (ou interno) é um visitante que viaja dentro do seu país de residência e 
cujas actividades fazem parte do turismo doméstico (tradução adaptada e não oficial). De 
facto, perante o encadeamento de termos utilizado na definição, e para assegurar o cabal 
entendimento do conceito, afigura-se indispensável recuperar o conceito de visitante 
(ONU, 2008), o qual deve ser entendido como um viajante que participa numa viagem 
turística, ou seja, “que se desloca para um destino principal diferente daquele que 
constitui o seu ambiente habitual, por um período inferior a um ano e por qualquer 
motivação, excepto a de possuir um emprego numa entidade residente no local ou país 
visitado”. 
 
Assim, neste labiríntico processo de definições, importa sobretudo reter duas notas fulcrais. 
Em relação à definição de visitante interno em vigor até 2008, substituiu-se o requisito “de 
não exercer uma actividade remunerada no local visitado dentro do país de residência” 
(OMT, 1994) por “não possuir um emprego numa entidade residente no local visitado 
dentro do país de residência”, cujos efeitos já foram comentados na Secção 2.3.5. (pág. 
58). 
 
Por outro lado, o conceito de turismo interno passou também a absorver a parcela do 
turismo emissor com expressão dentro do território nacional, critério aliás que já era 
seguido na elaboração da Conta Satélite do Turismo (OMT, 2001g). Face a estas 
alterações, pode-se concluir que as mesmas não revestiram um carácter limitativo em 
relação às definições anteriores, criando, ao invés, uma delimitação que evidenciará com 
mais clareza a magnitude desta forma de turismo. 
 
Como se aprofundará oportunamente, a ONU (2008) reconhece a importância 
incontornável do turismo interno, bem como a necessidade da existência de estatísticas 
adequadas que viabilizem o seu acompanhamento regular. De facto, no próprio texto das 
Recomendações Internacionais conta uma menção específica a esta situação, a qual se 
transcreve: “ (…) The awareness of the economic importance of domestic tourism has 
grown significantly in recent years. Even though many countries have left the statistical 
measurement of domestic tourism to a further stage, its economic contribution, as the 
Tourism Satellite Account exercise has frequently shown, is often more important than that 
of inbound tourism” (ONU, 2008). 
 
Importa seguidamente retomar as questões do lazer, de forma a especificar o seu encaixe 
na problemática das deslocações turísticas, visando não só a clarificação absoluta dos 
conceitos em apreço, como também a criação das condições objectivas que facilitem a 
compreensão das partes componentes de ambos.  

 
Como decorre da leitura do esquema apresentado no Quadro 2.28., inserto na página 
seguinte, o turismo inclui as actividades recreativas efectuadas fora do ambiente habitual 
de residência, desde que estas preencham os requisitos da sua definição, indo congregar 
também as deslocações por motivos profissionais, estudantis ou de saúde, que cumpram 
igualmente os pressupostos indispensáveis.  
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Quadro 2.28. – Lazer e turismo interno (justaposição conceptual) 

Repartição do tempo quotidiano Lazer Turismo Turismo 
interno 

Tarefas pessoais imprescindíveis ▬ ▬ ▬ 

 Actividades sociais (espirituais e políticas) 
 

▬ ▬ ▬ 

Trabalho/estudo ▬ �� ��� 

Saúde/recuperação ▬ �� ��� 

No ambiente habitual � ▬ ▬ Actividades 
recreativas 

Fora do ambiente habitual � �� ��� 

Fonte: Elaboração própria 
� - Tempo livre ou arbitrário. 
�� - Implica a deslocação das pessoas para fora do seu ambiente habitual, por um período inferior a 
um ano e por motivações distintas da posse de um emprego numa entidade residente no local ou país 
visitado. 
��� - Delimita-se a deslocação no âmbito do país onde se reside, mantendo-se os pressupostos 
referidos anteriormente. 

 
Por outro lado, a Figura 2.18., demonstra que existe, de facto, um amplo espaço de 
intersecção entre o lazer e o turismo, sendo que o primeiro se assume como a motivação 
predominante ao nível das deslocações turísticas. 

  
Fonte: Elaboração própria 

 
Mas, o objectivo básico consiste na delimitação do turismo interno em relação ao lazer, o 
que decorre em parte da reflexão já efectuada, comportando, contudo, uma dificuldade 
acrescida. De facto, se não levanta qualquer dúvida a circunscrição do âmbito territorial 
das deslocações turísticas ao próprio país de residência, já o conceito de “ambiente 
habitual” carece, neste caso, de um tratamento muito especial, sobretudo na vertente dos 
movimentos efectuados pelos excursionistas internos. 
 
Como distinguir uma actividade recreativa de lazer exercida fora de casa (por exemplo, o 
residente em Lisboa que vai visitar um museu nesta cidade) de uma actividade com 
características equivalentes, mas que já se deve classificar como turística (por exemplo, o 

                 Lazer Turismo 

Actividades recreativas efectuadas fora de casa que 
cumprem os pressupostos para originarem deslocações 
classificadas como turísticas. 

            Figura 2.18. – Lazer e turismo (cruzamento conceptual) 
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residente em Lisboa que se desloca para visitar expressamente um museu em Évora)? 
Neste contexto, é imperioso que a definição do termo “ambiente habitual” comporte um 
ou mais critérios que estabeleçam inequivocamente o ponto de passagem do “lazer 
exercido fora de casa” para uma “movimentação turística”.  
 
Sendo assim o “ambiente habitual” de uma pessoa é um conceito-chave para o turismo 
interno, sendo definido pela ONU (2008) como “ (…) a área geográfica, embora não 
necessariamente contígua, dentro da qual um indivíduo conduz as rotinas da sua vida 
normal”. Trata-se assim de uma característica exclusivamente ligada a um indivíduo e que 
complementa o conceito de país de residência utilizado nas contas nacionais e na 
elaboração da balança de pagamentos e o de local de residência habitual, usado 
frequentemente nas estatísticas referentes aos agregados familiares. 
 
Tal como se acentua no documento da ONU (2008), o propósito essencial da introdução do 
conceito de “ambiente habitual” visa a exclusão dos visitantes daqueles viajantes que 
efectuam regularmente movimentos pendulares entre a residência habitual e o local de 
trabalho ou de estudo, ou que frequentemente visitam determinados lugares dentro da sua 
rotina quotidiana, como, por exemplo, casas de amigos ou familiares, centros comerciais, 
espaços religiosos, estabelecimentos de saúde ou quaisquer outras instalações, 
independentemente de se situarem a uma distância significativa ou se inserirem numa outra 
área administrativa. 
 
Esta formulação pode levantar uma dúvida relacionada com o tratamento a conferir às 
residências secundárias, pelo que a ONU (2008) esclarece que cada agregado familiar 
possui uma residência principal, geralmente definida em função do tempo maioritário lá 
passado e cuja localização define o país de residência e o local de residência habitual do 
agregado familiar e de todos os seus membros. Por outro lado, “ (…) todas as outras 
habitações, independentemente de constituírem propriedade ou de serem alugadas pelo 
agregado, devem ser classificadas como residências secundárias” (ONU, 2008). 
 
Esta última ilação conduz-nos ao entendimento de que uma casa de férias ou de fim-de-
semana deve ser considerada como uma residência secundária que é visitada pelos 
membros do agregado familiar, na maior parte dos casos para fins de lazer ou férias. 
Obviamente que esta relação pressupõe que a frequência das viagens e a duração das 
estadas, não transformem a residência secundária naquela que é mais habitada durante o 
ano; a ocorrer esta eventual situação, as residências deveriam de trocar de “estatuto” entre 
si. 
 
Por outro lado, a ONU (2008) reforça o entendimento de que as deslocações para as 
residências secundárias integram o grupo das viagens turísticas, inclusive se também se 
destinarem a casas de familiares ou amigos, as quais funcionam como alojamento turístico 
privativo. Reconhecendo a importância crescente das viagens para as residências 
secundárias e para as casas de familiares ou amigos, a ONU (2008) evidencia a 
importância do acompanhamento estatístico destes movimentos e exorta à sua medição 
autónoma para fins analíticos e para possibilitar as comparações entre países. 
 
Voltando ao conceito de “ambiente habitual” importa então sintetizar que o mesmo inclui 
o local de residência habitual do agregado familiar a que pertence o individuo, o seu 
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próprio local de trabalho ou de estudo, e qualquer outro lugar que visita regularmente e 
frequentemente, mesmo quando este lugar está localizado longe da sua residência habitual 
ou noutra localidade, excepto no caso das residências secundárias.  
 
Face ao referido retoma-se a questão da relevância prioritária que este conceito assume na 
medição dos movimentos do turismo interno, pelo que a ONU (2008) recomenda que cada 
país defina com precisão o conteúdo do mesmo, recorrendo a parâmetros precisos, os quais 
podem ser fixados em torno dos seguintes aspectos: 

- Definição da distância mínima percorrida pela pessoa para fora do “ambiente natural”, 
de forma a ser considerada como visitante; 

- Definição da duração mínima da ausência em relação ao lugar da residência habitual, 
considerado no sentido lato de “ambiente habitual”; 

- Mudança de localidade ou de unidade territorial administrativa mínima; 
- Exclusão das deslocações que revistam um carácter repetitivo e muito frequente. 

 
No caso português, o conceito de “ambiente habitual” 15 de uma pessoa “ (…) consiste na 
proximidade directa da sua residência, relativamente ao seu local de trabalho e estudo, 
bem como a outros locais frequentemente visitados. As dimensões distância e frequência 
são indissociáveis do conceito e abrangem, respectivamente, os locais situados perto do 
local de residência, embora possam ser raramente visitados e os locais situados a uma 
distância considerável do local de residência (incluindo noutro país), visitados com 
frequência (em média uma ou mais vezes por semana) e numa base rotineira”. Esta 
definição segue, em linhas gerais, a formulação adoptada pelo EUROSTAT16, e foi 
aprovada pelo Conselho Superior de Estatística desde 16/05/08, pelo que está em prática 
nas principais operações estatísticas conduzidas pelo Instituto Nacional de Estatística, 
inclusive no Inquérito à Procura Turística dos Residentes17.  
 
Como se pode verificar, a definição portuguesa não concretiza os aspectos recomendados 
pela ONU (2008), o que se pode explicar pelo facto da operação estatística desenvolvida 
no âmbito do turismo interno não contemplar a vertente do excursionismo, o que obrigaria 
automaticamente a precisar determinados quesitos para se quantificarem as deslocações 
efectuadas para fora do “ambiente habitual”. 
 
Em Espanha, e para efeitos de concretização da estatística destinada aos residentes 
(Familitur), considera-se como “entorno habitual de un hogar el municipio en el que está 
situada la residencia principal (…)”18. Como se pode verificar, este critério conduz à 
exclusão do cômputo geral das viagens efectuadas pelos residentes em Espanha daquelas 
que decorreram dentro do município da residência, utilizando-se para quantificar o número 
de viagens de curta duração (turísticas e para as segundas residências) e os movimentos de 
excursionistas. Como decorre de um documento técnico produzido pelo Instituto de 
Estudios Turísticos (2000), o conceito de “ambiente habitual” é difícil de definir em 
termos precisos, pelo que existe abertura nos manuais metodológicos internacionais para se 
introduzirem critérios adicionais mediante as particularidades de cada país. De facto, em 
                                                 
15 http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/Detalhe.aspx?cnc_cod=4373&cnc_ini=16-05-2008 (acedido em 11/04/09) 
16 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/Annexes/tour_dem_sm1_an1.pdf (acedido em 11/04/09) 
17 http://metaweb.ine.pt/SIM/OPERACOES/DOCMET_PDF/DOCMET_PDF_301_2_0.pdf (acedido em 11/04/09) 
18 http://www.iet.tourspain.es/informes/documentacion/familitur/DocumentosMetodologicos/MetodologiaFamilitur 
20052008.pdf (acedido em 11/04/09) 
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conformidade com a OMT (2001g), compete aos organismos responsáveis pela produção 
das estatísticas de turismo estabelecerem os tais requisitos suplementares que possibilitem 
delimitar o conceito de uma forma mais fechada, em função da distância percorrida, da 
frequência das visitas, dos limites formais da localidade ou da consideração de outras 
unidades territoriais administrativas.  
 
Neste contexto, o Instituto de Estudios Turísticos (2000) efectuou diversos ensaios, 
utilizando alternativamente os critérios da distância percorrida, da frequência das visitas e 
das unidades territoriais administrativas, tendo concluído que a aplicação deste último 
elemento não conduziu a desvios significativos de resultados, pelo que perante a 
ambiguidade dos outros critérios e a maior clareza do uso da municipalidade como 
“fronteira” , optou definitivamente por esta solução.  
 
Existem países como a França e o Canadá (OMT, 1996b) que testaram, respectivamente, 
critérios baseados no tempo da duração mínima de viagem ou no número de quilómetros 
percorridos, o que demonstra a dificuldade objectiva de se estabelecer um padrão uniforme 
para todos os países. Patrick (2006) defende a solução espanhola ao reconhecer que “ (…) 
il apparaît toutefois que le critère des limites administratives, à la fois pour la définition de 
l’environnement habituel et pour le découpage du territoire national en régions de 
comptes touristiques, serait le plus pertinent”.  
 
Trata-se de uma questão que carece ainda de uma discussão técnica alargada, mas que se 
revela crucial para a correcta abordagem aos movimentos do turismo interno. De facto, se 
o turismo possui como uma das suas condições básicas a necessidade de ocorrer uma 
deslocação de uma pessoa para fora do seu "ambiente habitual", a inexistência de uma 
definição precisa para esta última expressão, coloca um problema muito nítido de 
delimitação do campo de observação. Com efeito, este constrangimento pode ter um 
impacto significativo na quantificação do volume de viagens, pelo que se enfatiza a 
imprescindibilidade das operações estatísticas adoptarem critérios específicos neste 
domínio, tendo sobretudo presente o excursionismo, as deslocações de proximidade, os 
fluxos para as segundas residências e as viagens frequentes.  
 
Tendo em consideração as orientações internacionais da ONU, resumiu-se no esquema da 
página seguinte (Figura 2.19.) a delimitação conceptual dos movimentos turísticos 
imputáveis à procura doméstica. 
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Figura 2.19. – Esquema sobre a delimitação conceptual do turismo interno 

 
 
2.4.2. As dificuldades e o objecto da medição 
 

A importância do turismo interno é reconhecida internacionalmente há vários anos. A 
Declaração de Manila sobre o turismo mundial, adoptada pela Conferência Mundial sobre 
o Turismo (OMT, 1980), inclui uma menção expressa ao turismo interno, salientando o 
papel que pode desempenhar como factor de redistribuição da riqueza dentro de um país. 
 
Nos últimos anos, particularmente desde 2001, e como reacção ao arrefecimento do 
turismo internacional, notou-se um reforço das políticas de valorização do turismo interno, 
com apostas decididas ao nível do marketing e da comunicação, sendo estas estratégias 
comuns aos governos e às empresas turísticas. Contudo, apesar do reconhecimento 
crescente da sua relevância, ainda existe, de acordo com autores como Cooper et al (2001), 
uma abordagem insuficiente às questões que envolvem o turismo interno, sobretudo ao 
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nível da informação estatística susceptível de acompanhar o âmbito dos seus movimentos e 
dos respectivos impactes económicos. 
 
Uma questão interessante reside na análise dos motivos que têm privilegiado a orientação 
da informação do turismo no sentido dos mercados internacionais. Será apenas por 
desconhecimento concreto da dimensão dos efeitos benéficos induzidos pelo turismo 
interno? 
 
Tal como se demonstrará na Parte II desta investigação, existe uma evidente 
marginalização do fenómeno em muitos países, sendo que este aspecto decorre da reduzida 
investigação sobre o turismo interno, aliada à orientação preferencial das políticas para a 
captação de receitas externas, tendo em vista o equilíbrio das balanças de pagamentos. A 
outra parte da explicação reside nas dificuldades evidentes em concretizar a medição dos 
movimentos dos visitantes internos, entre as quais podemos citar as seguintes: 
���� Não implicam o cruzamento de uma fronteira, o que restringe o recurso a eventuais 

fontes administrativas; 
���� O uso directo dos formulários dos hotéis e de outros estabelecimentos de alojamento 

colectivo, não constitui uma possibilidade exequível em muitos casos; 
���� A utilização de meios de alojamento privativo (por exemplo, segundas residências e 

casas de familiares ou amigos) é muito mais intensa do que no turismo receptor, sendo 
evidentes as dificuldades em recensear e inquirir este tipo de oferta; 

���� A carência de informações objectivas para se avaliarem as deslocações por motivos 
profissionais ou estudantis; 

���� A grande dificuldade de contabilização das deslocações efectuadas pelos excursionistas 
internos, não só pela sua eventual frequência, como também pela disparidade de 
motivações e comportamentos, a par da ausência, em muitos casos, de definições 
precisas sobre o âmbito do conceito de “ambiente habitual”, aspecto este essencial 
para classificar as deslocações como turísticas ou não, como se analisou na Subsecção 
anterior. 

 
Estes obstáculos à obtenção de informação universal sobre o turismo interno, devidamente 
seccionada pelas várias formas que pode revestir, prejudicam igualmente a contabilização 
dos consumos turísticos efectuados pelos residentes ao nível da Conta Satélite do Turismo 
(OMT, 1999b e 2001f). Contudo, como se evidenciará posteriormente nas Secções 4.1.2.2. 
e 4.2.3., este factor não impediu que o volume do consumo turístico interno tenha atingido 
níveis superiores ao do consumo turístico receptor em muitos países, evidenciando um 
efeito económico muito forte e justificando em absoluto o investimento na criação de um 
sistema de informação estatística que possibilite a aferição eficaz da sua amplitude.  
 
Comentadas as dificuldades de medição, importa abordar os usos que se podem associar à 
informação estatística sobre o turismo doméstico. Assim, segundo Cooper et al (2001), o 
objecto da produção existente pode destinar-se não só à avaliação dos efeitos económicos, 
mas também visar a fundamentação das políticas de marketing, onde a promoção tem uma 
importância forte, a assistência a políticas de desenvolvimento de áreas específicas e a 
interacção com as políticas sociais.   
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2.4.3. As orientações e os instrumentos de medição harmonizados 
 
Como reconhece a OMT (1996b), “ (…) em geral, o bem-estar económico e social de um 
país é proporcional à importância do turismo interno dentro desse país (…). O fenómeno 
do turismo interno é, consequentemente, uma expressão incontornável do modo de vida de 
uma sociedade (…)”. Neste sentido, esta entidade considera essencial que se disponham de 
dados sobre o turismo interno que permitam cobrir as seguintes áreas: 
 

a) Avaliação do volume e da distribuição do turismo interno 
• Número de viagens, visitantes, turistas e excursionistas; Número de chegadas e de 

dormidas em todos os meios de alojamento (privativos e colectivos); Estadas 
médias; Desagregação regional dos fluxos 

b) Avaliação dos fluxos junto dos empreendimentos turísticos  
• Número de chegadas; Número de dormidas; Estadas médias; Desagregações por 

regiões, meses e tipologias/categorias de estabelecimentos 
c) Inquéritos junto das famílias 

• Número de viagens; Taxas de gozo de férias e de fins-de-semana fora da 
residência; Motivações para a realização de viagens turísticas; Caracterização do 
perfil demográfico, social, etário e económico dos visitantes; Gastos em viagens e 
em férias 

d) Avaliação dos impactos económicos 
• Implementação da Conta Satélite do Turismo; Consumo e gasto turístico; 

Contribuição para o PIB; Desenvolvimento regional 
e) Avaliação dos impactos ambientais, sociais e culturais 

• Indicadores de intensidade da procura interna face ao ambiente, à influência 
cultural e a importância social. 

 
Trata-se de um quadro de indicadores de base, os quais pressupõem em muitos casos a 
realização de inquéritos específicos, sobretudo ao nível das alíneas a) e c). No caso dos 
meios de alojamento colectivo é possível implementar aplicações estatísticas que 
satisfazem os interesses de quantificação dos fluxos inerentes ao turismo interior (receptor 
e interno). Estes últimos dados constituem informação importante de curto prazo para a 
avaliação do mercado interno, uma vez que estão sujeitos a prazos de disponibilidade 
relativamente curtos. 
 
Neste contexto, os inquéritos efectuados junto da população, através do recurso a uma 
amostra estratificada em função de critérios geográficos, demográficos, sociais e 
económicos, constituem instrumentos adequados para medir a actividade turística interna e 
as despesas relacionadas. Tal como reconhece a ONU (2008), o tamanho da amostra e a 
sua composição revelam-se determinantes para a precisão das variáveis que se pretendem 
conhecer. Assim, esta entidade recomenda a contemplação de dois elementos fulcrais na 
concepção da amostra a utilizar, ou sejam, a desigualdade na distribuição das práticas 
turísticas ao longo do território de um país e o elevado grau de heterogeneidade da 
população em termos do seu comportamento turístico.  
 
Nos inquéritos domiciliários, a variável de base é a viagem, enquanto que nas estatísticas 
respeitantes aos alojamentos turísticos colectivos, o número de dormidas é o indicador 
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preferencial para ilustrar a magnitude da viagem dentro do país, uma vez que não reflecte 
apenas a visita em si, mas também a duração da estada.  
 
Por outro lado, além do quadro de referência criado pela ONU (2008) e pela OMT (1999b 
e 2001f) a propósito da definição do sistema conceptual associado à Conta Satélite do 
Turismo, importa referir os desenvolvimentos ocorridos no plano da Comissão Europeia. 
Neste contexto, a Directiva Comunitária sobre Estatísticas do Turismo (95/57/EC)19 
assume-se como o principal instrumento de intervenção estatística, tendo por objectivo a 
obtenção de dados comparáveis no espaço económico europeu. As implicações da 
Directiva, para efeitos de recolha de dados, incidem sobre o lado da oferta e da procura. No 
primeiro bloco, o principal objectivo reside no encurtamento dos prazos de 
disponibilização da informação estatística, sobretudo no caso dos indicadores com 
características sazonais, e na recolha de dados nos estabelecimentos hoteleiros, parques de 
campismo, residências turísticas e outros alojamentos colectivos. 
 

Por outro lado, na vertente da procura, os aspectos a abordar recaem sobre o 
acompanhamento dos movimentos em férias (de longa e curta duração) e das viagens 
profissionais e de negócios, pretendendo-se com esta abordagem conhecer o volume dos 
fluxos turísticos, bem como as suas características e perfis. As orientações referem 
igualmente a necessidade de que a recolha contemple o turismo nacional com desagregação 
das suas duas componentes – o turismo interno e o turismo emissor. 

 

No contexto actual, a OMT e o EUROSTAT20 assumem-se como as fontes estatísticas 
internacionais que permitem acompanhar os fluxos do turismo interno nos vários países, 
sendo que o primeiro destes organismos concentra a compilação de dados nos meios 
colectivos de alojamento turístico, possuindo séries individualizadas para as chegadas e 
para as dormidas. O EUROSTAT também possui informação neste domínio, 
disponibilizando igualmente dados sobre o turismo interno com base nas viagens realizadas 
e no número de turistas envolvidos. A desagregação das viagens contempla as variáveis 
referentes ao sexo, idade, mês de partida, permanência média, organização da viagem, 
meio de transporte e tipo de alojamento utilizado. Por outro lado, os dados dos turistas 
possuem o detalhe por sexos e idades, sendo disponibilizados quadrimestralmente e por 
ano, à semelhança das viagens turísticas. 

   
2.5. O lazer, o turismo e as motivações – os novos desafios  
 

2.5.1. Contextualização 
 

Como já referimos anteriormente, assistiu-se até aos primeiros anos do século XXI a um 
reforço do tempo consagrado ao lazer e à mudança estrutural de alguns comportamentos 
turísticos. De acordo com autores como Buhalis e Costa (2006b), as alterações em alguns 
hábitos tiveram influência marcante nas práticas turísticas, sendo que o uso do tempo de 
lazer inclinou-se para ser pluralmente motivado, numa óptica de utilização múltipla do 

                                                 
19 Directiva 95/57/CE do Conselho, de 23 de Novembro de 1995, relativa à recolha de informações estatísticas no sector 
do turismo e publicada no Jornal Oficial nº L 291 de 06/12/1995 p. 0032 – 0039. 
20 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2953,66450428,2953_66450750&_dad=portal&_schema= 
PORTAL (acedido em 03/03/09) 
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tempo para a qual contribuíram fortemente as modernas tecnologias de informação e 
comunicação. Como relembram Cooper et al (2001) e Smith (2006), a expansão do 
binómio lazer-turismo surgiu consubstanciada em vários factores, assentando 
primeiramente na existência de uma cada vez maior liberdade individual, em termos de 
economia e tempos livres. Por outro lado, Cooper et al (2006) e Gretzel et al (2006), a 
redução do tempo de trabalho e o consequente alargamento dos tempos de lazer, a 
tendência generalizada para o reconhecimento do direito a férias pagas e o abaixamento da 
idade de reforma, proporcionaram um crescimento significativo do turismo. Todavia, nesta 
dinâmica devem-se ressaltar outros factores de mudança, designadamente as profundas 
inovações tecnológicas nos transportes (Graham, 2006) e nas acessibilidades, na 
informação e na comunicação (Buhalis e O’Conner, 2006) bem como o aumento dos 
rendimentos disponíveis nas famílias. Por outro lado, factores associados ao desejo de 
descobrir outros lugares, bem como o desafio de viver novas experiências, pesaram sempre 
no impulso de viajar. No mesmo sentido, funcionou também como um forte incentivo 
apelativo ao turista, o crescimento permanente da oferta turística, bem como a 
diversificação de produtos e de alternativas regionais (Burns, 2006; Ioannides, 2006; 
Butler e Hall, 2006; Jones, 2006). 
 
Convém também enfatizar que a redução operada na jornada laboral não acarretou menores 
exigências no plano profissional para alguns grupos de pessoas (Gretzel et al, 2006; 
Cooper et al, 2006). Pelo contrário, a intensidade do exercício da actividade profissional 
foi ainda mais forte para alguns sectores, o que conduziu inevitavelmente à valorização dos 
períodos de descanso físico e psíquico e ao recurso às práticas de lazer e de turismo para 
fugir ao “stress” quotidiano e à rotina dos mecanismos repetitivos da vida. Assim, importa 
destacar que a concepção e a valorização das actividades de lazer sofreu uma evolução 
profunda nos tempos mais recentes, adquirindo progressivamente um estatuto reforçado, 
além do reconhecimento dos benefícios que pode induzir e que vão desde o plano 
económico até ao nível do bem-estar físico e psíquico que pode comportar para as pessoas 
(Reisinger, 2006; Smith, 2006).  
 
Neste contexto, em que os paradigmas associados ao lazer e à ocupação dos tempos livres 
deixam antever um reforço destes e do turismo, há que conciliar, na perspectiva deste 
último sector, os novos comportamentos (repartição de férias, gozo acrescido de fins-de-
semana fora de casa, reforço do excursionismo, procura de emoções, férias activas, 
experiências culturais, utilização de segundas residências) com as respostas adequadas 
(OMT; 2005, 2003, 2001e, 2001f). 
 
Contudo, o mundo actual e futuro comporta desafios e realidades que podem alterar o 
quadro de fundo existente no final do século passado. Neste contexto, importa identificar e 
analisar os factores determinantes neste domínio, cruzar cenários e opiniões, e redefinir as 
perspectivas qualitativas em torno do desenvolvimento do turismo. Este exercício conferirá 
um realismo acrescido ao enquadramento do sector e poderá atenuar a ideia preconcebida 
em alguns círculos de que o lazer e o turismo só têm oportunidades a potenciar e margens 
para crescer ininterruptamente. Como se mostrará seguidamente, o turismo terá que 
ultrapassar ameaças não desprezíveis, algumas das quais mesmo muito crítica, pelo que o 
saldo final será naturalmente favorável e de crescimento, mas não dispensará a tomada de 
medidas adequadas em determinadas áreas.  
 



  
Sancho Silva Capítulo 2.Fundamentação teórica e conceptual 

 

 - 126 -  

O impulso expectável de todas as formas de turismo poderá ter particular expressão no 
caso do turismo interno (Cooper et al, 2001; Buhalis e Costa, 2006b; Butler e Hall, 2006), 
já que este surge como o de maior viabilidade e de concretização mais fácil e directa. Por 
outro lado, o turismo interno é aquele que melhor se coaduna face às novas tendências de 
fraccionamento das férias em vários períodos de duração mais reduzida e de 
aproveitamento acrescido dos fins-de-semana para práticas de lazer (Cooper et al, 2006; 
OMT, 2005).  
 
O possível aproveitamento das tecnologias de informação e comunicação para a 
apresentação de propostas atractivas “last minute” e outras (Buhalis e O’Connor, 2006; 
Buhalis e Ujma, 2006)) o reencontro familiar para viagens de curta duração, a combinação 
com produtos do denominado turismo social, as visitas a familiares e amigos (Pearce e 
Moscardo, 2006), a utilização de segundas residências (Pedro, 2006) e o tornear da 
inibição por parte de quem não gosta de andar de avião ou de viajar para longe da 
residência, constituem determinantes que permitem encarar a inevitabilidade da expansão 
do turismo interno. Se juntarmos os aspectos motivacionais (Cooper et al; 2006 e 2001), os 
quais também compaginam um quadro favorável para o desenvolvimento do turismo 
interno, ressalta a consistência que poderá ter a aposta por parte dos governos nesta forma 
de turismo, em alternativa ou complemento das políticas desenhadas sobretudo a pensar no 
turismo receptor.  
 
Segundo Buhalis e Costa (2001b), “(…) the benefits of domestic tourism are also 
becoming more evident, and this market is growing in a number of well-established tourist 
destinations to become as important as international tourism”. Esta ideia é igualmente 
desenvolvida por Butler e Hall (2006), os quais afirmam que “ (…) some existing 
destinations have needed to adapt their offering more towards leisure and recreation than 
tourism, and to focus on domestic rather than international tourists”. 
 
Na Secção 4.2.4. será detalhada esta matéria em termos dos países da União Europeia, pelo 
que deixamos a perspectiva de Bacal (2003) sobre o desenvolvimento do turismo interno 
no Brasil, país este que possui segundo a OMT (2001f), as perspectivas de crescimento 
mais elevadas para o desenvolvimento do turismo receptor no continente americano (taxa 
de 5% ao ano até 2020), a par de Cuba, da Argentina e da República Dominicana: “ (…) Já 
vimos que a grande preocupação da nossa política é atrair a demanda externa e incentivar 
a construção de hotéis para acolher essa possível demanda, e que tal intento parece estar 
longe de ter atingido êxito. Tal situação convida-nos a voltar nossa atenção para o 
turismo interno que, por um lado, pode beneficiar a população dos núcleos emissores e 
receptores e, por outro, pode desencadear efeitos de compensação económica, 
contribuindo para um maior equilíbrio socioeconómico entre as regiões do país (…) ”.  
 
Por outro lado, Seckelmann (2002) aborda o caso da Turquia, país que tem revelado uma 
grande progressão no turismo internacional (OMT, 2009), mas que se debate com grandes 
desequilíbrios na distribuição territorial da procura. Assim, Seckelmann (2002) preconiza 
que o desenvolvimento das regiões de leste e de sudeste seja diferente do observado nas 
áreas costeiras do ocidente, passando a basear-se sobretudo na procura interna, a qual, na 
opinião do autor “ (…) is more suitable for a socially and economically sustainable 
regional development, since it does not carry all of the problems linked to international 
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mass tourism such as external investment, outflow of the income, seasonal migration, over 
commercialization of culture, etc. (…)”. 

 
2.5.2. Características marcantes no desenvolvimento do turismo nos 

primeiros anos do Século XXI  
 

Tudo o que gira em torno do lazer e do turismo não se pode reduzir exclusivamente a 
parâmetros económicos, já que estamos na presença de um fenómeno sociológico de 
carácter mais global e que se relaciona com a própria evolução dos modelos da sociedade. 
Depois dos ciclos históricos próprios das sociedades agrárias e industriais, a revolução 
tecnológica conduziu a um novo paradigma da sociedade, onde se assinala de uma forma 
crescente o papel crescente do ócio e do turismo. 
 
Os primeiros analistas desta temática foram considerados com frequência como 
excessivamente utópicos e exagerados (Quintana, 2006). De facto, falar da emergência de 
uma sociedade do ócio, quando a grande maioria da população das sociedades mais 
desenvolvidas realizavam amplas e desgastantes jornadas de trabalho e quando os sectores 
da população que desfrutam de rendimentos elevados eram bastante reduzidos, resultou de 
um risco um pouco temerário. Mas, o certo é que desde algumas décadas e esta parte, já 
eram perceptíveis as tendências de fundo que estavam a conduzir a novas estruturações 
sociais, em que o ócio e o turismo ocuparam um lugar cada vez mais predominante. Depois 
de um ciclo da sociedade de características sobretudo “hiper-laboralistas”, o qual 
correspondeu ao domínio do modelo das sociedades industriais, entrou-se num processo 
em que a jornada laboral se reduziu progressivamente e onde se expandiram novas 
modalidades de trabalho que abriram mais oportunidades para o lazer e o turismo.  
 
Esta visão é compartilhada por autores como Clark (2003) e Cooper et al (2006), os quais 
relevam o facto de os dados empíricos revelaram que nos países desenvolvidos cada vez se 
trabalhou menos horas por ano até ao início do Século XXI, ao ponto de em muitos países 
a jornada média semanal ter passado a corresponder a praticamente metade das horas 
observadas na primeira fase da revolução industrial. A este aspecto deve juntar-se o 
crescimento dos trabalhos a tempo parcial e o aumento apreciável de teletrabalhadores, 
sendo que estas novas fórmulas laborais deram lugar à possibilidade de estruturar e de 
auto-organizar de uma forma diferente os tempos de trabalho, com a consequente 
libertação de um maior número de horas para o ócio e consequentemente para o turismo e 
para as actividades lúdicas (OMT, 1999a; Bacal, 2003; Clark, 2003; Cooper et al, 2006; 
Gretzel, 2006; Hall, 2006; Quintana, 2006; Santos e Gama, 2008).  
 
i) O dinamismo do turismo até ao final do século XX 
 
Segundo os estudos efectuados pela OMT (2001e), o turismo usufruiu até 2001 de um 
cenário evolutivo francamente favorável, admitindo-se que em 2020 seria a primeira 
actividade económica ao nível mundial; assim, apontava-se como possível que as receitas 
mundiais do turismo internacional atingissem o quantitativo de 2 biliões de dólares dos 
EUA em 2020, o que deveria decorrer de uma taxa de crescimento médio anual dupla da 
prevista para toda a economia (6 a 7%, contra 3,3% no máximo). No quadro seguinte, 
apresenta-se a síntese evolutiva do turismo internacional no mundo para os últimos vinte 
anos, a par com as previsões elaboradas pela OMT para o horizonte 2020, as quais 
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constituem a referência mais utilizada pelos investigadores que se dedicam aos estudos 
prospectivos sobre o sector. Importa alertar, tal como será abordado na Secção 4.2., as 
dificuldades em produzir uma retrospectiva semelhante para o turismo interno no mundo, 
face à inexistência de informação estatística harmonizada que permita a colecta de dados 
numa base universal.  
 

Gráfico 2.2. – A evolução do turismo internacional e as perspectivas futuras na óptica da OMT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Valores em milhões (chegadas) e em mil milhões de dólares dos EUA (receitas) 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da OMT 

 
Neste contexto, e de acordo com os dados e análises da OMT (2001e, 2001f) assistiu-se a 
um crescimento muito forte do turismo internacional na segunda metade do século XX, o 
qual apenas foi perturbado no período entre 2001 e 2003, como consequência da 
conjugação de três factores determinantes – terrorismo internacional (cujo expoente 
máximo ocorreu com os atentados de 11 de Setembro de 2001 em Nova Iorque), efeito da 
denominada pneumonia atípica e arrefecimento da economia mundial. No entendimento da 
OMT, assistiu-se no período pós-2001, à criação de condições favoráveis para o 
desenvolvimento do turismo interno, de proximidade, ou mesmo intra-regional, em 
detrimento dos movimentos de longa distância, passando os consumidores a valorizarem 
fortemente as questões de segurança nos destinos, a par com a propensão para a prática de 
reservas tardias e do reforço do turismo individual. 
 
Centrando-nos no relançamento pós-2004 (OMT, 2005), importa recordar que o mesmo 
coincidiu com a diminuição dos aspectos psicológicos ligados à insegurança e com o 
relançamento da economia mundial, onde a alta dos preços do petróleo foi parcialmente 
absorvida pelas economias sem prejudicar a confiança dos consumidores. Em termos da 
procura, o quadro recente do desenvolvimento turístico internacional permite igualmente 
destacar as seguintes particularidades (OMT, 2005 e ETC, 2006): 
���� Modificações no mapa do turismo internacional, embora a Europa tenha mantido a sua 

posição de detentora da maioria absoluta das chegadas de turistas internacionais, muito 
por força dos fluxos intra-europeus; contudo, a partir de 2001, duas novas realidades 
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emergiram e tendem a estabilizar, ou seja, a subida da Ásia e do Pacifico ao segundo 
posto no plano das regiões continentais receptoras, em detrimento das Américas, e a 
ultrapassagem da Europa Ocidental pela Europa do Sul e Mediterrânica no contexto 
das sub-regiões europeias; 

���� Recuperação do turismo de negócios, o qual foi severamente atingido pelos 
acontecimentos de 11 de Setembro de 2001;  

���� Desenvolvimento da Internet como canal privilegiado para reservas e vendas;  
���� Penetração crescente do denominado fenómeno das viagens aéreas a baixo custo; 
���� Redução das estadas e multiplicação das pausas; viagens independentes e férias por 

tema; 
���� Forte sensibilidade aos preços e continuação da tendência para a opção por reservas 

tardias; 
���� Revigoramento do turismo de longa distância, o que produziu um forte crescimento do 

tráfego aéreo (tarifas de baixo custo, expansão da rede de linhas aéreas para o Leste 
Europeu e aumento das companhias aéreas nas ligações inter-regionais).  

 
Segundo os dados mais recentes da OMT (2009), o turismo internacional registou cerca de 
924 milhões de chegadas de turistas à escala mundial em 2008, evidenciando um 
crescimento ininterrupto desde 2003, expresso na taxa média de variação anual de 7,1%. 
Por outro lado, e como se demonstrará na Secção 4.1., o turismo interno tem mantido a sua 
posição maioritária no contexto dos fluxos turísticos observados na Europa e no Mundo, 
pelo que no contexto global a evolução da procura tem-se saldado por uma progressão 
assinalável. Ainda no plano internacional, refira-se que as receitas do turismo atingiram, 
em 2006, a cifra de 856 mil milhões de dólares dos EUA, representando cerca de 35% das 
exportações mundiais de serviços (OMT, 2008b). 
 
Por outro lado, como deriva da leitura do Gráfico 2.2., a evolução real do turismo 
internacional no período 1995-2007, sobretudo no caso das chegadas de turistas, situou-se 
num patamar ligeiramente acima das previsões da OMT (2000), apesar do conturbado 
triénio 2001/03. No domínio das receitas, observou-se, em 2007, a aproximação dos dados 
reais à linha tendencial “teórica”, após a existência de um gap persistente desde 1996. Este 
comportamento deixa admitir como válidos os cenários estabelecidos para 2020, embora se 
deva ter sempre presente que a cadência aumentativa prevista pela OMT para a década 
2010/20 pressupõe uma aceleração das taxas médias de crescimento anual neste período, 
como aliás é visível na própria inflexão das curvas dos resultados previsionais. 
 
Para Cetron (2003) e Cooper et al (2006), o cenário expansionista de crescimento do 
turismo internacional, defendido pela OMT, será uma realidade no horizonte 2020, pelo 
que muitos destinos europeus e asiáticos poderão ver esta situação reflectida com 
vantagem nas suas balanças de pagamentos. Contudo, para Cetron (2003), esta situação 
surge associada ao valor baixo das moedas asiáticas, o qual funcionará a prazo como factor 
de atractividade para as deslocações para aquele continente, enquanto que na Europa, o 
crescimento das novas classes alta e média alta dos países do antigo bloco soviético tornar-
se-ão num “ (…) mercado novo e altamente lucrativo para viagens de lazer e negócios 
para o Ocidente. A demanda dessa região deverá crescer por muitos anos. (…)”.  
 
Por outro lado, uma leitura atenta do estudo da OMT (2001f) permite constatar o esboço de 
dois cenários que importa não perder da vista. Assim, admite-se que a Europa aumentará a 
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sua preponderância como região emissora ao nível dos restantes continentes, registando o 
movimento intra-europeu uma menor incidência; por outro lado, passará a receber mais 
turistas asiáticos do que americanos, contrariamente ao que se verifica na actualidade.  
 
Portanto, estamos perante uma perspectiva que confere a manutenção do protagonismo da 
Europa no mapa do turismo internacional, mas que admite alterações no plano dos países 
emissores e receptores, atenuando-se previsivelmente a preponderância de mercados 
geradores determinantes como, por exemplo, a Alemanha, os EUA e o Reino Unido, a par 
da ampliação das quotas dos mercados japonês e chinês. Esta situação obrigará alguns 
destinos a rever as suas políticas promocionais e de acesso aos mercados emergentes, 
sobretudo no caso daqueles onde a dependência em relação aos países emissores 
tradicionais é muito forte, como é o caso de Portugal. No contexto de uma União Europeia 
renovada e alargada para já a 27 países, não se podem ignorar os efeitos concorrenciais no 
domínio do turismo internacional, mesmo no plano intra-europeu, onde o nosso país está 
cada vez mais exposto a uma competição não negligenciável, a qual deriva não só do 
reforço da sua posição geográfica periférica no contexto da União Europeia, mas também 
de uma exposição cada vez mais forte a uma disputa acrescida na captação de 
investimentos estrangeiros directos e de Fundos Comunitários.  
 
Face aos novos desafios que implicarão estratégias mais sofisticadas no acesso aos novos 
mercados internacionais (Buhalis e O´Connor, 2006; Wober, 2006; Valls, 2004; OMT, 
2001c e 2001d; Cooper et al, 2001; Kotler, 2000) é importante que os países concretizem 
apostas de sucesso ao nível do marketing, o que exigirá a concretização de investimentos 
relevantes e o recurso a soluções de comunicação baseadas sobretudo nas novas 
tecnologias. O esforço a despender no acesso a estes mercados obrigará naturalmente, no 
quadro de uma política global, realista e virada para o interesse nacional, a cotejar os 
montantes a aplicar neste campo, bem como a capacidade para penetrar nos circuitos “on 
line”, com os benefícios compensatórios que poderão resultar de uma aposta mais forte nos 
mercados interno e de proximidade.  
 
ii) A diversificação do turismo no mundo 
 
Fixando-nos ainda nas viagens internacionais, interessa evidenciar, com maior 
profundidade, o fenómeno da crescente diversificação de destinos, o qual transparece da 
observação do Quadro 2.29., seguidamente reproduzido.  

Quadro 2.29. – Índice de concentração da procura internacional nos principais destinos mundiais 
1950 1970 1990 2000 2020 (Previsão) 

EUA Itália França França China 

Canadá Canadá EUA EUA França 

Itália França Espanha Espanha EUA 

França Espanha Itália Itália Espanha 

Suíça 

 

 

∑= 
71% 

EUA 

 

 

∑= 
43% 

Hungria 

 

 

∑= 
38% 

China 

 

 

∑= 
35% 

Hong-Kong 

 

 

∑= 
30% 

∑(6º a 10º) 17% ∑(6º a10º) 22% ∑(6º a 10º) 19% ∑(6º a 10º) 15% ∑(6º a 10º) 16% 

∑(11º a 15º) 9% ∑(11ºa15º) 10% ∑(11ºa15º) 11% ∑(11ºa15º) 11% ∑(11ºa15º) 11% 

Outros 3% Outros 25% Outros 32% Outros 39% Outros 43% 

Total 100% Total 100% Total 100% Total 100% Total 100% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da OMT 
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De facto, torna-se particularmente visível a diminuição progressiva da concentração dos 
fluxos turísticos mundiais num número reduzido de países receptores, o que ilustra o 
aparecimento progressivo de novos destinos emergentes a adquirirem preponderância e a 
corporizarem um cenário de clara concorrência internacional acrescida. 
 
Este fenómeno da globalização do turismo internacional teve, segundo autores como Todd 
(2003), Cetron (2003), Cooper et al (2006), Butler e Hall (2006) e Ioannides (2006), dois 
efeitos não desprezíveis; assim, o aparecimento de novos destinos a actuarem à escala 
mundial incitou outros a repensarem a concepção dos seus produtos e a apostarem na 
qualidade e na diversificação da oferta; por outro lado, a forte concorrência entretanto 
gerada entre destinos e produtos turísticos obrigou a uma flexibilidade acrescida por parte 
dos operadores turísticos na concepção e na apresentação dos seus produtos, de forma a 
garantirem uma adaptação mais rápida às mutações do mercado. 
 
Mas, os aspectos qualitativos que enquadram o desenvolvimento do turismo não se 
confinam ao fenómeno da concorrência entre destinos. Existem outros aspectos, com 
influência directa sobre os consumidores turísticos que não podem ser esquecidos. Perante 
este reforço da importância do turismo, com milhões de consumidores internacionais e 
domésticos, importa reflectir sobre algumas características marcantes associadas ao 
desempenho do sector.  
 
Assim, na Secção seguinte, identificaremos os sinais e os factores com capacidade actuante 
no futuro, cuja influência poderá ser decisiva para o desenvolvimento do turismo no 
mundo. No fundo, aprofundaremos os vectores que poderão condicionar, impulsionar ou 
transformar as práticas turísticas, de forma a cotejar o cenário previsível com as 
peculiaridades decorrentes da fisionomia do turismo interno. 
 

2.5.3. O mundo actual, as suas mutações para o futuro e o turismo  
 

No essencial, a generalidade dos estudos e ensaios sobre o turismo do futuro demonstram 
que se mantém válido o quadro global de influências e de factores tendentes a determinar 
uma propensão crescente às deslocações turísticas; de facto, aos aspectos económicos, 
tecnológicos, políticos, demográficos, sociais e de carácter pessoal que genericamente 
parecem convergir nessa direcção.  
 
O Quadro 2.30., inserto na página seguinte, resume os vectores que tiveram influência no 
desenvolvimento do turismo na transição do século XX para os primeiros anos do século 
XXI e sistematiza os traços marcantes para o futuro, aditando, neste caso, novos elementos 
ou assinalando alterações de sentido. 
 
A sistematização apresentada derivou da conjugação e integração das perspectivas 
referidas por autores como Cooper et al (2001), Todd (2003), Cetron (2003), Lockwood e 
Medlik (2003), Müller (2003), Frechtling (2003), Butler e Jones (2003), Willmott e 
Graham (2003), Olsen (2003a, 2003b), Gretzel (2006), Cooper et al (2006), Hall (2006), 
Buhalis e Costa (2006), Clark (2006) e Butler e Hall (2006), ou por instituições 
internacionais, como a OMT (2005) e a ETC (2006).  
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Quadro 2.30. – Factores determinantes gerais no desenvolvimento do turismo 
Vectores salientes nos primeiros 

 anos do Século XXI 
Traços marcantes  

para o futuro  
 
Factores económicos 
���� Aumento dos rendimentos disponíveis nas famílias ► 
���� Movimentos de harmonização monetária ► 
���� Globalização da economia e dos mercados ► 
���� Desemprego controlado ► 
���� Estratégias de integração empresarial ► 
���� Aumento dos preços do petróleo ► 
���� Influência dos grupos empresariais mais fortes 

(transporte e distribuição), sobretudo nos destinos com 
ofertas mais fragmentadas ► 

 
Factores económicos 
���� Valor das reformas � 
���� Evolução das taxas de juro � 
���� Custos da saúde e da habitação� 
���� Importância crescente de novas economias� 
���� Espectro do agravamento das desigualdades sociais em 

alguns países � 
���� Redução dos custos de acesso à Internet  
���� Desafios acrescidos para as empresas de dimensão 

média  

 
Factores políticos 
���� Liberalização dos transportes e de outros sectores ► 
���� Conflitos no processo de desenvolvimento de alguns 

países, nomeadamente entre identidade e modernidade 
► 

���� Reforço da consciência social e ambiental ► 
���� Políticas de diversificação de produtos para combater a 

concorrência internacional acrescida ► 

 
Factores políticos 
���� Políticas de inclusão social, de igualdade de 

oportunidades para todos e de conciliação entre a vida 
social e profissional � 
���� Planeamento e desenvolvimento sustentável  
���� Políticas tendentes a suavizarem a emissão de CO2 � 
���� Supressão quase total das barreiras às viagens 

internacionais 
 
Factores tecnológicos e de mobilidade 
���� Efeitos da Internet (informação, reservas, pagamentos 

automáticos, marketing, personalização da oferta) ► 
���� Transformações no transporte aéreo ► 
���� Progresso da tecnologia nos transportes e facilidade de 

mobilidade ► 
���� Melhorias nas acessibilidades (banalização do 

automóvel; diminuição dos custos dos transportes 
aéreos e expansão das linhas férreas destinadas aos 
comboios de alta velocidade) ► 

 
Factores tecnológicos e de mobilidade 
���� Aprofundamento das novas tecnologias de informação 

e comunicação (banda larga, televisão e rádio por 
satélite, telemóveis e Internet) 
���� Uso crescente da tecnologia electrónica para identificar 

segmentos de mercado e para concretizar acções 
importantes de comunicação e promoção 
���� Modernização tecnológica dos sistemas de reservas 
���� Novas transformações no transporte aéreo � 
 

 
Factores demográficos e sociais 
���� Abaixamento da idade da reforma 
���� Penetração crescente da mulher no mercado de 

trabalho ► 
���� Aumento da esperança média de vida ► 
���� Maior liberdade individual, em termos de economia e 

tempos livres 
���� Redução do tempo de trabalho 
���� Tendência universal do direito a férias pagas ► 
���� Incorporação mais tardia dos jovens no mercado de 

trabalho ►  
���� Novas formas de trabalho a tempo parcial ► 

 
Factores demográficos e sociais 
���� Envelhecimento da população � 
���� Subida gradativa da idade da reforma � 
���� Consolidação da penetração da mulher no mercado de 

trabalho  
���� Profissionais jovens com menores ligações afectivas ao 

trabalho e aos produtos consumidos � 
���� Multiplicidade de estruturas familiares � 
���� Estagnação/Aumento do tempo médio de trabalho � 
���� Exigências profissionais acrescidas para alguns grupos 
� 

Legenda: ► - Factor cuja influência deverá permanecer no futuro; � - Factor novo ou com influência muito 
forte no futuro. 
 
Conforme se pode verificar, embora se mantenham actuantes um conjunto significativo de 
factores que foram decisivos no passado, perspectivam-se alterações que devem ser 
devidamente assinaladas, sobretudo no plano dos vectores económicos, demográficos e 
sociais.  
 
Assim, no plano económico, admite-se que se manterão no futuro os vectores que 
determinaram a evolução até aos primeiros anos do século XXI, com a incorporação de 
novos elementos decisivos, onde se destacam os efeitos decorrentes do valor das reformas, 
da evolução das taxas de juro, do peso acrescido das despesas de saúde e de habitação nos 
orçamentos familiares, do eventual agravamento das desigualdades sociais em alguns 

Fonte: Produção própria  
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países e da importância crescente de novas economias fortes (a OMT destaca a China, a 
Índia, a Federação Russa e a Polónia). 
 
No domínio demográfico e social (Hall, 2006; Moscardo, 2006; Cooper et al, 2006) 
podem-se assinalar algumas mutações de fundo. Em primeiro lugar, a esperada subida 
gradativa da idade da reforma, em contraste com a tendência regressiva observada nas 
décadas finais do século XX; por outro lado, o reforço do envelhecimento da população e a 
ampliação do leque variado de estruturas familiares constituem duas particularidades de 
influência directa sobre as práticas turísticas, como se relevará seguidamente; finalmente, a 
intersecção com a vida profissional acentuará a incidência de determinados elementos já 
observáveis no passado recente, aos quais se poderão juntar o previsível fim do ciclo da 
redução dos horários laborais, o reforço das exigências profissionais acrescidas para alguns 
grupos e o maior desprendimento dos jovens em relação aos laços afectivos ligados ao 
trabalho. 
 
Ao nível do enquadramento tecnológico e da componente da mobilidade das pessoas, além 
da sofisticação e da penetração acrescida das novas tecnologias, o relevo especial deve ser 
concedido às possíveis transformações que poderão ocorrer no transporte aéreo, com 
consequências marcantes para o turismo internacional (Graham, 2006). De facto, as 
grandes companhias aéreas têm problemas financeiros complicados para resolver, os quais 
podem conduzir a novas alianças e fusões (OMT, 2005). Por outro lado, as companhias 
low cost, com um papel fundamental na evolução do turismo internacional nos últimos 
anos, e em relação às quais se pode projectar uma extensão das suas carreiras para o médio 
curso, também defrontarão certamente alguns desafios, já que também não podem abdicar 
do padrão da rentabilidade (Graham, 2006).  
 
Finalmente, no âmbito dos factores políticos, além do esforço para equilibrar 
financeiramente os sistemas de pensões dos reformados, afigura-se como possível o 
reforço das políticas de inclusão social, de igualdade de oportunidades para todos e de 
conciliação entre a vida social e profissional, além de uma inevitável atenção acrescida aos 
desafios do desenvolvimento sustentável, onde emergirá muito provavelmente a 
necessidade de se assumirem acções que diminuam os efeitos directos em termos do 
aquecimento global do planeta (Vinor e Nicholls, 2006; OMT, 2008a).  
 
Mas, a envolvente do turismo não se esgota nos vectores já destacados. Como fenómeno 
humano que é, o turismo também deve ponderar os elementos de carácter pessoal, 
sobretudo os que derivam dos paradigmas referentes ao lazer e à ocupação dos tempos 
livres, pelo que se conclui este exercício de sistematização com a sua abordagem, 
mantendo a dicotomia entre o passado recente e a projecção qualitativa para o futuro 
(Quadro 2.31.).  
 
Saliente-se que nesta síntese convergem vectores que constam das reflexões efectuadas por 
Bacal (2003), Clark, (2003), Cooper et al (2006), Gretzel (2006), Hall (2006), Quintana 
(2006) e Santos e Gama (2008), bem como de trabalhos técnicos produzidos pela OMT 
(1999a, 2005), ETC (2006) e Comissão Europeia (2004 e 2007a). 
 
Conforme se pode observar da análise do citado Quadro 2.31., reproduzido na página 
seguinte, as linhas de fundo em que assentam os princípios das práticas turísticas deverão 
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manter os seus traços dominantes, com realce acrescido para determinadas características 
que serão detalhadas na Secção 2.5.4., entre as quais sobressaem aspectos ligados à 
fragmentação dos consumos, à exigência de qualidade (segurança incluída), à procura por 
produtos diversificados e ao uso de formas alternativas de alojamento turístico, sobretudo 
no plano das denominadas residências secundárias. 
 

 Quadro 2.31. – Factores de carácter pessoal com influência no desenvolvimento do turismo 

Legenda: ► - Factor cuja influência deverá permanecer no futuro; � - Factor novo ou com influência muito 
forte no futuro.                                                                                                                Fonte: Produção própria  
 
Estabelecida a ponte para o futuro e delimitados os factores gerais com influência no 
desempenho dos movimentos turísticos, importa aprofundar seguidamente alguns vectores 
que comportam sinais de mudança ou que justificam uma atenção acrescida, ao 
introduzirem novas nuances ou desafios renovados para o turismo. De modo a facilitar a 
sua percepção e sistematização, a Figura 2.20., abaixo reproduzida, integra a 
esquematização dos factores determinantes, permitindo uma visão de conjunto. 
  

Figura 2.20. – Enquadramento dos vectores que influenciarão o desenvolvimento do turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção própria 

Vectores salientes nos primeiros 
 anos do Século XXI 

Traços marcantes  
para o futuro  

���� Novos paradigmas associados ao lazer ► 
���� Necessidade de descanso físico e psíquico face às 

exigências no plano profissional ► 
���� Fuga ao “stress” quotidiano e à rotina da vida ► 
���� Desenvolvimento de novos contactos sociais ► 
���� Valorização individual, através do conhecimento de 

outros espaços e culturas ► 
���� Efeito da moda, reforçando o interesse pela 

descoberta de novos lugares e patrimónios ► 
���� Valorização dos aspectos ligados à segurança ► 

���� Valorização do tempo consagrado ao lazer e aumento 
do stress da vida urbana 
���� Férias activas e repartidas ao longo do ano � 
���� A exigência de uma boa relação qualidade – preço� 
���� Exigência de segurança nos destinos 
���� Uso acrescido de residências secundárias � 
���� Sensibilização para os problemas socioculturais e do 

ambiente � 
���� Facilitação da acessibilidade a grupos portadores de 

deficiências � 

���� Carácter económico 
���� Carácter 

tecnológico 
���� Carácter 

demográfico e 
social 

���� Carácter geral e 
pessoal 

 

Envolvente 
Infra-estrutura 
Super-estrutura 
 
Mercado: 
Oferta 
Procura 

 
Turismo 
interno 

+ 
Turismo 

internacional 

Factores determinantes 
gerais 

Vectores a individualizar e a aprofundar: 
���� As mudanças de valores 
���� O efeito da tecnologia continuará a 

dominar a economia e a sociedade  
���� A globalização e os desafios para o sector 

privado 
���� A mudança demográfica resultante do 

aumento da esperança média de vida 
���� O envelhecimento da população europeia 

e a sustentabilidade dos regimes de 
pensões na reforma 

���� A pluralidade das estruturas familiares 
���� A pressão da gestão do tempo 
���� A consolidação das estruturas 

empresariais do turismo 
���� A consciência da importância do respeito 

pelos padrões ambientais  
���� As parcerias público-privadas 
���� As transformações no modelo de 

negócios 
���� Os desafios do aquecimento global, do 

fundamentalismo e da segurança 
���� O aumento da riqueza nos mercados 

existentes e emergentes 
 

Efeitos no 
turismo 
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Em conformidade com o roteiro atrás definido, o detalhe dos vectores que serão alvo de 
análise, permitirá equacionar os efeitos expectáveis sobre a actividade turística, quer no 
plano de enquadramento, quer em termos de incidência directa sobre as duas componentes 
básicas do mercado (oferta e procura). Assinale-se que os factores determinantes gerais, 
alguns dos quais já foram aludidos na análise efectuada anteriormente, serão objecto de 
recapitulação e sistematização na Secção seguinte, onde se desenharão os traços 
dominantes do perfil do consumidor turístico do futuro, bem como as perspectivas finais 
para o turismo interno. 
 
i) As mudanças de valores 
 
Tal como acentuam Clark (2003), Frechtling (2003), Cooper et al (2006), Gretzel (2006), 
Hall (2006) e Quintana (2006), o turismo converteu-se numa variável sócio-cultural 
importante para uma parte apreciável dos residentes nos países mais desenvolvidos e 
prósperos do mundo; Contudo, os mesmos autores alertam que este panorama de 
oportunidades não deve fazer perder de vista a outra face da realidade, ou seja, o facto dos 
avanços económicos estarem a ser acompanhados por processos de agravamento das 
desigualdades sociais, os quais em muitos casos, têm gerado um aumento das parcelas da 
população afectadas pela exclusão social 
 
Assim, as evidências empíricas apontam para que os grupos sociais com rendimentos mais 
elevados tendam a valorizar os períodos de descanso, onde possam recuperar do stress 
quotidiano e do ritmo de vida desgastante nas grandes cidades. Não dispensarão o turismo 
e estarão dispostos a adquirirem produtos e serviços turísticos várias vezes ao longo do 
ano, não atendendo muito ao factor preço, mas sendo particularmente exigentes em termos 
de qualidade. 
 
Segundo Cetron (2003) é importante não perder de vista que o grupo com menos de 30 
anos representava quase ¼ da população europeia. Possuem valores distintos dos seus 
antepassados já que cresceram num mundo onde já pontificavam os sistemas de 
telecomunicações avançados, os recursos computacionais e os meios de comunicação de 
massa. Neste contexto, os seus valores diferirão fortemente em relação aos dos seus 
antepassados, o que implicará novos desafios para os profissionais do marketing.  
 
Dentro deste grupo, Cetron distingue ainda o escalão com menos de 20 anos, o qual 
permanecerá mais tempo na escola, atrasando assim a sua chegada ao mercado de trabalho. 
O mesmo autor enfatiza que estes jovens constituir-se-ão como os principais clientes 
turísticos no futuro, possuindo uma forte particularidade empreendedora e um perfil 
profissional de “ (…) pouca ou nenhuma lealdade para com os seus empregados, chefes, 
partidos políticos ou até mesmo produtos de marca (…)” . 
 
Esta postura implicará que a indústria turística se adapte adequadamente à sua 
mentalidade, com consequente reorientação das estratégias de marketing. Tratam-se de 
potenciais turistas, que no nosso entender, poderão assumir com frequência um 
comportamento típico dos denominados “alocêntricos”, segundo a classificação de Plog 
(1974), e que se distinguem por gostarem de actividades menos tradicionalistas, não 
dispensarem a existência da informação adequada e de preferirem propostas inovadoras, 
com qualidade, numa bitola que Cetron (2003) intitula como de “luxo acessível”. 
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ii) O efeito da tecnologia continuará a dominar a economia e a sociedade  
 
Autores como Cetron (2003), Willmott e Graham (2003) defendem que a existência de um 
mundo dominado pela tecnologia avançada não prejudicará o desenvolvimento futuro do 
turismo de negócios, atendendo a que os empresários não dispensarão a manutenção das 
relações personalizadas, de forma a complementarem as suas acções e a reafirmarem um 
relacionamento pessoal com os seus colegas de trabalho. Por outro lado, Butler e Jones 
(2003) consideram que “ (…) mesmo que o e-commerce prospere, a Internet terá um efeito 
adverso nas viagens de negócios (…)” e chegam a estender os efeitos negativos da Internet 
no turismo aos próprios viajantes de lazer, evidenciando que “ (…) a realidade virtual 
oferece um alto grau de estímulo e perigos simulados, sem nenhum risco físico real (…)”. 
 
Neste antagonismo de pontos de vista, aproximamo-nos claramente das perspectivas 
advogadas por Cetron, Willmott e Graham, no tocante às deslocações por motivos de 
negócios e afazeres profissionais. Por outro lado, e perante as evidências empíricas, 
discordamos em absoluto do ponto de vista expresso sobre as viagens de lazer e recreio. 
Tal como destacam Cooper et al (2001), Valls (2004), Buhalis e O’Connor (2006) e Wober 
(2006), a Internet cumpre funções importantíssimas no plano da difusão da informação, do 
marketing e das reservas, fornece pistas para a escolha dos destinos, promove os produtos e 
os vários locais, facilita as transacções e confere comodidade aos utentes, mas não tem 
possibilidade de substituir a pedra angular do turismo, ou seja, o efeito da realidade vivida.  
 
Por outro lado, no plano dos consumidores, e tal como já foi referido, a Internet continuará 
a mudar a maneira como se adquirem os serviços turísticos, sendo crível que os sistemas de 
pagamento mediante débito automático registarão nos próximos anos uma utilização 
crescente. Face a esta perspectiva, compartilhada igualmente por autores como Cooper et 
al (2001; 2006), Middleton e Clarke (2002), Willmott e Graham (2003), Gretzel (2006), 
Buhalis e O’Connor (2006), e pela própria OMT (2001c; 2001d), parece lícito admitir um 
incremento on-line das informações ao alcance dos consumidores na hora de decidir, bem 
como uma diferenciação de preços que levará em conta o valor do serviço e os próprios 
elementos da informação.  
 
Na óptica dos destinos, o efeito das tecnologias de informação e de comunicação (TIC) 
será fundamental não só no plano das reservas e do acesso à informação, mas também no 
plano do marketing (Kotler, 2000; Valls, 2004; Ejarque, 2005; Manente e Minghetti, 2006; 
Buhalis e O’Connor, 2006). Por outro lado, os canais de distribuição electrónicos 
continuarão a exigir a reorientação dos negócios dos intermediários do turismo, pelo que as 
agências de viagens necessitarão de se adaptar convenientemente à nova situação no 
mercado (Buhalis e Ujma, 2006), desenvolvendo preferencialmente produtos adequados às 
motivações dos clientes on-line. 
 
iii) A globalização e os desafios para o sector privado 
  
O provável prolongamento dos paradigmas da informação e da globalização continuará a 
introduzir mudanças na maneira como o consumidor do futuro se relacionará com os 
agentes turísticos. De acordo com Olsen (2003), “ (…) as suas exigências serão 
implacáveis, pois buscam maximizar os seus desejos e suas realidades económicas (…)”, o 
que obriga as empresas ligadas à recepção turística e à hospitalidade a prepararem-se para 
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este tipo de consumidor, tendo sempre como enquadramento um palco competitivo 
internacional cada vez mais lato. Este aspecto conduz à necessidade da existência de uma 
certa “habilidade” empresarial para competir no futuro, o que pressupõe a eliminação de 
uma visão apenas orientada para os lucros rápidos e imediatos.  
 
Tal como distingue Olsen (2003), “ (…) as empresas alinhadas com as forças que 
impulsionam o mercado nos seus ambientes e investem em métodos competitivos para 
conquistar as oportunidades que surgem terão sucesso e irão adiante (…)”. Ao invés, e tal 
como alertam Buhalis e Peters (2006), as empresas que continuarem a assumir uma visão 
do passado, tendo a ilusão que conseguem fidelizar os seus clientes sem apresentarem 
produtos e serviços que agreguem valor real e significativo para os consumidores, terão 
muitas dificuldades. Trata-se de uma visão dicotómica que partilhamos em absoluto e que 
colocam também na esfera da responsabilidade do sector privado a criação das condições 
essenciais para garantir o sucesso do sector. 
 
Obviamente, que esta perspectiva não dispensa a existência de um sector público actuante 
e activo, com capacidade para garantir o planeamento e o ordenamento adequado do 
território, a qualificação urbana, a infra estruturação básica desejável e a valorização do 
património cultural e natural. A evolução obriga à integração das novas lógicas de 
mercado; o consumidor procura uma melhor qualidade e uma oferta variada no seio do 
mesmo destino (alojamento, animação diversificada e completa, qualidade dos espaços 
naturais, tipicidade, entre outros requisitos), o que gera a necessidade dos agentes 
profissionais do turismo se vincularem ao cumprimento de um conjunto de obrigações 
subjacentes ao desenvolvimento turístico equilibrado, o que pressupõe uma articulação 
acrescida entre os sectores público e privado, de modo a orientarem as actividades em 
respeito com os direitos dos consumidores.  
 
iv) A mudança demográfica resultante do aumento da esperança média de vida 
 
Tal como sublinham Cooper et al (2001), a esperança de vida tem vindo a aumentar na 
maioria dos países desenvolvidos, como corolário do reforço da medicina preventiva, da 
opção por dietas mais saudáveis, da prática mais generalizada de actividades desportivas e 
de exercícios físicos, do declínio do hábito de fumar e de uma maior preocupação com a 
envolvente ambiental.  
 
Nos EUA, no Japão, na Europa e em Portugal, as pessoas de idade madura formam o 
segmento mais rico da sociedade. No futuro, tal como reconhece Cetron (2003), “ (…) 
serão mais activas e saudáveis do que as gerações anteriores. Tenderão a tornear a 
nostalgia, entregando-se às mesmas actividades e aos mesmos entretenimentos que 
desfrutaram na sua juventude, tendo agora mais recursos para o fazer. Por outro lado, os 
reformados também viajarão mais, sobretudo fora da época alta, promovendo o equilíbrio 
das viagens durante o ano (…)”. 
 
Por outro lado, tal como reconhecem Willmott e Graham (2003), “ (…) com um número 
crescente de viajantes idosos, a proporção de viagens para visitar amigos e parentes 
aumentará (…)”. Este aspecto, na opinião dos mesmos autores e de Moscardo (2006), 
ampliará a parcela de viajantes com flexibilidade para escolherem o tempo mais favorável 
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para as suas deslocações, com reflexos na atenuação da sazonalidade, tal como o 
evidenciado por Cetron (2003).   
 
Esta nota remete-nos para a recapitulação do cunho estratégico que este segmento de 
mercado desempenhará no futuro, justificando em absoluto a delimitação de políticas 
específicas para explorar a sua potencialidade. Obviamente, que esta consideração é 
extensiva ao turismo nacional, nas suas duas vertentes interna e emissora. Tal como 
sublinha Olsen (2003), “ (…) a primeira e a maior preocupação desse grupo de clientes 
enfocará a segurança e a saúde (…)”, seguindo-se uma exigência clara de 
responsabilidade social por parte das empresas turísticas, agregando neste quesito não só as 
práticas ambientais adequadas, como também a adopção de programas de qualidade e a 
condução dos negócios em princípios elevados de integridade e honestidade.  
  
Reconhecendo as perspectivas favoráveis que se abrem para o mercado turístico da terceira 
idade, Cleverdon (2003) alerta para as dificuldades enfrentadas pelas economias de alguns 
países industrializados para suportarem os custos inerentes às pensões de reforma de um 
número crescente de idosos, pelo que admite como altamente provável que se opte por 
aumentar a idade da aposentação progressivamente, o que se ajusta igualmente à 
comprovada progressão da esperança média de vida. Trata-se de um aspecto de crucial 
importância e que abordaremos no ponto seguinte.  
 
v) O envelhecimento da população europeia e a sustentabilidade dos regimes de 
pensões na reforma 
 
De acordo com elementos disponibilizados pelo EUROSTAT (2008a), a percentagem da 
população com 65 anos e mais, residente nos países da UE tem vindo a aumentar a sua 
participação. Por outro lado, segundo a mesma fonte, a “taxa de dependência dos idosos”, 
calculada através do quociente entre o número total de pessoas economicamente inactivas 
(65 anos e mais) e o número de pessoas em idade de trabalhar (de 15 a 64 anos), era de 
25,2% em 2007 contra 22,3% em 1996.  
 

Gráfico 2.3. – Reforço da população idosa na UE 

Taxa de dependência dos idosos

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
10

20
20

20
30

20
40

20
50

(%
)

UE -27 Portugal 
 

Fonte: EUROSTAT (2008a) 
 



  
Sancho Silva Capítulo 2.Fundamentação teórica e conceptual 

 

 - 139 -  

O Gráfico 2.3., reproduzido na página anterior, assinala que, em conformidade com os 
estudos demográficos elaborados pelo EUROSTAT, a tendência será para este coeficiente 
continuar a aumentar progressivamente, podendo atingir 25,9% em 2010, 28,3% em 2015, 
31,1% em 2020 e 50,4% em 2050. Esta evolução deriva do efeito não só da chegada de 
gerações numerosas à idade da reforma, mas decorre igualmente da associação do aumento 
da esperança média de vida e da diminuição da fecundidade.  
 
Neste sentido, um dos desafios que se colocam no futuro, tal como sublinha Moscardo 
(2006), prende-se com a capacidade de compatibilizar o envelhecimento da população com 
a manutenção de regimes de pensões susceptíveis de garantirem aos idosos o nível de 
rendimentos indispensável para terem uma vida futura sem grandes riscos de pobreza. 
Trata-se de uma questão que interessa particularmente ao turismo, já que o previsível 
reforço do segmento de terceira idade só será efectivo se existirem condições que garantam 
aos aposentados a prática de uma vivência sem restrições, onde logicamente o lazer e o 
turismo tenderão a ter um papel importante. 
 
No domínio das medidas de índole política a adoptar pelos vários países no sentido de 
ultrapassar os desafios financeiros inerentes aos sistemas de aposentação, de forma a 
salvaguardar a exclusão social e o equilíbrio financeiro a prazo dos sistemas de pensões, 
poderá surgir a opção de prolongamento da vida activa, a qual também materializará o 
efeito do aumento da esperança média de vida.  
 
Neste contexto, importa equacionar as consequências que a evolução dos sistemas de 
pensões poderá acarretar para a procura turística. Assim, a sobrepor-se o cenário de 
estabilização do patamar das actuais idades de reforma, será lógico admitir uma forte 
expansão do segmento pertencente ao grupo da terceira idade; por outro lado, a impor-se a 
hipótese de ampliação progressiva do tecto das reformas, tal facto poderá implicar uma 
redefinição do perfil da procura por parte dos consumidores com mais de 65 anos, os quais 
ao possuírem um subconjunto de pessoas ainda a exercer actividades profissionais, 
tenderão a manter os mesmos níveis de rendimento, mas terão mais condicionalismos para 
a escolha dos períodos para as suas deslocações turísticas.  
 
Contudo, entende-se que este último cenário não apagará a importância decisiva desta 
franja da população nas deslocações turísticas do futuro, sobretudo junto daqueles dois 
sectores que Cleverdon (2003) define como “ (…) os segmentos potencialmente mais 
lucrativos para o turismo intra-europeu e entre EUA/Japão e Europa (…)”, ou seja, o 
grupo dos que se reformaram cedo e com uma pensão interessante. 
 
vi) A pluralidade das estruturas familiares 
 
Ainda no plano das tendências sócio-demográficas, Cleverdon (2003) ressalta a pertinência 
de se ter presente outra particularidade que se acentuará no futuro e que está relacionada 
com o fenómeno da fragmentação típica dos lares tradicionais. Tal facto é também 
reconhecido no estudo da Confederação do Turismo Português (2005), onde se afirma: “ 
(…) as estruturas familiares estão a diversificar-se como consequência do crescente 
individualismo, diversidade na sociedade e alterações nas suas próprias regras (…)”.  
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Com efeito, tal como evidencia Hall (2006), existe uma tendência que pode ser 
comprovada estatisticamente, pelo menos ao nível da Europa e que aponta claramente para 
a alteração do padrão tradicional da família, através da incidência das seguintes 
ocorrências: 
���� Redução da dimensão dos agregados familiares; 
���� Ampliação do número de casais sem filhos (DINK – double income no kids); 
���� Aumento dos agregados monoparentais com filhos; 
���� Diminuição das taxas de casamento; 
���� Expansão da coabitação, dos divórcios e dos nascimentos fora do casamento.  

 
Estes factores contribuem para individualizar e diversificar ainda mais os padrões de 
consumo turístico, ampliando os desafios que se colocam ao nível dos produtos a 
disponibilizar. Este ponto de vista é sublinhado para autores como Cooper et al (2006) e 
Cleverdon (2003), para quem esta mutação, aliada ao reforço da população mais idosa, irá 
conduzir à necessidade de criar uma oferta turística mais multifacetada, com “ (…) uma 
variedade maior de segmentos e nichos diferenciados de mercado (…)”.  
 
Contudo, apesar desta realidade insofismável, há que não esquecer que a família clássica 
ainda constitui a estrutura mais frequente, pelo que existem condições para relançar o 
turismo familiar, o qual pode justificar a existência de programas específicos, à semelhança 
dos operacionalizados em França e nos EUA. Acresce que este segmento de mercado não 
se confina só à família tradicional, podendo ser extensivo à família monoparental, ou 
recomposta ou em dificuldades.  
 
vii) A pressão da gestão do tempo 

 
Vários analistas defenderam que a penetração das novas tecnologias tornariam possível a 
redução da jornada semanal de trabalho, originando mais tempo livre para o lazer. Trata-se 
de um ponto de vista que no plano europeu carece de fundamentação, já que os dados do 
EUROSTAT21 não confirmam a redução do número médio de horas do trabalho, como 
transparece da leitura do Quadro 2.32., abaixo reproduzido.  
 

Quadro 2.32. – Horas trabalhadas por semana nos empregos a tempo inteiro  
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

União Europeia (UE-27) 41,7 41,6 41,7 41,8 41,9 41,9 41.8

União Europeia (UE-15) 42,0 42,1 42,1 42,1 41,9  41,7 41,6 41,4 41,5 41,7 41,8 41,8 

(a) - Inclui todas as horas de trabalho, pagas ou não pagas; exclui o tempo gasto na deslocação 
para o local de trabalho, bem como o período para a refeição principal. Fonte: EUROSTAT (2008) 

 
De facto, perante os dados atrás apresentados, pensamos que a ilação segura aponta no 
sentido da estabilização do número médio de horas semanais de trabalho, face às 
diferenças mínimas existentes entre os vários anos, sendo no entanto perceptível uma 
tendência para uma ténue regressão progressiva até 2002 (UE-15), seguindo-se uma débil 
subida até 2006. Importa salientar que estamos perante um domínio onde não existe 
consenso. Com efeito, para outros analistas, como Cetron (2003), ocorreu precisamente o 
oposto, ou seja, segundo o seu ponto de vista, “ (…) as empresas reduziram o número de 
                                                 
21 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen= 
welcomeref&open=/data/popul/labour/employ/lfsa/lfsa_wrktime&language=en&product=EU_MAIN_TREE&root=EU_
MAIN_TREE&scrollto=662 (acedido 24/09/08) 
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funcionários, pelo que em termos práticos verificou-se e ocorrência de mais trabalho para 
ser executado por menos gente (…)”. 
 
Contudo, parece-nos serem nítidas as evidências empíricas que, na década iniciada em 
2000, a elevação do custo de vida e a estagnação salarial conduziram em vários países à 
ampliação do leque de pessoas que se juntaram às forças de trabalho. Por outro lado, 
segundo Cetron (2003), o grupo dos empresários e dos executivos destacam-se entre 
aqueles que serão obrigados a ter uma jornada de trabalho mais longa do que o resto da 
população. A estes dois grupos, Willmott e Graham (2003) adicionam os denominados 
trabalhadores autónomos, em relação aos quais auguram uma participação crescente na 
população activa mundial e que disporão de grande flexibilidade para gerir os seus tempos 
de trabalho e de férias  
 
Por outro lado, o aumento de mulheres que trabalham fora de casa irá introduzir 
progressivamente alterações nos padrões associados ao lazer ao turismo. A menor 
disponibilidade para o desempenho das tarefas domésticas imprescindíveis irá ser 
compensada com a opção por práticas de lazer/turismo de curta duração e mais distribuídas 
ao longo do ano. As tradicionais férias de longa duração irão, cada vez mais, dar lugar a 
saídas curtas, com aproveitamento específico dos fins-de-semana, o que comportará 
oportunidades crescentes para os destinos urbanos, onde o “mix”  da oferta existente pode 
preencher vocações e interesses distintos por parte dos turistas.  
 
A procura das viagens curtas, com um crescimento assinalável desde a década iniciada em 
1980, continuará a sua expansão, segundo o ponto de vista de muitos autores e instituições 
(por exemplo, a ETC no seu documento “Mega trends” identifica claramente esta 
tendência de mercado), o que se explica igualmente pela grande multiplicidade de 
tipologias que pode assumir, as quais abrangem desde promoções fora da temporada ou de 
última hora, pequenas férias de luxo, estadas temáticas, viagens de compras, deslocações 
profissionais até à assistência a eventos específicos. 
 
viii) A consolidação das estruturas empresariais do turismo 
 
Tal como destacam Willmott e Graham (2003), um dos grandes desafios que atravessará 
verticalmente toda a indústria turística prende-se com o imperativo da especialização como 
resposta a uma procura que se espera mais personalizada, exigindo um leque amplo de 
respostas quer no plano das actividades e dos alojamentos, como também no capítulo dos 
preços. Neste último domínio, será mesmo expectável a ocorrência de uma polarização da 
oferta em torno das propostas consideradas como básicas e as que incluem as propostas 
mais sofisticadas. O efeito da expansão das companhias aéreas de baixo custo e a 
existência de cada vez mais cadeias hoteleiras baseadas na máxima “sem supérfluos e sem 
extras”, proporcionarão um bloco da oferta com preços particularmente acessíveis; no 
contraponto, teremos certamente um reforço da designada oferta de luxo, com detalhes 
sofisticados e capaz de prover todas as necessidades e caprichos dos turistas mais 
exigentes. 
 
Ainda no domínio do alojamento, a ETC (2000) antecipa um crescimento da hotelaria de 
nível médio e económico, fortemente associada aos pacotes de viagens curtas 
comercializados através dos processos de venda directa, com recurso aos sistemas 
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electrónicos de reservas. Também a procura por hospedagens colectivas menos formais 
deverá registar uma propensão aumentativa, a par com o alojamento privativo ligado à 
imobiliária turística.  
 
Num plano mais lato, acentuar-se-á o processo de desregulamentação das companhias 
aéreas europeias, assistindo-se a uma forte competição entre as operadoras independentes 
de baixo custo e as grandes transportadoras de bandeira. E apesar de, num horizonte de 
curto prazo, se aguardar a continuação do aumento do transporte aéreo na Europa, 
sobretudo devido à conjugação da expansão dos voos de baixo custo para o médio curso, 
da expansão da rede de linhas aéreas para o Leste Europeu e do aumento das companhias 
aéreas nas ligações inter-regionais, subsistem várias dúvidas sobre o futuro.  
 
Para Cleverdon (2003), a competição entre o sucesso das companhias independentes e a 
recuperação das grandes transportadoras terá consequências e resultados ainda incertos, 
referindo mesmo que “ (…) os ventos estão contra as companhias independentes se a 
experiência de desregulamentação norte-americana for repetida (…)”. Trata-se, de facto, 
de matéria pouco consensual, contrariamente às opiniões sobre os previsíveis 
congestionamentos dos aeroportos e dos sistemas de controlo de tráfego aéreo, os quais 
conduzirão (…) a atrasos nas viagens e ao abandono de planos de viagens, com uma 
escolha alternativa de não viajar ou preferir uma actividade próxima do lar (…)” (Todd, 
2000). Mais uma vez, o turismo interno ou de proximidade espreita esta oportunidade, 
constituindo-se como uma forte alternativa face à multiplicidade de meios de transporte 
que podem ser utilizados. 
 
ix) A consciência da importância do respeito pelos padrões ambientais  
 
A exigência de preocupação com as questões ambientais continuará no futuro a ter um 
relevo fundamental, face às evidências decorrentes do aquecimento global e à necessidade 
de garantir a compatibilização do desenvolvimento económico (turismo incluído) com a 
harmonia do meio físico envolvente. Neste contexto, é nosso entendimento, em pleno 
alinhamento com a perspectiva da OMT (2003), que muitos destinos terão que conceder 
uma importância acrescida à gestão dos impactos turísticos, recorrendo a estratégias 
adequadas. 
 
A expectável perda de importância relativa do produto sol e mar, conforme as perspectivas 
da OMT e da ETC, gerará uma procura acrescida para regiões interiores, criando novas 
oportunidades de desenvolvimento em localizações não costeiras; contudo, as férias 
baseadas na praia continuarão a constituir a forma dominante, sobretudo na Europa.  
 
Neste contexto, os destinos costeiros enfrentam o desafio da revitalização, o que implicará 
a necessidade, em muitos casos, de empreender um processo de gestão da qualidade, tal 
como preconiza a Comissão Europeia (2000) no documento “Towards quality coastal 
tourism – Integrated quality management (IQM) of coastal tourist destinations”. Tudo 
indica que o caminho para a regeneração e a qualidade corresponderá a uma necessidade 
de reencontrar um equilíbrio no quadro do desenvolvimento durável, entre a gestão dos 
recursos (primários e secundários), os resultados económicos, as aspirações sociais, as 
questões da acessibilidade e da mobilidade e o reposicionamento em termos de imagem. 
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De facto, tem-se assistido na última década a uma consciencialização progressiva sobre a 
importância do turismo sustentável, tendo vários destinos tomado medidas estratégicas 
neste sentido, as quais respondem amiúde a exigências do próprio mercado. Este desiderato 
não é exclusivo dos destinos costeiros e dos seus actores, sendo considerado pela OMT 
(2005) como uma exigência comum, no sentido da indispensabilidade de se optarem por 
práticas assentes no planeamento integrado.  
 
Mas, se o planeamento integrado reveste um carácter fundamental e imprescindível, as 
boas práticas empresariais também não dispensam, nos dias de hoje, a implementação de 
medidas adequadas de gestão ambiental, susceptíveis de reduzirem as pressões sobre o 
ambiente e de configurarem uma maior eficiência ao nível das actividades exercidas. 
Voltaremos a esta questão quando abordarmos os aspectos ligados ao aquecimento global 
do planeta. 
 
x) As parcerias público-privadas 
 
Em  conformidade com autores como Heeley (2003), Valls (2004), Ejarque (2005), Costa 
(2006), Manente e Minghetti (2006) e Ioannides (2006), a concorrência entre os destinos 
obriga a que estes se preocupem com a organização correcta da oferta turística, inserida 
num processo de planeamento integrado, o qual deve garantir a compatibilização dos 
equipamentos turísticos com a sua envolvente (ambiente, ordenamento do território, rede 
de comunicações e de acessibilidades, e outros factores) como forma de se assegurar a 
qualidade e a sustentabilidade. Só deste modo será possível fazer convergir os diferentes 
interesses dos intervenientes nos sistemas turísticos – comunidades de acolhimento, 
empresas turísticas, sector público e turistas. 
 
Deve reconhecer-se a forte importância do papel desempenhado pelas empresas turísticas 
no processo de dinamização do turismo ao nível dos destinos turísticos. E, se neste plano, 
os intervenientes da parte pública devem garantir o ordenamento adequado do território, a 
qualificação urbana, a infra estruturação básica desejável e a valorização do património 
cultural e natural, só com o contributo da actividade empresarial será possível contribuir 
para o aumento da riqueza das várias regiões. 
 
Neste sentido, ganha relevância a constatação de que o turismo é o sector por excelência 
das parcerias (Heeley, 2003; Costa, 2006), sem as quais não será possível gerar os 
consensos que permitam o desenvolvimento sustentável. Indiscutivelmente, se as boas 
estratégias empresariais são fundamentais para o turismo, também a coerência das políticas 
se afigura como primordial, tendo o poder público um papel importantíssimo neste 
domínio. Como se abordará mais adiante, a gestão da qualidade (segurança incluída) nos 
destinos turísticos não prescinde das parcerias adequadas entre os agentes públicos e 
privados, como forma de explorar complementaridades e de garantir a indispensável 
interacção. 
 
xi) As transformações no modelo de negócios 
  
Como já foi destacado, as evidências empíricas permitem perspectivar a conjugação de 
uma expansão aparentemente irreprimível das comunicações ao nível mundial com um 
interesse crescente e assinalável pelas viagens, pelo que as primeiras se assumirão como 
decisivas no futuro do turismo, a par dos transportes. 



  
Sancho Silva Capítulo 2.Fundamentação teórica e conceptual 

 

 - 144 -  

Por outro lado, acredita-se que o acesso à Internet aumentará o poder dos consumidores e a 
estratégia de imagem ganhará importância (OMT, 2001c, 2001d; Buhalis e O’Connor, 
2006). A facilitação do acesso dos consumidores à Internet está a deslocar o centro do 
poder dos profissionais para os viajantes (OMT, 2005). A indústria turística regista cada 
vez mais o facto de que os consumidores estão atentos aos preços e que a Internet ajuda 
fortemente a preparar e reservar as deslocações. Os consumidores sentem cada vez mais 
neste domínio que são senhores das suas próprias decisões.  
 
As notas empíricas permitem também concluir que provavelmente no futuro, e à medida 
que a Internet aumentar a sua penetração, a preparação das viagens on-line, bem como as 
reservas efectivas, tenderão a tornarem-se cada vez mais recorrentes. Neste sentido, os 
destinos turísticos e as organizações responsáveis pela sua gestão devem desencadear um 
esforço de inovação e de dinamismo para responderem às necessidades dos internautas 
(Burns, 2006; Hales, 2006). A fidelidade dos consumidores a um produto ou a uma marca, 
pode fragilizar-se face à possibilidade que a Internet comporta de proporcionar outras 
alternativas de viagem. Com a transparência acrescida de preços e a desintermediação 
torna-se evidente a necessidade de dispor de estudos de mercado e de marketing que 
permitam fundamentar as decisões capitais de uma empresa neste domínio (Pan e 
Fesenmaier, 2006). 
 . 
Mas, no turismo, as TIC também têm um impacto estratégico nas empresas, influenciando 
a gestão, funções, e processos do negócio. Segundo Buhalis, citado por Milheiro (2006), 
“as TIC potenciam a capacidade das organizações para gerir os seus recursos, aumentar 
a produtividade, comunicar as suas políticas e promover os seus produtos, e desenvolver 
parcerias com os consumidores, fornecedores, organizações de sector público, grupos de 
interesse, etc.”. 
 
Contudo, o modelo de negócios não será apenas influenciado pelas TIC, existem outros 
elementos importantes que devem ser ponderados. Referimo-nos à segmentação de 
mercado e ao marketing, cuja valorização nas estratégias empresariais tem também 
reflexos junto dos consumidores, sobretudo no sentido de fomentarem a criação de 
serviços personalizados e mais variados, tentando garantir uma relação cada vez mais 
individualizada com os consumidores (Cooper et al, 2006; Buhalis e O´Connor, 2006; 
Wober, 2006; Gretzel, 2006). Para as empresas é fundamental segmentar a sua procura e 
encontrar os “nichos” de mercado adequados. O grande desafio assenta na capacidade 
empresarial em diferenciar produtos e marcas, como resposta à existência de consumidores 
mais sofisticados e exigentes, os quais aspiram a um serviço melhor, mais rápido e mais 
barato (Pearce, 2008). 
 
xii) Os desafios do aquecimento global, do fundamentalismo e da segurança 
 
No projecto de Livro Branco da OMT (2005) elegem-se três grandes desafios mundiais 
para o desenvolvimento do turismo – o aquecimento global do planeta, o fundamentalismo 
e a segurança internacional. Em relação ao fundamentalismo, tanto religioso como político, 
a OMT classifica-o como a ameaça latente mais significativa, destacando o efeito 
decorrente da expansão das redes de comunicação omnipresentes, as quais acabam por 
favorecer os contactos instantâneos por todo o mundo. Embora o efeito psicológico sobre 
os turistas esteja mais atenuado do que em 2001, subsistem os receios inerentes a novos 
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problemas, pelo que este factor indutor de alguma instabilidade pesará sempre sobre o 
desenvolvimento do turismo internacional, o que em determinados períodos implicará 
necessariamente o desvio de fluxos para o turismo interno ou de proximidade. Por outro 
lado, em matéria de segurança internacional, a OMT augura o reforço e a harmonização 
dos sistemas existentes, o que poderá criar tensões e um aumento dos custos a afectar a 
este domínio à escala mundial. 
 
Finalmente, no tocante ao aquecimento global, a OMT (2008a) vaticina que se tornará 
numa questão cada vez dominante e preocupante, independentemente dos países se 
empenharem finalmente em seguir os princípios do protocolo de Quioto (assinado em 
1997). O repto do futuro para o turismo, segundo a própria OMT (2008a), reside na 
obtenção de um ponto de equilíbrio entre a consolidação e concentração dos benefícios e a 
redução progressiva da “pegada” ecológica. Neste sentido, e tal como também concluem 
Viner e Nicholls (2006), pode-se retirar a ideia de que o turismo, se pretende de facto 
desenvolver-se de uma forma sustentável, tem de reagir rapidamente às mudanças 
climáticas, reduzindo inteligentemente as suas próprias emissões de gases com efeito de 
estufa e respondendo rapidamente aos impactos sobre as suas próprias operações. 

Ainda segundo a OMT (2008a), o turismo contribuía, em 2005, com 4,9% da emissão 
global directa de CO2, sendo que cerca de 75% das emissões estavam relacionadas com os 
transportes, seguindo-se o alojamento turístico (21%) e as outras actividades (4%).  

Quadro 2.33. – Estimativa das emissões de CO2 provenientes do turismo em 2005 (a), (b) 

 
Fonte: Reprodução OMT (2008a; 13) 

 
Conforme deriva da apreciação do Quadro 2.33., a aviação assume-se como o sector mais 
poluente (40% do total), apesar de, em 2005, só ter sido utilizada em 17% da globalidade 
das deslocações turísticas (inclui turistas e excursionistas internos e internacionais). Trata-
se de uma constatação que justifica um evidente destaque e que vem desde já rotular o 
turismo interno como uma modalidade ecologicamente menos problemática, na medida em 
que os meios de transporte preferencialmente utilizados são os rodoviários e ferroviários, 
conforme se comprovará seguidamente no decurso da abordagem aos Capítulos 4 e 5.  
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Para concluir esta temática, torna-se imperioso sublinhar que o caminho a percorrer deverá 
passar naturalmente pela consciência efectiva da necessidade de reduzir as emissões de 
gases de estufa resultantes das actividades turísticas, o que obrigará os governos e as 
empresas a tomarem as medidas adequadas neste domínio, sobretudo no caso dos 
transportes e do alojamento turístico. A melhoria da eficiência energética através do 
recurso a novas tecnologias e a disponibilização de recursos financeiros para apoiar neste 
processo as regiões e os países com mais carências, afiguram-se como acções previsíveis e 
indispensáveis. Trata-se de uma temática que não pode ser doravante ignorada, tal como se 
conclui no relatório da OMT (2008a): “ (…) “The evidence is clear that the time is now for 
the tourism community to advance its strategy to address what must be considered the 
greatest challenge to the sustainability of tourism in the 21st century (…)”. 
 
xiii) O aumento da riqueza nos mercados existentes e emergentes 
 
Como se evidencia no projecto de Livro Branco da OMT (2005), uma das lições do 
passado centra-se na confirmação da asserção que relaciona a influência da conjuntura 
económica na definição da evolução da procura turística. De facto, é indiscutível que 
durante os períodos de crescimento económico, o rendimento disponível nas famílias 
aumenta, o que permite afectar uma parte mais significativa dos orçamentos às despesas 
turísticas, sobretudo nas economias emergentes. Pelo contrário, o arrefecimento da 
conjuntura económica conduz frequentemente a uma contracção das despesas turísticas ou 
à procura de alternativas mais baratas para as viagens. 
 

Gráfico 2.4. – Comparação entre a evolução do PIB e as chegadas internacionais de turistas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Reprodução do projecto de Livro Branco (OMT, 2005; 9) 
 
Segundo a OMT (2005), o gráfico atrás reproduzido demonstra sem ambiguidades a forte 
correlação entre o clima económico (medido pelo PIB expresso em termos reais) e a 
evolução do turismo internacional. Por outro lado, as pesquisas efectuadas por Lee e 
Chang (2008) e Frechtling (2003) mostram com clareza que o incremento do PIB revelou-
se muito mais forte do que o crescimento populacional para explicar o crescimento da 
procura turística internacional até final do século passado, sobretudo no caso das viagens 
de longa distância. Obviamente que os efeitos decorrentes do aumento do rendimento nas 
famílias não se confinam, em termos turísticos, aos movimentos internacionais. Como 
demonstraremos seguidamente, a propensão bruta para concretizar deslocações do turismo 
interno também está fortemente relacionada com o PIB per capita.   
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Face à comprovada correlação entre o rendimento e o turismo importa ter presente que os 
últimos dados disponíveis aconselham alguma precaução em termos de expectativas a 
curto prazo. Assim, em Abril de 2008, e antes de ter eclodido a crise económica e 
financeira internacional (OMT, 2009), já o Fundo Monetário Internacional (FMI) reduzira 
as suas estimativas para a expansão económica global. Na altura existia uma certa 
unanimidade em termos das previsões para 2008 e 2009, como transparecia da leitura do 
documento “Projecções macroeconómicas para a área do EURO elaboradas por 
especialistas do euro sistema”, disponibilizado pelo Banco Central Europeu (BCE), em 
Junho de 2008, e que continha a comparação das previsões produzidas por diversos 
organismos da especialidade, as quais eram praticamente unânimes em considerar a 
existência de taxas de crescimento para o PIB real abaixo dos 2% na área do Euro.   
 
A partir do último quadrimestre de 2008, a economia mundial entrou num ciclo muito 
desfavorável, ao ponto de, segundo o FMI (2009), estarmos na presença da “mais grave 
recessão desde a Segunda Guerra Mundial”, a qual segundo esta entidade perdurará até 
final de 2010, ano este que já poderá acusar uma retoma parcial através de um crescimento 
de 1,9%. Constata-se assim, que o quadro económico poderá constituir um elemento 
altamente condicionante da possível expansão do turismo, sobretudo se a instabilidade dos 
rendimentos das pessoas também for confrontada com o aumento do desemprego e com 
eventuais agravamentos nos preços do transporte por força do efeito do prolongamento da 
alta dos preços do petróleo. 
 
No plano do turismo interno, os efeitos da crise económico-financeira iniciada no último 
trimestre de 2008 evidenciaram sinais contraditórios, de acordo com a OMT (2009). 
Assim, enquanto que o agravamento do desemprego e as dificuldades no mercado da 
habitação tendem a dificultar o acesso às práticas turísticas por parte dos sectores da 
população com rendimentos mais baixos, verificou-se em vários países, no sentido oposto, 
um reforço do marketing e uma oferta de preços mais favoráveis para este mercado, como 
forma de amortizar os eventuais decréscimos produzidos pela procura internacional. Neste 
contexto, o enquadramento até 2010 poderá não se assumir como o mais desejável para 
estender as viagens turísticas internas aos segmentos mais desfavorecidos sob o ponto de 
vista socioeconómico, mas será indutor de uma preferência crescente por parte da 
população que tradicionalmente mais viaja, a qual terá possivelmente propostas 
interessantes para optar pelo turismo interno em detrimento do emissor. 
 

2.5.4. Traços dominantes do perfil do consumidor turístico e as 
perspectivas para o turismo interno 

 
Em função da evolução atrás referida, pode-se inferir que, em contraste com a sociedade 
orientada para o lazer, que foi tão amplamente prevista pelos defensores das teorias 
“ocistas”, o lazer ainda se apresenta restritivo para muitos, como resultado das pressões do 
trabalho e de mudanças na estrutura familiar e nos estilos de vida. Segundo a nossa 
opinião, permanece na agenda das discussões, a problemática das questões económicas 
envolvidas na melhoria do equilíbrio entre o trabalho e o lazer, sendo possível observar-se 
ainda que existem situações em que a existência de um alto padrão de vida não é 
necessariamente acompanhado por uma qualidade de vida condizente. Independentemente 
da incidência dos factores aludidos na Secção anterior, parece-nos lícito admitir que as 
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perspectivas futuras para o lazer e para o turismo dependem fortemente das políticas 
económicas, fortemente liberais, as quais continuam a dominar a economia global. 
 
No plano imediato, tudo indica que o desafio mais premente será o de satisfazer as 
necessidades do mercado, as quais estão cada vez mais segmentadas em função dos 
rendimentos disponíveis e do tempo livre. Neste contexto, importa sistematizar os 
presumíveis novos hábitos de viagens e de compra, os requisitos de consumo e a busca por 
novos produtos turísticos, pelo que se procede de imediato ao resumo das incidências 
previsíveis das práticas turísticas, para de seguida isolarmos as implicações directas no 
perfil do consumidor. Esta súmula basear-se-á em diagnósticos e estudos de organismos 
internacionais, nomeadamente da OMT (2003, 2005, 2009), da OCDE (2008) e da ETC 
(2006).  
 
Assim, em termos de síntese, destacamos as seguintes linhas de força: 
���� Acentuar-se-ão as transformações no transporte aéreo, através do aumento do papel das 

companhias “low cost” no curto e médio curso, da diminuição do papel dos charters e 
da alteração do papel dos grandes operadores que irão ter de adequar-se à nova 
realidade;  

���� A fórmula do “package” completo tenderá a ser preferencialmente ultrapassada, face 
ao efeito dos “websites” que permitem reservas e pagamentos directos; 

���� Continuação das estratégias de integração das empresas turísticas, nomeadamente 
através de operações que podem envolver alianças, fusões e aquisições; 

���� Reforço da influência dos grupos mais pujantes nos sectores do transporte e da 
distribuição, sobretudo nos destinos com ofertas mais fragmentadas; 

���� Preocupações empresariais acrescidas na formação profissional, na segmentação do 
marketing, na inovação ao nível da comercialização dos produtos, na aposta em 
sistemas de garantia de qualidade e na preservação de um bom saneamento financeiro; 

���� As Administrações Nacionais do Turismo (ANT) terão necessidade de dedicar uma 
atenção acrescida à promoção para os mercados internos e externo (recorrendo ao 
targeting adequado), às políticas de diversificação de produtos, às parcerias com o 
sector privado e às acções de equilíbrio ambiental e de valorização do património 
cultural (ainda insuficientes em muitos países, como destacam vários autores);  

���� Novas oportunidades para o lazer, como resultado da valorização da ocupação dos 
tempos livres (necessidades e desejos); 

���� A persistência de determinadas características bem evidentes nos últimos anos por 
parte dos consumidores, com particular destaque para o reforço do turismo individual e 
para a manutenção das reservas tardias e das compras de "último minuto";  

���� O turista irá privilegiar, cada vez mais, aspectos como a informação, a qualidade, a 
segurança, a cultura, as férias activas e a vivência de emoções novas, recorrendo com 
maior frequência a pequenas pausas e a férias secundárias fora da época alta; 

���� Uma procura acrescida de fórmulas de férias por medida, sendo que o recurso às novas 
TIC ajudará na personalização da oferta; 

���� Reorientação da procura por meios de alojamento diferentes da hotelaria clássica;  
���� O aumento do número de turistas de 3ª idade, como resultado do aumento da esperança 

de vida e do poder médio aquisitivo; 
���� Segmentação da procura mais complexa por força do alargamento das motivações 

tradicionais de viagem; 
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���� O declínio das taxas de nascimento na Europa, o menor número de casamentos e o 
aumento de divórcios irão criar novos segmentos de consumo, em busca de 
experiências personalizadas; 

���� O turismo de negócios continuará a expandir-se, concedendo também novas 
oportunidades para conhecer outros países e outras regiões;  

���� Perda de importância relativa do produto sol e praia e reforço do eco turismo, do 
turismo rural e das visitas a familiares ou amigos. 

 
Perante estes sinais, cuja projecção se admite terem influência sobre o turismo do futuro, 
importa sistematizar as características que constituem a base das mudanças que se 
observam nos hábitos dos consumidores turísticos. Autores como Cooper et al (2006), 
Gretzel et al (2006), Butler e Hall (2006), Buhalis e Costa (2006c) e Wober (2006), 
projectaram alguns destes elementos, reforçando o ponto de vista das organizações 
internacionais.  

 
Como decorre da leitura do Quadro 2.34., apresentado seguidamente, acentua-se a ideia de 
que o “novo” consumidor turístico é muito mais independente e exigente, uma vez que 
opta com maior frequência por um turismo personalizado e de maior qualidade. A 
confirmar este entendimento observa-se um crescimento significativo de viagens mais 
“especializadas” como, por exemplo, nas áreas da saúde, da cultura, dos negócios ou dos 
desportos, e consequentemente, a diminuição progressiva do turismo baseado em pacotes 
rígidos, estandardizados e massivos, os quais são muitas vezes rotulados pelos potenciais 
consumidores como associados a um turismo barato e de menor qualidade nos serviços. 
Paralelamente, o desejo sempre renovado de conhecer novas regiões e comunidades, o 
desafio de viver novas experiências e a diversificação da oferta turística (regional e por 
produtos) ampliarão o incentivo às deslocações das pessoas. 

 
Quadro 2.34. – Síntese das mutações nos consumidores turísticos 

Novos hábitos nas 
viagens 

Novos hábitos de compra  Estatuto e exigências no 
consumo 

Novos produtos 
turísticos 

• Repartição de 
férias e viagens 
mais frequentes; 

• Estadas mais 
curtas; 

• Fins-de-semana 
fora de casa; 

• Reforço do 
excursionismo; 

• Importância do 
turismo 
individual; 

• Múltiplas 
motivações 
turísticas. 

 

• Compras “last minute”; 
• Utilização de canais 

alternativos “on-line” 
para escolher o destino, 
organizar a viagem e 
comprar; 

• Procura de propostas 
com uma boa relação 
qualidade/preço; 

• Preços transparentes.  

 

• Experiências turísticas 
novas em consumidores 
cada vez mais jovens; 

• Maior nível 
socioeconómico dos 
turistas; 

• Valorização dos 
aspectos ligados à 
segurança e à qualidade; 

• Turistas mais 
informados, com 
conhecimento dos seus 
direitos como 
consumidor. 

• Férias activas e a 
vivência de emoções 
novas; 

• Segmentação do 
consumo; 

• Procura acrescida por 
produtos à medida; 

• Conhecimento de 
novos destinos; 

• Valorização dos 
aspectos ecológicos 
ligados ao destino. 

Fonte: Produção própria 
 
Organizadas as ideias em torno do comportamento dos consumidores turísticos, importa 
concluir com a sistematização do ambiente geral que poderá contextualizar o 
desenvolvimento do turismo, assinalando os aspectos que podem ser encarados como 



  
Sancho Silva Capítulo 2.Fundamentação teórica e conceptual 

 

 - 150 -  

oportunidades favoráveis e os elementos susceptíveis de se assumirem como potenciais 
ameaças. O objectivo não consiste no recurso a técnicas de cenários, assentes na 
construção de futuros alternativos hipotéticos que retratam as mútuas influências de 
factores económicos, sociais, políticos, culturais e tecnológicos no ambiente externo.  
 
O foco da nossa investigação não é o planeamento estratégico do turismo em geral, 
residindo primacialmente na vertente do turismo interno e na concepção de um modelo 
para a sua potenciação. Contudo, o turismo interno não escapa à influência de factores 
exógenos a cada país, pelo que a análise macro do enquadramento de todo o turismo se 
afigura como um exercício necessário, sobretudo como ponto de referência para o modelo 
a construir. 
 
Face ao exposto, não desenvolveremos técnicas de cenários alternativos, destinadas a 
fornecerem um tratamento explícito das incertezas e a servirem de base à formulação de 
estratégias. Neste exercício, a prioridade residirá na a identificação dos factores 
determinantes da evolução do turismo, o destaque dos factores que parecem revestir uma 
dimensão crítica e o isolamento da incidência junto do turismo interno em abstracto.  
 
Trata-se de um exercício intuitivo e individualista, fundamentado nas opiniões parcelares 
extraídas de autores como, Middleton e Clarke (2002), Cetron (2003), Clark (2003), 
Cleverdon (2003), Cooper et al (2001), Ejarque (2005), Frechtling (2003), Lockood e 
Medlik (2003), Olsen (2003), Todd (2003), Willmot e Graham (2003), Beni (2004), 
Jiménez e Martín (2004), Quintana (2006), Cooper et al (2006), Hall (2006), Buhalis e 
Costa (2006c), Gretzel et al (2006), Butler e Hall (2006), ou de entidades internacionais, 
como a OMT (2003,2005,2009), a OCDE (2008) e a ETC (2006).  
 
Assim, no Quadro 2.35., reproduzido na página seguinte, apresenta-se a integração dos 
factores que evidenciam capacidade para influenciar o curso dos movimentos turísticos. 
Paralelamente, no mesmo quadro, introduziram-se as variáveis “ameaças” e 
“oportunidades”, devidamente individualizadas para o turismo internacional e para o 
turismo interno (em geral). 
 
A sinalização na coluna das oportunidades com um sinal (+) pretende transmitir e 
existência de um contexto favorável teoricamente ao desenvolvimento do turismo 
internacional ou interno, enquanto que a marca (-) identifica os riscos provenientes do 
meio externo e que podem criar obstáculos ao progresso do sector. A duplicação das 
marcas (++ ou --) corresponde ao destaque da presença de uma variável com um efeito 
crucial sobre as práticas turísticas, respectivamente, no sentido das oportunidades ou das 
ameaças. 
 
As mudanças no macro ambiente externo afectam de maneira homogénea todos os países e 
respectivas organizações turísticas, independentemente da sua localização geográfica, pelo 
que o seu conhecimento é um primeiro passo importante para a criação de condições de 
agilidade para adaptação às novas situações. Apesar de estarmos na presença de variáveis 
não controladas directamente pelos principais actores turísticos de um país ou de uma 
região, interessa avaliar o seu alcance, já que constituirão um referencial a não desprezar 
no estabelecimento das políticas nacionais tendentes a garantir a competitividade do sector 
turístico. 



  
Sancho Silva Capítulo 2.Fundamentação teórica e conceptual 

 

 - 151 -  

Quadro 2.35. – As perspectivas inerentes aos factores determinantes de enquadramento do turismo 
Turismo 

Internacional 
Turismo  
Interno 

 
 

Op. Am. Op. Am. 

Rendimentos familiares ++  ++  
Desemprego +  +  
Valor das reformas + - + - 
Custos da saúde e da habitação  -  - 
Globalização da economia e das forças do mercado +  +  
Importância crescente de novas economias +  +  
Custos de acesso à Internet +  +  
Estratégias de integração empresarial +  +  
Movimentos de harmonização monetária +   - 
Liberalização dos transportes e de outros sectores +  +  
Preços dos produtos petrolíferos  -- +  

 
 
 
 
 

Carácter 
económico 

Evolução das taxas de juro  -  - 
Desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação  +  +  
Reforço da tecnologia electrónica para identificar segmentos de 
mercado e para concretizar acções de comunicação e promoção 

+  +  
 

Carácter 
tecnológico 

Modernização tecnológica dos sistemas de reservas +  +  
Subida gradativa da idade da reforma + - + - 
Períodos das férias com os calendários escolares  -  - 
Fragmentação dos períodos de férias profissionais +  ++  
Políticas de inclusão social, de igualdade de oportunidades para todos 
e de conciliação entre a vida social e profissional 

+  +  

Programas de incremento do uso das novas tecnologias por parte dos 
vários agentes turísticos 

+  +  

Fomento do turismo juvenil, de terceira idade e social +  ++  
Planeamento e desenvolvimento sustentável +  +  
Supressão quase total das barreiras às viagens internacionais +   - 

 
 
 
 

Carácter 
político 

Políticas tendentes a suavizarem a emissão de CO2  - +  
Subida da esperança média de vida +  +  
Incorporação mais tardia dos jovens no mercado de trabalho +  +  
Novas formas de trabalho a tempo parcial +  +  
Tendência universal para o direito a férias pagas +  +  
A maior penetração da mulher no mercado de trabalho +  +  
Estagnação do tempo de trabalho  -  - 

 
 

Carácter 
demográfico 

e social 

Exigências profissionais acrescidas  -  - 
Valorização do tempo consagrado ao lazer e aumento do stress da vida 
urbana 

+  +  

Modificação dos hábitos de férias – fragmentação e mais pausas +  ++  
O interesse pela cultura +  +  
O desejo de férias activas +  +  
A exigência de uma boa relação qualidade – preço +  +  
A segurança nos destinos + - +  

Transferência do interesse dos consumidores de viagens para 
experiências únicas que os comprometam pessoalmente 

+  +  

Uso acrescido de residências secundárias +  ++  
Maior liberdade individual +  +  
Sensibilização para os problemas socioculturais e do ambiente +  +  
Novos contactos sociais +  +  

 
 
 
 
 
 
 

Carácter 
geral e 
pessoal 

Facilitação da acessibilidade a grupos portadores de deficiências +  +  
Melhoria das acessibilidades rodoviárias +  ++  
Banalização do uso do automóvel +  +  
Custos do transporte aéreo ++ -- +  

 
Acessibilidades e 
mobilidade 

Expansão da rede ferroviária  +  +  
Acolhimento nos destinos +  +  

 
 

Carácter 
infra-

estrutural 
 Diversificação da oferta e dos produtos turísticos +  +  

Legenda: Op. – Oportunidade (+); Am. – Ameaça (-); (++) ou (--) – Efeito crucial 
Fonte: Produção própria 
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Conforme decorre da apreciação do já citado Quadro 2.35., a evolução favorável dos 
rendimentos nas famílias, numa óptica de médio prazo e sem consideração das situações 
conjunturais, é apresentada como o factor económico mais determinante para o progresso 
do turismo internacional e interno. Ao nível das restantes variáveis económicas observa-se 
um certo paralelismo nas ocorrências previstas para as duas formas de turismo, excepto no 
tocante à incerteza dos preços do petróleo e aos efeitos dos movimentos de harmonização 
monetária. Na óptica do turismo interno, este último factor poderá ser um incentivo para 
viajar para novos países em detrimento do de residência, enquanto que o presumível 
aumento dos preços petrolíferos, com forte impacto no transporte aéreo internacional, 
poderá impelir as pessoas a optarem mais por viagens dentro do seu país. 
 
No plano dos factores tecnológicos, demográficos e sociais, perspectiva-se uma incidência 
similar para as duas formas de turismo consideradas, enquanto que no domínio das 
políticas, a tendência para incentivo à fragmentação dos períodos de férias profissionais e 
ao desenvolvimento do turismo social e juvenil, terá certamente um reflexo positivo mais 
evidente sobre o turismo interno. Por outro lado, a supressão de barreiras às viagens 
internacionais perfila-se como um elemento de indução desta forma de turismo, ao passo 
que a introdução de políticas tendentes a minimizarem o espectro do aquecimento global 
do planeta recairão maioritariamente sobre o transporte aéreo, o que indirectamente acaba 
por constituir um meio de desenvolvimento do turismo interno, onde os transportes 
utilizados são predominantemente rodoviários. 
.  
Ao nível dos vectores infra-estruturais, a única situação que gera interrogações prende-se 
com os custos do transporte aéreo, que tanto poderão funcionar como a mola 
impulsionadora do turismo internacional, ou no sentido inverso, e no caso da subida 
significativa de tarifas, como um elemento determinante de inibição. No prisma do turismo 
interno, a melhoria das acessibilidades rodoviárias nos vários países assumir-se-á com 
fundamental, tendência esta que se admite como irreversível sobretudo na UE. 
 
Finalmente, a dimensão pessoal e de carácter geral, transmite o sentimento de que o 
turismo interno usufrui de grandes oportunidades de desenvolvimento, por força das 
modificações nos hábitos de férias (maior fragmentação e mais pausas ao longo do ano) e 
na possibilidade de utilização acrescida de segundas residências.  

    
Como apontamento adicional, e dentro duma perspectiva endógena ao próprio sector, 
reveste também alguma acuidade proceder à análise dos comportamentos expectáveis dos 
consumidores em torno das duas formas básicas de turismo.  
 
Neste ensaio, as características e condutas explicitadas foram determinadas pelos factores 
macro ambientais atrás apresentados, mas já pressupõem a reconstituição do perfil teórico 
do consumidor turístico e a avaliação da reorganização do sistema turístico em função dos 
novos requisitos marcantes da procura. No fundo, esta aproximação tenta balancear a 
fisionomia do turista médio do futuro com a capacidade de resposta ou de absorção destas 
características por parte do turismo internacional e do turismo interno. 
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Quadro 2.36. – As perspectivas inerentes aos comportamentos dos consumidores turísticos 
Turismo 

Internacional 
Turismo  
Interno 

 
 

Op. Am. Op. Am. 

Repartição de férias e viagens mais frequentes +  ++  
Estadas mais curtas +  ++  
Fins-de-semana fora de casa +  ++  
Reforço do excursionismo +  ++  
Importância do turismo individual +  +  
Múltiplas motivações turísticas +  +  
Compras “last minute” +  ++  
Utilização de canais alternativos “on-line” para escolher o 
destino, organizar a viagem e comprar 

+  +  

Procura de propostas com uma boa relação qualidade/preço +  +  
Exigência de preços transparentes +  +  
Experiências novas em consumidores cada vez mais jovens +  +  
Maior nível socioeconómico dos turistas +  +  
Valorização dos aspectos ligados à qualidade + - + - 
Turistas mais informados, com conhecimento dos seus direitos  +  +  
Férias activas e a vivência de emoções novas +  +  
Segmentação do consumo +  +  
Procura acrescida por produtos à medida +  +  
Conhecimento de novos destinos ++  +  
Valorização dos aspectos ecológicos ligados ao destino + - + - 
Aumento relativo da procura por meios de alojamento diferentes 
da hotelaria clássica 

+  +  

Efeito da moda e actuação dos operadores internacionais ++   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamento 
do consumidor 

turístico 

Difusão publicitária de motivações de impacte ampliado 
(exotismo, as tradições, a genuinidade e a atracção da descoberta) 

++   - 

Legenda: Op. – Oportunidade (+); Am. – Ameaça (-); (++) ou (--) – Efeito crucial 
Fonte: Produção própria 

 
Da leitura do Quadro 2.36., inserto anteriormente, ressalta a conclusão de que a rotação 
prevista para as características dos consumidores não terão, no essencial, grandes 
dificuldades em garantir as respostas adequadas por parte da oferta turística, o que se 
explica pelo facto das mutações em curso derivarem de um processo de transição gradual, 
o que afasta a possibilidade do surgimento de comportamentos inesperados. 
 
Como leitura conclusiva, enfatiza-se a circunstância do turismo interno revelar um encaixe 
muito adequado nas características e nos comportamentos previsíveis do turista do futuro. 
De facto, factores como a repartição de férias, as estadas mais curtas, o reforço do gozo de 
fins-de-semana fora de casa, o incremento do excursionismo e a tendência para as compras 
de última hora, conferem um enquadramento muito favorável para esta forma de turismo.  
 
As únicas ameaças assinaladas prendem-se com a difusão publicitária dos destinos 
internacionais e com o efeito das modas fomentadas pelos grandes operadores, factores 
estes que constituem uma concorrência directa às práticas do turismo doméstico. A 
implementação dos sistemas de garantia de qualidade e de gestão ambiental por parte das 
empresas turísticas privadas assume-se como um imperativo inadiável para o consumidor 
do futuro, interno e internacional, o qual encontra nestes mecanismos um factor abonatório 
que cada vez dispensará menos. As interrogações colocam-se na aptidão dos agentes 
privados em interiorizarem este requisito e concretizarem a evolução desejável e também 
na capacidade do sector público em criar um quadro favorável neste âmbito e de liderá-lo 
com as acções correspondentes ao nível do produto turístico global. 
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      2.6. Conclusões 
 

Através das sessões anteriores concretizaram-se os objectivos associados ao presente 
Capítulo, os quais se consubstanciaram na abordagem teórica agregada aos principais 
conceitos que irão suportar as fases subsequentes de desenvolvimento da presente 
investigação. Esta pesquisa repousou, sobretudo, na revisão da literatura especializada 
sobre os temas em questão, tendo-se assegurado a integração de ideias e a sistematização 
dos pensamentos. O interesse desta pesquisa assentou na criação de uma base de 
conhecimento teórico susceptível de suportar a fundamentação da visão holística 
preconizada para o turismo interno, quer no plano da análise de dados (Parte II), mas 
essencialmente ao nível da construção do modelo empírico de desenvolvimento 
apresentado para este mercado (Parte III). 
 
Assim, procedeu-se à delimitação conceptual entre as práticas turísticas e as actividades de 
lazer (Secção 2.2.), tanto mais que no caso concreto do turismo interno se torna difícil, em 
determinadas situações, precisar a fronteira entre os dois conceitos. Por outro lado, como 
foi demonstrado, o lazer constitui a motivação predominante no plano dos movimentos 
turísticos internos, o que obrigou a reflectir sobre as suas características no passado e na 
sociedade actual.  
 
Neste contexto, emerge o reconhecimento de que o lazer pode contribuir para a realização 
pessoal do próprio indivíduo, além de associar uma indústria que gera riqueza e emprego, 
tornando-o numa actividade económica também importante. 
 
A delimitação dos períodos marcantes de lazer (fim do dia, fim-de-semana, férias e 
reforma) e as diferentes actividades desenvolvidas, permitiram avaliar a importância que o 
mesmo assume nas várias formas ligadas ao turismo interno, nomeadamente nas 
deslocações com regresso no próprio dia, nos fins-de-semana e no gozo de férias.  
 
Reteve-se igualmente a ideia de que a qualidade dos serviços de lazer constitui uma parcela 
fundamental ao nível da oferta turística, tornando-se em muitos casos um elemento 
importante na formatação dos produtos turísticos. Por outro lado, a crescente proximidade 
entre os conceitos de tempo livre e de consumo introduziu a problemática do lazer 
moderno, o qual perante a ameaça do fenómeno do consumismo massificado exige uma 
resposta adequada da parte humana, em defesa dos valores “nobres” associados à 
valorização pessoal e à rejeição de práticas impostas por interesses meramente comerciais. 
 
A revisão bibliográfica foi seguidamente dirigida para as teorias sobre o turismo (Secção 
2.3.), onde se seguiu uma lógica de selecção temática subordinada aos pontos de contacto 
directo com o turismo interno e a sua potenciação. Assim, detalharam-se os traços 
marcantes da evolução do turismo (Secção 2.3.2.) e sistematizaram-se os seus efeitos 
(Secção 2.3.1.), distinguindo-se as incidências económicas, sociais, patrimoniais e 
regionais, as quais podem assumir uma vertente positiva se resultarem de um processo de 
desenvolvimento assente no planeamento integrado e na defesa dos princípios da 
sustentabilidade.  
 
O conceito de sistema turístico possibilitou uma noção integrada de todas as relações 
existentes entre as várias componentes do fenómeno (Secção 2.3.3.), além de ter permitido 
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identificar os principais grupos de actores envolvidos e facilitado a introdução às várias 
definições técnicas, económicas e integradas sobre o fenómeno (Secção 2.3.4.). Ressaltou-
se a inexistência de consensos sobre esta última matéria, o que não impediu o 
reconhecimento do conceito técnico existente sobre o turismo e as suas formas, com efeitos 
sobretudo ao nível da harmonização da produção estatística (Secção 2.3.5.). Neste sentido, 
as orientações internacionais foram objecto de apresentação e de adopção, tendo em vista a 
caracterização do turismo interno em função de princípios estabelecidos ao nível mundial. 
 
Sendo o turismo uma actividade humana, considerou-se imprescindível abordar as teorias 
sobre os comportamentos e as motivações dos indivíduos (Secção 2.3.6.), o que facultou a 
sistematização do pensamento científico relacionado com o processo de decisão sobre as 
viagens turísticas, com a incidência dos respectivos estímulos, com a intervenção dos 
vários determinantes de índole social e pessoal e com a influência das variáveis externas e 
dos denominados factores racionais. Esta pesquisa revelou-se fundamental para a 
compreensão de todas as variáveis com influência directa nas estratégias de marketing. 
 
Mantendo o foco da investigação do lado da procura, procedeu-se igualmente à revisão dos 
conceitos que viabilizaram a sua caracterização na Parte II do presente ensaio. De facto, a 
apresentação de indicadores e de variáveis estatísticas sobre o desempenho do turismo 
interno pressupõe uma prévia absorção dos conhecimentos inerentes ao seu significado e 
abrangência, condição tida como essencial para interpretar resultados e para estabelecer as 
correlações consideradas convenientes (Secção 2.3.7.).  
 
Neste sentido, a revisão conceptual efectuada proporcionou a introdução à problemática da 
modelação dos comportamentos padrões dos consumidores turísticos e viabilizou a 
construção da denominada função da procura turística interna, onde intervêm factores 
como os preços dos serviços turísticos e de outros bens e serviços substitutivos, o 
rendimento disponível, os gostos e as preferências dos consumidores e a evolução dos 
preços turísticos no estrangeiro, nomeadamente nos países de maior proximidade. Além da 
normalidade da função da procura turística interna, a pesquisa efectuada conduziu à 
constatação de outras características relevantes, tais como a sua heterogeneidade, 
elasticidade, sazonalidade, sensibilidade e adaptabilidade. 
 
A evidência de que o turismo interno se desenvolve a partir da existência de uma oferta 
estruturada conduziu à opção de se proceder a uma revisita conceptual focada nas 
principais abstracções que permitem detalhar esta componente do mercado turístico 
(Secção 2.3.8.). Assim, a recapitulação das teorias sobre recursos turísticos, produtos 
turísticos, destinos turísticos, qualidade e marketing, geraram uma plataforma de 
conhecimento cujos reflexos incidiram sobretudo no desenvolvimento do modelo de 
valorização do turismo interno e na elaboração do diagnóstico estratégico sobre o turismo 
interno em Portugal (Parte III).  
 
Por outro lado, incidindo a presente investigação sobre o turismo interno revelou-se 
fundamental concretizar a delimitação do seu âmbito e abordar as formas de medição 
existentes para assegurar a sua monitorização (Secção 2.4.). Neste contexto, importa 
sublinhar as dificuldades inerentes à materialização dos processos de informação estatística 
para esta forma de turismo, decorrentes da reduzida investigação sobre esta área, da 
marginalização do fenómeno em muitos países em detrimento do turismo receptor, da 
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difícil precisão do conceito de ambiente habitual de residência e das próprias limitações 
decorrentes da especificidade do fenómeno (dificuldade de utilização de fontes 
administrativas e, consequentemente, de acompanhamento dos movimentos nos meios de 
alojamento privativo, das deslocações por motivos profissionais ou estudantis e dos fluxos 
ligados ao excursionismo.  
 
Contudo, e apesar dos obstáculos existentes, foi demonstrado que existem métodos e 
processos que permitem acompanhar a abrangência dos movimentos da procura doméstica, 
com reflexos positivos na contabilização mais realista dos consumos turísticos efectuados 
pelos residentes ao nível da Conta Satélite do Turismo.  
 
O Capítulo 2 encerrou-se com uma integração das perspectivas existentes em torno dos 
desenvolvimentos do turismo e do lazer (Secção 2.5.). De facto, em conformidade com as 
evidências empíricas decorrentes da literatura de referência, bem como das análises 
prospectivas efectuadas por organismos internacionais, foi possível desenhar as tendências 
marcantes ao nível do futuro, particularizando-se a situação para o turismo interno. 
 
Assim, importa reter que os paradigmas associados ao lazer e à ocupação dos tempos livres 
deixam antever um reforço destes e do turismo, não dispensando a necessidade de 
conciliação dos novos comportamentos (maior repartição dos períodos de férias, gozo 
acrescido de fins-de-semana fora de casa, reforço do excursionismo, procura de emoções, 
férias activas, experiências culturais, utilização de segundas residências) com as respostas 
adequadas.  
 
Foi igualmente evidenciado que a satisfação dos novos consumidores poderá exigir novas 
fórmulas, novos produtos e novos conceitos de gestão das empresas turísticas, além da 
existência de estratégias seguras e consistentes por parte das entidades públicas e privada. 
Em paralelo, e tendo como referencial o quadro de fundo apresentado e as suas 
características, conclui-se que o turismo interno poderá ser uma das modalidades que mais 
lucrará com o novo enquadramento. 
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3. Metodologia da investigação 
 
“ (…) A metodologia está para a investigação como o sujeito está para o conhecimento”. Nesse espírito, a 
metodologia não substitui o investigador ou a investigadora; proporciona-lhe, no entanto, meios para 
empreender uma investigação. (…)” 

Deshaies (1992) 
 

3.1. Introdução 
 

Tal como refere Deshaies (1992), “ (…) para responder às condições fundamentais da 
comunicação científica, a investigação válida pressupõe técnicas de exploração e métodos 
de investigação reconhecidos (…)”. O mesmo autor releva o papel central que o enunciado 
do problema ocupa na investigação científica, ao afirmar que “ (…) sem problema, não há 
investigação (…)”. Assim, o primeiro desafio que nos propusemos ultrapassar foi o de 
definir com a clareza possível a natureza do problema que pretendemos investigar. Em 
conformidade, a sua formulação influenciou fortemente a escolha dos meios de 
investigação científica a utilizar. Perante a possibilidade do procedimento metodológico 
optar pelo percurso da inferência sistemática ou pela via da formulação de hipóteses, a 
especificidade do problema central da investigação conduziu-nos à escolha da segunda via, 
a qual encerra técnicas científicas de exploração que serão detalhadas oportunamente. 
 
Importa seguidamente precisar o objecto do presente estudo. Tal como define Deshaies 
(1992), a “ (…) noção de sujeito, significa, em primeiro sentido, a palavra tomada no 
sentido de um objecto de trabalho (…)”. Em termos epistemológicos22 constitui o objecto 
do estudo. Ainda na opinião de Deshaies (1992) observa-se uma certa unidade na doutrina, 
segundo a qual “ (…) o método em geral e os métodos próprios das disciplinas 
particulares podem ser encarados como a resposta a uma opção geral de abertura à 
experiência (…). Por outro lado, o mesmo autor sublinha a conveniência de se adoptarem 
quatro princípios gerais tendo em vista a concretização da opção de “abertura à 
experiência”: 
���� (…) O princípio da tecnicidade enuncia que o processo do conhecimento científico não 

se pode separar do dos meios técnicos, e especialmente do progresso dos instrumentos 
necessários à experimentação; 

���� O princípio da revisibilidade considera como norma que certos domínios do 
conhecimento podem ou devem mesmo ser revistos, podendo a revisão ser mais ou 
menos profunda, chegando a atingir por vezes as noções de base;   

���� O princípio da dualidade insiste na existência de um plano teórico e de um plano de 
experimentação que devem manter-se constantemente em acção e reacções mútuas; 

���� O princípio da solidariedade corresponde ao facto de qualquer progresso na precisão 
de um conhecimento limitado deve ser pago com a aplicação de conhecimentos cada 
vez mais vastos (…). 

 
Neste sentido, orientámos a nossa investigação tentando privilegiar a realização das 
recomendações subjacentes aos princípios sistematizados por Deshaies, o que acarretou a 
opção por uma sequência de desenvolvimento da investigação onde se podem destacar os 
“quatro momentos essenciais” identificados pelo mesmo autor:  

                                                 
22 Para Deshaies, a epistemologia consiste na “ (…) disciplina consagrada ao estudo dos processos mentais do 
conhecimento, científico ou do senso comum (…)”. 
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1º. A “descoberta de um problema”, de uma questão, de um paradoxo, no seio de uma 
situação de conhecimentos já estabelecidos com uma relativa certeza; 

2º. A “formulação de uma hipótese” susceptível de esclarecer, isto é, de explicar as 
dificuldades a resolver; 

3º. O”ensaio e a experimentação dessa hipótese”, cuja não confirmação remete na 
íntegra o procedimento para o seu ponto de partida; 

4º. A” integração da hipótese na situação de partida”. 
 

Ainda no pensamento de Deshaies (1992; 64-68), “ (…) os fundamentos da metodologia 
estão sob a influência de grandes teorias do conhecimento (…)”. Neste sentido, faz 
sentido referenciar as três grandes correntes das teorias do conhecimento, as quais na 
opinião de Deshaies, possuem uma importância elevada face à variedade de correntes 
epistemológicas que agrupam. Assim, das leituras efectuadas pudemos concluir que o 
empirismo coloca a tónica no objecto, enquanto que o idealismo parte da premissa do 
domínio da ideia sobre a realidade; por seu lado, o racionalismo defende o ponto de vista 
de que o real é construído a partir do sujeito no seu esforço de conhecimento do objecto. 
 
O Quadro 3.1., inserto na página seguinte, pretende precisamente sistematizar as teses dos 
principais autores dentro de cada corrente de pensamento, às quais aditámos o realismo e o 
positivismo. No realismo, o qual se expressa sobretudo na transição do Século XIX para o 
século XX, observa-se um crescente respeito pelo facto empiricamente averiguado, pelas 
ciências exactas e experimentais e pelo progresso técnico, tendo em Piaget um dos seus 
defensores mais sonantes. Por outro lado, no positivismo ocorre o claro propósito de 
ordenar as ciências experimentais, considerando-as o modelo fundamental do 
conhecimento humano, em detrimento de eventuais especulações metafísicas ou 
teológicas. 

 
Para Appolinário (2006; 25) “ (…) devemos a Galileu o estabelecimento do método 
científico moderno, composto pelas etapas de observação, geração de hipóteses, 
experimentação, mensuração, análise e conclusão”. Ainda segundo o mesmo autor, 
Galileu Galilei (1564-1642) fundiu o racionalismo e o empirismo, tendo-se tornado o 
primeiro cientista moderno; por outro lado, foi pioneiro no estabelecimento de um marco 
divisório nítido entre ciência, filosofia e religião.  
 
Neste contexto, Appolinário (2006; 27) considera Comte como o grande continuador do 
pensamento de Galileu no século XIX, aprofundando-o através do positivismo. “ (…) Para 
o “positivismo”, então, o universo natural (e social) era regido por um conjunto de leis 
imutáveis e eternas, cabendo à ciência desvendá-las por meio de um método único; o uso 
de procedimentos (por exemplo, experimentação, comparação e classificação) que 
levassem à descoberta e à descrição dessas leis, a partir dos fatos e do uso do raciocínio 
(…)” . 

 
Não se pretende com estas referências desenvolver uma cronologia completa sobre a 
ciência, mas apenas ilustrar uma visão geral de alguns autores seleccionados que de uma 
forma directa, ou indirecta, contribuíram para o aparecimento do pensamento científico 
moderno.  
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Quadro 3.1. – Síntese das teorias sobre o conhecimento – correntes e autores 
Bacon, Francis  
(1561-1626), filósofo 
britânico 

Apresenta a indução como a base para a produção de novos 
conhecimentos; no seu entendimento, o método dedutivo é o oposto ao 
método da descoberta.  

Pascal, Blaise (1623-
1662), filósofo, 
matemático e escritor 
francês 

Diferencia o espírito geométrico (princípios estabelecidos nas ciências; 
aplicação do método dedutivo; raciocinar bem a parir de princípios 
estabelecidos) do espírito de finura (princípios decorrentes da vida 
social; aplicação de uma abordagem sintética; objectividade perante os 
princípios conhecidos); a complexidade do real impede-o de precisar 
como estes dois tipos de espírito se conciliam entre si. 

Empirismo 

Locke, John (1632-
1704), filósofo 
britânico e inspirador 
das formas modernas 
de governo 

A origem das ideias está no conhecimento; procura na experiência a 
fonte das ideias; as observações que fazemos sobre os objectivos 
sensíveis e exteriores, ou sobre as operações cognitivas do nosso 
espírito, de que nos apercebemos e sobre as quais reflectimos, fornecem 
ao nosso entendimento a matéria-prima de todos os pensamentos. 

Kant, Emmanuel  
(1724-1804), filósofo 
alemão 

Retoma a lógica tradicional a fim de se submeter ao raciocínio da sua 
época, em particular a de Newton; coloca o foco na lógica (as regras 
necessárias do conhecimento), considerando-a uma condição prévia das 
ciências; os princípios da contradição e de identidade (quando se trata de 
resolver um problema, importa que o raciocínio concorde consigo 
próprio), da razão suficiente (a explicação de uma ideia ou de um facto 
deve ser suficiente, de modo a não originar insuficiência de provas ou 
debilidade de raciocínio) e do terceiro excluído (necessidade de julgar de 
uma maneira e não de outra e de excluir o juízo que pressuporia uma 
solução de meio termo entre as duas contradições). 

Idealismo 

Berkeley, George 
(1685-1753), filósofo 
irlandês 

Idealista radical, que argumentou que não era possível presumir a 
existência das coisas, apenas a das percepções; “ser é ser percebido”. 

Descartes, René 
(1596-1650), filósofo 
francês, matemático e 
escritor. 

“O discurso do método”; condena as certezas adquiridas da ciência e a 
autoridade do saber para introduzir o seu “eu pessoal” no conhecimento; 
a dúvida metódica (ou da crítica das certezas adquiridas), o método 
analítico (ou da divisão dos problemas), a conduta cognitiva sistemática 
(ou ir do conhecido ao desconhecido, do simples ao complexo) e a 
revisão exaustiva dos conhecimentos (ou a autocrítica pessoal dos 
pressupostos); adaptou o raciocínio matemático como modelo para 
chegar a novos conhecimentos. 

Racionalis-
mo 

Poincaré, Henri 
(1854-1912), 
matemático francês, 
precursor da teoria da 
relatividade e das 
probabilidades.  

O esquema de ideias de Poincaré sobre o método das ciências apresenta-
se em três fases: 1º a lógica da ciência, 2º a experiência e 3º o poder do 
espírito; apesar da aceitação de um processo de verificação de hipóteses, 
afasta-se do empirismo face ao papel atribuído à intuição. 

Morin Edgar (1921-), 
sociólogo francês  

A confusão entre a racionalidade e a racionalização arrasta o pensamento 
para uma espécie de processo de auto justificação e de mutilação das 
exigências da verdadeira racionalidade; não devemos fechar-nos à 
experiência; existe possibilidade da biodegradabilidade da verdade. 

Realismo 
 
 
 
 
 
 
 

Piaget, Jean  
(1896-1980), 
psicopedagogo suíço  

Defende a dialéctica do sujeito e do objecto no interior do esquema 
experimental em detrimento dos raciocínios dedutivos; o atraso da 
experimentação em relação à dedução; as dificuldades da 
experimentação nas ciências humanas.  

Positivismo 
 

Comte, Auguste 
(1798-1857), 
pensador do período 
pós-revolucionário 
francês 

Defende a doutrina segundo a qual só o conhecimento científico é válido 
e genuíno; o conhecimento devia ser real (em oposição a fantasioso), útil 
(em oposição a ocioso), certo (em oposição a indeciso) e preciso (em 
oposição a vago). 

Fonte: Elaboração própria a partir de Deshaies (1992) e Apolinário (2006) 
 
Por outro lado, para estabelecer a ponte entre as teorias do conhecimento e a metodologia 
importa estabelecer uma relação entre o sujeito e o método. Tal como afirma Deshaies 
(1992; 111), “ (…) o método exige imaginação. Contudo pode transformar-se numa 
armadura. Para ser eficaz, o método deve estar sob o controlo do sujeito e sob a 
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autoridade da razão. O método não dirige; é o instrumento material do conhecimento 
(…)”.  

 
Os aspectos atrás relevados remetem-nos para a importância das teorias de conhecimento 
que são subjacentes aos métodos. A actividade científica está sob a dependência de 
condições prévias epistemológicas (por exemplo, o empirismo, o racionalismo, o 
idealismo, o realismo) que influem nos métodos de investigação.  
 
Assim, Deshaies (1992; 121) enfatiza as virtualidades da racionalidade complexa, em 
alternativa ao modelo da lógica clássica de Kant. Considera que “ (…) a racionalidade 
complexa está no próprio centro do método científico. Abrange a totalidade dos problemas 
da actividade científica pela sua abertura à razão, ao eu e à experiência. A razão está 
implicada na preparação da investigação pela definição do problema, o procedimento de 
inferência, a formulação de hipóteses e o controlo dos fundamentos racionais; o eu 
desempenha o seu papel por meio do reconhecimento de uma obra inacabada e de uma 
observação incompleta, por meio da imaginação e da intuição, ou faro (…)”. 
 
Face ao exposto, sobressai o entendimento de que o método proporciona uma direcção do 
pensamento, mas não substitui a intervenção do sujeito. Como características fundamentais 
do método, Deshaies (1992) inspira-se em Barzun (1974; 28-41) e aponta a 
indispensabilidade da unicidade da finalidade, dos procedimentos, da terminologia e das 
definições. Cumulativamente, sublinha que o método deve ser funcional, susceptível de 
novas utilizações se necessário e garantir os resultados.   
 

Fundamentalmente, o problema do conhecimento científico coloca-se da mesma maneira 
para os fenómenos sociais e para os fenómenos naturais, já que em ambos os casos é 
possível a construção de hipóteses teóricas que devem ser confrontadas com dados de 
observação e de experimentação. 
 
Contudo, existem autores como Deshaies (1992; 131) que entendem que as ciências 
humanas “ (…) enfrentam dificuldades enormes no que respeita à utilização do método 
científico, quer dizer experimental e lógico-matemático (…)”. Neste contexto, explica as 
dificuldades e os limites da utilização do método científico nas ciências humanas, 
evidenciando os aspectos que constam da síntese que elaborámos e que integra o Quadro 
3.2., reproduzido seguidamente. 
 

Quadro 3.2. 
Aspectos que podem explicar os limites da utilização do método científico nas ciências humanas 

A complexidade do objecto do estudo Nº de variáveis a utilizar; a amplitude do fenómeno e 
os mecanismos do funcionamento humano; a 
impossibilidade de descobrir a ordem no conjunto dos 
factos humanos remete para a compreensão da 
evolução de uma situação de um estado para outro. 

As dificuldades de observação A natureza humana do sujeito observador e do sujeito 
observado gera subjectividade acrescida; a influência 
dos motivos, dos valores e das atitudes no processo 
de observação e de avaliação de resultados. 

(Continua) 
Fonte: Resumido e adaptado pelo próprio a partir de Deshaies (1992; 132-134) 

 
 



  
Sancho Silva Capítulo 3. Metodologia da investigação 

 

 - 161 -  

Quadro 3.2. 
Aspectos que podem explicar os limites da utilização do método científico nas ciências humanas 

(Continuação) 
As dificuldades inerentes à repetição das 
experiências 

Não está na natureza dos fenómenos humanos e 
sociais serem homogéneos, mas antes serem 
singulares e condicionados por um contexto; este 
constrangimento dificulta a possibilidade de 
fundamentar as investigações em bases idênticas, 
apesar de se utilizarem controlos comparáveis para as 
variáveis seleccionadas. 

Os papéis respectivos do observador e dos 
observados  

O observado participa de uma maneira activa na 
pesquisa, pelo que a carga de subjectividade 
decorrente é maior do que nas ciências da natureza. 

As dificuldades decorrentes das verificações 
experimentais 

As condições experimentais estabelecidas em 
laboratório nas ciências físicas são difíceis de 
imaginar nas ciências humanas; este género de 
controlo é praticamente impossível nas ciências 
humanas; como analisar as revoluções sociopolíticas 
no microcosmo de um laboratório?  

As particularidades dos instrumentos de medida Os instrumentos de medida nas ciências sociais e 
humanas têm limites intrínsecos, sobretudo no caso 
dos métodos quantitativos; o acontecimento humano 
não permite muitas vezes uma apreensão 
simplificadora e linear da realidade. 

 Fonte: Resumido e adaptado pelo próprio a partir de Deshaies (1992; 132-134) 
    

Na segunda metade do século XIX, pensadores como Jules Poincaré (1854-1912), Ernst 
Mach (1838-1916) e Pierre Duhem (1861-1916) questionaram alguns aspectos 
relacionados com as correntes de pensamento científico predominantes até então. Segundo 
Appolinário (2006), surge então o termo “metafísico”, o qual passaria a significar qualquer 
tipo de forma de conhecimento que não o científico. De facto, na transição para o século 
XX, a grande questão residia na demarcação entre o que seria e o que não poderia ser 
considerado conhecimento científico.  
 
Neste contexto, importa referir a corrente de pensamento que Appolinário (2006) 
identificou como representativa do “positivismo lógico do Círculo de Viena”. Das reuniões 
efectuadas em Viena, a partir de 1922, surgiu um manifesto, designado por “Uma visão 
científica do mundo”, o qual preconizava, segundo Appolinário (2006; 30), que “ (…) a 
base da ciência devia assentar sobre a matemática e a lógica, uma vez que elas seriam as 
únicas ferramentas geradas pelo pensamento humano capazes de estabelecer as regras da 
linguagem – fundamentais para a formulação das afirmações científicas (…)”. 
 
Para o “positivismo lógico”, as afirmações metafísicas careciam de significado pelo que 
tinham que ser diferenciadas em relação às afirmações “científicas” , as quais passaram a 
ser denominadas por “enunciados sintéticos” como relembra ainda Appolinário (2006). 
Deste modo, o “positivismo lógico” considerava essencial a explicitação das afirmações 
por meio de análise lógica e reforçava o papel da indução como o processo principal para 
gerar conclusões científicas válidas. Privilegiava-se, assim, um método de raciocínio no 
qual os pressupostos assentavam em observações parcelares susceptíveis de conduzirem a 
uma conclusão geral. Baseava-se em fortes evidências empíricas, as quais através do 
processo indutivo permitiam obter e comparar hipóteses e enunciados gerais. 
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De acordo com Appolinário (2006), a “ (…) ideia do processo indutivo como motor da 
ciência acabou redundando no chamado princípio da verificabilidade, postulado segundo 
o qual só seria considerado científico o enunciado que pudesse ser verificado, isto é, posto 
à prova, por meio de uma validação empírica – por exemplo, um experimento (…)”. Este 
ponto de vista inicial do Círculo de Viena revelou-se controverso como resultado da 
impossibilidade de várias leis naturais serem verificadas de forma definitiva. Assim, alguns 
pensadores do Círculo de Viena, nomeadamente o filósofo Rudolf Carnap (1891-1970), 
tentaram atenuar esta ideia, criando um novo critério para a determinação dos enunciados 
científicos, o qual foi identificado por Appolinário (2006) como ilustrativo do 
“confirmacionismo”.  
 
Este último autor refere que “ (…) segundo este novo princípio, os enunciados científicos 
estariam sujeitos a um certo grau probabilístico de confirmação, dependendo da 
quantidade de vezes que fossem submetidos à prova empírica, ou seja, quanto maior o 
número de eventos singulares aferidos no processo científico, maior o grau de 
confirmação da conclusão obtida, indicando que o grau de confirmação de uma teoria ia 
se alterando como o tempo. (…)”. De acordo com esta posição, a acumulação de testes 
facilitaria a confirmação da teoria, não tendo ficado claro o número de experimentações a 
realizar para se considerar que uma teoria pudesse estar totalmente comprovada. 
 
Karl Popper (2000), citado por Appolinário (2006) pronuncia-se criticamente sobre a 
utilidade da indução como mecanismo válido para a descoberta, afirmando “ (…) Ora, está 
longe de ser óbvio, de um ponto de vista lógico, haver justificativa em inferir enunciados 
universais de enunciados singulares, independentemente de quão numerosos sejam estes; 
com efeito, qualquer conclusão escolhida desse modo sempre pode revelar-se falsa: 
independentemente de quantos casos de cisnes brancos possamos observar, isso não 
justifica a conclusão de que todos os cisnes sejam brancos. (…)”. Deste modo, pode-se 
constatar que, para Popper, o “verificacionismo“ não servia; as observações e os testes 
empíricos consecutivos não tinham capacidade de provar que uma determinada teoria era 
verdadeira.  
 
Segundo Appolinário (2006), este ponto de vista veio a determinar um novo princípio entre 
a ciência e a metafísica, o qual viria a ser denominado de “princípio da falseabilidade”. 
De acordo com Popper, para que um enunciado possa ser considerado científico deve 
existir a possibilidade, no mínimo em tese, de que possa ser refutado (falseado).  
 
Estas ideias foram contestadas por vários autores, entre os quais se destacou o filósofo da 
ciência norte-americano Thomas Kuhn (1922-1996), responsável pela obra “A estrutura 
das revoluções científicas”, publicada originalmente em 1962, e que introduziu o conceito 
de paradigma. Segundo Appolinário (2006), para Kuhn, as “ (…) teorias não seriam nem 
verdadeiras nem falsas – tratava-se apenas de avaliar se elas funcionavam ou não em suas 
previsões acerca dos fenómenos que se propunham explicar. (…)” . 
 
Mas, importa sobretudo recentrar a atenção na polémica em torno da aplicabilidade 
automática dos métodos e procedimentos das ciências naturais às pesquisas em ciências 
sociais e humanas. De acordo com Appolinário (2006; 38-42), o filósofo alemão Wilhelm 
Dilthey (1833-1911) “ (…) estabeleceu uma distinção que se tornou um marco notável 
nessas discussões: a diferença entre explicação (erklären) e compreensão (versteben)”. A 
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explicação seria a operação básica presente nas ciências naturais, visando o 
estabelecimento preciso de relações de causa e efeito entre os fenómenos observados. Já a 
compreensão seria o procedimento típico das ciências sociais, nas quais as causas de um 
fenómeno dificilmente podiam ser explicadas (determinadas), restando apenas a 
possibilidade da elaboração de um sentido ou interpretação para os fenómenos humanos. 
(…)” .  
 
Na linha desta forma de pensamento pode-se inserir o sociólogo Max Weber (1864-1920), 
o qual adiantou um novo método científico para as ciências sociais, denominado o 
“método compreensivo”. Para Weber, citado por Appolinário (2006), “ (…) a análise do 
sentido das acções humanas não podia ser realizada por meio, exclusivamente, dos 
procedimentos metodológicos das ciências naturais, embora a observação rigorosa dos 
factos fosse essencial tanto para o cientista natural como para o cientista social (…)”. 
 
Neste percurso, acentuadamente superficial, importa concluir com a referência aos debates 
contemporâneos. Tal como identifica Appolinário (2006), importa sobretudo tentar dar 
resposta a três questões básicas: Existência ou não de uma ciência única? Que paradigmas 
científicos predominam na actualidade? Existe a preponderância de algum? 
 
Em relação à primeira interrogação, Appolinário (2006; 40-42) separa claramente duas 
correntes. Assim, num primeiro bloco, considera a posição naturalista, onde inclui Neurath 
(1973), a quem atribui a opinião de que só existe uma ciência empírica unificada. Nesta 
linha de pensamento, as ciências sociais ou humanas deviam recorrer aos métodos 
desenvolvidos pelas ciências naturais, ou seja, a experimentação e os testes de hipóteses.  
 
No plano oposto, o mesmo autor destaca a corrente proveniente da tradição estabelecida 
por Dilthey e Weber, a qual se consubstancia na afirmação da existência de duas ciências 
distintas; as ciências nomotéticas e as ciências ideográficas. Segundo Appolinário, as 
primeiras visam o estabelecimento de relações de causa e efeito, possuindo uma elevada 
capacidade de generalização e de explicação (por exemplo, na física, na química e na 
biologia). Por outro lado, às ciências ideográficas caberia o papel de lidar com os 
fenómenos de quantificação mais complexa, relacionados com comportamentos, condutas 
e valores; no fundo, o seu objecto não está focado na generalização, nem nos mecanismos 
de causa e efeito, “ (…) mas, antes a apreensão das singularidades e o desenvolvimento de 
uma hermenêutica23 densa da realidade humana (…)”. 
 
No tocante à segunda questão, e não obstante reconhecer a controvérsia do tema, 
Appolinário (2006) acredita na possibilidade de referir, de uma forma aproximativa, 
aquelas, que no seu entender, constituem as duas principais tendências dos paradigmas 
actuais no domínio da filosofia da ciência – o pós-positivismo e o pós-moderno 
(“construtivismo”). De acordo com o mesmo autor, o primeiro encontra-se fundamentado 
por uma epistemologia objectiva, por uma filosofia realista, por uma distinção clara entre o 
sujeito e o objecto do conhecimento e, finalmente, na crença de que a razão – 
consubstanciada pela lógica e pela matemática – oferece os instrumentos necessários para 
o estabelecimento de um conhecimento válido. 
 

                                                 
23 Do grego hermeneus (“intérprete”) 
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Já o paradigma pós-moderno, no entender de Appolinário, baseia-se numa epistemologia 
subjectivista e numa filosofia relativista, onde “ (…) a realidade depende do observador, 
não sendo possível determinar uma única perspectiva verdadeira acerca dos fenómenos 
(...)” . Prevalece nesta corrente o entendimento da influência da mente humana na estrutura 
cognitiva dos fenómenos percebidos, na linha das ideias defendidas por Immanuel Kant 
(1724-1804), ou mais recentemente, por Jean Piaget. 
 
Finalmente, no que concerne à última interrogação, a trajectória do pensamento de 
Appolinário (2006) é inequívoca: (…) é praticamente impossível determinar uma resposta 
a essa pergunta. (…)”. Este autor cita o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, 
chamando a atenção para a perspectiva obtida com o seu ensaio “Um discurso sobre as 
ciências” (Santos, 2003). Como pontos salientes desta referência, Appolinário destaca a 
constatação do entendimento de que a separação entre ciências naturais e sociais “ (…) é 
sem sentido e inútil (…)”, na medida que os progressos verificados no domínio da física e 
da biologia vieram cimentar a ” (…) ausência de distinção entre o orgânico e o 
inorgânico, entre o humano e o não humano. (…)”. Por outro lado, acentua-se a ideia de 
que todo o conhecimento é total; de facto, segundo Santos (2003) citado por Appolinário, o 
paradigma emergente assenta num conhecimento integrado e complexo, abandonando os 
esquemas de análise causal de sentido unidireccional. 
 
Finalmente, Appolinário cita Santos (2003) e destaca que a ciência pós-moderna reconhece 
a não preponderância de uma forma de conhecimento sobre a outra; desta forma, o autor 
conclui que a ciência pós-moderna busca reabilitar o senso comum – “ (…) Deixado a si 
mesmo, o senso comum é conservador e pode legitimar prepotências, mas, interpenetrado 
pelo conhecimento científico, pode estar na origem de uma nova racionalidade (…) o 
conhecimento científico pós-moderno só se realiza enquanto tal, na medida que se 
converte em senso comum” (Santos, 2003; 57). 
 
Perante os aspectos atrás referidos, parece-nos prudente admitir que a encruzilhada actual, 
em termos dos paradigmas da ciência, aconselha uma convivência descomplexada entre as 
perspectivas divergentes; a história tem-se encarregado de mostrar que o aparecimento de 
novos paradigmas nunca deriva de situações consensuais, mas sim do aprofundamento de 
matérias onde as perspectivas contrárias podem colaborar na sua formulação. 
 
Como nota conclusiva, importa reter os princípios da demarcação científica, tal como 
definidos por Demo (1941; 26): “ (…) continua firme a importância de critérios formais, 
da competência instrumental no método e na teoria. Segundo, aparece a dimensão do 
cientista como actor político, ao lado de ser pesquisador disciplinado. Isto complica 
extremamente a questão, mas a enriquece sobremaneira, ao compreender as ciências 
sociais, não apenas como forma de abordagem, mas também como espaço de actuação 
social. (…) Aparece a imbricação ideológica intrínseca, marca de qualquer actor político 
no espaço do poder (…)”. Na sua análise, Demo ainda vai mais longe ao afirmar que o 
critério da cientificidade “ (…) que nos parece mais aceitável é o da discutibilidade. (…) 
Somente pode ser científico, o que for discutível (…)” . Ao reconhecer que a discutibilidade 
marca “ (…) a substância processual dialéctica das ciências sociais”, também admite que 
será por esta via que se assegura um controlo mais realista da ideologia “ (…) quando 
mantida discutível”.     
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Como já se referiu, com este ensaio pretende-se investigar o fenómeno do turismo interno, 
visando contribuir para o seu melhor conhecimento. Assim, face às particularidades que se 
pretendem aprofundar, importa referir, de acordo com as situações distintas identificadas 
por Robson (1999) e citadas por Oliveira (2005; 14-15), que a presente investigação se 
situa numa posição de fronteira entre o denominado “estudo descritivo” e o “estudo 
explanatório”. De facto, ao retratar com detalhe as características das pessoas, dos factos e 
das situações que envolvem o turismo interno, através do recurso a fontes de informação 
diversificadas, as quais deverão proporcionar um conhecimento profundo desta forma de 
turismo, cumprem-se os pressupostos inerentes ao estudo descritivo; por outro lado, a 
tentativa de elencar explicações para algumas particularidades do fenómeno, com recurso 
nalguns casos a relações de causa e efeito, perfilam um estudo que pontualmente justifica a 
designação de explanatório. 
 
No tocante às variáveis a utilizar nos processos de investigação, considerar-se-ão as duas 
tipologias distintas, ou seja, as independentes e as dependentes. Segundo Oliveira (2005), 
as “variáveis independentes são aquelas cujo efeito se pretende estudar, i.e. as causas do 
fenómeno”, enquanto que as “variáveis dependentes correspondem aos efeitos ou 
consequências que se pretendem estudar”. De acordo com Davis (1995) citado por 
Oliveira (2005; 54)), uma variável “é uma qualquer característica que pode variar entre 
pessoas ou situações e que pode ter diferentes níveis ou tipos”; em conformidade com o 
pensamento de Oliveira (2005; 62), importa ainda considerar o ponto de vista de Alferes 
(1997), o qual acrescenta o aspecto de que uma variável só pode ter “um valor para um 
dado membro dessa classe num qualquer momento”. 
 
Por outro lado, baseando-nos no pensamento de Lee (1999) citado por Oliveira (2005), 
identifica-se o tipo de pesquisa efectuada como de “design de metodologia mista”, já que 
se observa a convergência entre métodos e técnicas de recolha de dados característicos das 
abordagens qualitativa e quantitativa. Com efeito, através da abordagem quantitativa 
pretende-se identificar as “regularidades do comportamento humano” (Oliveira, 2005), 
enquanto que através da perspectiva qualitativa se “tenta englobar toda a diversidade que 
o comportamento humano pode assumir e manifestar” (Oliveira, 2005). Concretizando de 
uma forma mais concreta e dirigida, a abordagem quantitativa surgirá associada aos 
ensaios efectuados no domínio do estudo das relações de causa e efeito, com recurso à 
utilização de questionários, enquanto que a perspectiva qualitativa reunirá um conjunto 
diversificado de fontes de informação com apelo à técnica de observação. 
 
Tal como refere Appolinário (2006; 60), “ (…) é muito difícil que haja alguma pesquisa 
totalmente qualitativa, da mesma forma que é altamente improvável, existir alguma 
pesquisa completamente quantitativa. Isso ocorre porque qualquer pesquisa 
provavelmente possui elementos tanto qualitativos como quantitativos, ou seja, em vez de 
duas categorias dinâmicas e isoladas, temos antes uma dimensão contínua com duas 
polaridades extremas, e as pesquisas se encontrarão em algum ponto desse contínuo, 
tendendo mais para um lado ou para outro (…)”. 
 
Esta perspectiva encontra na actualidade um número crescente de defensores -Appolinário 
cita, por exemplo, Brannen (1992), Verhoef (1997), Benz (1998), Steckler et al (1992) – o 
que não invalida a existência de alguns autores que continuam a argumentar no sentido da 
dicotomia absoluta entre as duas naturezas da pesquisa (Flick, 3004; Oliveira, 1997). Na 
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linha da perspectiva dominante, Pardal et al (1995; 18-19) reconhece que “ (…) a querela 
que hoje, de maneira ténue, ainda envolve a oposição entre o qualitativo e o quantitativo 
assenta, historicamente, na discussão da natureza do facto social que, em síntese, se 
resume ao seguinte: dispondo o homem de uma vontade e de liberdade, será possível que 
exista regularidade nos fenómenos sociais humanos? Será possível serem encontrados 
indicadores objectivos de variáveis sociológicas que apresentam aquela? (…)”.  
 
Sobre as interrogações levantadas o autor não tem dúvidas, pelo que salienta que “ (…) a 
observação atenta da vida social indica, com clareza, a existência de regularidades no 
fenómeno social, estando fora de dúvida ser possível encontrar naquele indicadores 
objectivos que as exprimem e que, portanto, são passíveis de mensuração, com recurso à 
estatística (…)”. Mas, o autor ainda vai mais longe e sublinha de uma forma inequívoca 
que “ (…) nenhum dos pontos de vista em questão anula o valor do outro nem se lhe opõe 
(…)” . Esta perspectiva de complementaridade é reforçada através do pensamento de 
Rongère (1975) citado por Pardal et al (1995), o qual releva o carácter complementar, 
particularmente “ (…) evidente ao nível das operações intelectuais que preparam a 
observação: definição de conceitos e levantamento de hipóteses são passos essencialmente 
qualitativos (…)”. 
 
Neste sentido, importa reter que independentemente das especificidades que caracterizam 
os dois pontos de vista, o que parece sobrepor-se assenta na necessidade imperativa de 
trabalhar nos dois planos com dados que correspondam o melhor possível às exigências do 
problema em estudo e que garantam níveis elevados de precisão e fidedignidade. 
 

3.2. Filosofia de investigação – método científico 
 

De acordo com Quivy et al (1995), “ (…) o problema do conhecimento científico põe-se da 
mesma maneira para os fenómenos sociais e para os fenómenos naturais: em ambos os 
casos há hipóteses teóricas que devem ser confrontadas com dados de observação ou de 
experimentação (…) “. Neste contexto, o procedimento científico assume-se como uma 
forma de caminhar no sentido de um determinado objectivo. Assenta na descrição dos 
princípios fundamentais a pôr em prática em qualquer trabalho de investigação, pelo que os 
métodos a utilizar constituirão o enunciado das formalizações particulares do 
procedimento (Quivy et al, 1995).  
 
Ao concedermos relevo acrescido ao procedimento face aos métodos particulares, importa 
não abdicar dos princípios fundamentais que toda a investigação deve comportar e que 
foram identificados por Bourdieu et al (1968), citado por Quivy, como sendo a hierarquia 
dos actos epistemológicos. Estes três actos do procedimento científico – a ruptura, a 
construção e a verificação – que não são independentes entre si, englobam as etapas do 
procedimento que constam da Figura 3.1., inserta na página seguinte. 
 
Assinale-se que a apresentação sequencial das etapas não deve ser entendida como rígida, 
já que existem evidentes interacções entre as diferentes fases da investigação, pelo que os 
circuitos de retroacção introduzidos pretendem simbolizar precisamente a inexistência de 
compartimentos estanques ou a ausência de “feedback”. 
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Figura 3.1. – As etapas do procedimento científico (Quivy et al, 1995) 
 

 
Particularizando os três actos do procedimento científico, importa acentuar que na ruptura 
deverá ocorrer o esforço de distanciamento em relação à eventual ideia de que o nosso 
conhecimento prévio assenta em bases seguras e em posições inquestionáveis. Esta 
disponibilidade, associada à abertura de espírito necessária para pesquisar sem 
preconceitos, é algo de fundamental, constituindo na opinião de Quivy et al (1995), “ (…) 
o primeiro acto constitutivo do procedimento científico (…)”. 
 
Mas, para essa ruptura se concretizar é necessário que exista “ (…) um sistema conceptual 
organizado, susceptível de exprimir a lógica (…)” que se “ (…) supõe estar na base do 
fenómeno” (Quivy et al, 1995). Será através deste modelo que se podem adiantar as “ (…) 
proposições explicativas do fenómeno a estudar e prever qual o plano de pesquisa a 
definir, as operações a aplicar e as consequências que logicamente devem esperar-se no 
termo da observação” (Quivy et al, 1995). Sem esta fase de construção teórica inviabiliza-
se a verificação através da experimentação válida, ou seja, o confronto com os dados 
através do teste dos factos. 
 
Estes três actos do procedimento científico foram transpostos para a nossa investigação 
através da sua consideração no decurso do modelo que explicitaremos seguidamente, o 
qual comporta um leque de etapas reagrupadas precisamente em torno do fio condutor 
teórico atrás reproduzido. A estrutura do processo de investigação foi desenhada no sentido 
de garantir um dos objectivos básicos da pesquisa ou seja, a descoberta de “factos novos 
para testar deduções feitas a partir de uma teoria que pode ter aplicações práticas a 
médio prazo” (Hill e Hill 2005; 19-20). 

 
Apresenta-se seguidamente um diagrama (Figura 3.2.), o qual contém as várias etapas da 
investigação realizada, bem como a identificação das relações estabelecidas. 

Etapa 1 – A pergunta de partida 

Etapa 2 – A exploração 

Etapa 3 – A problemática 

Etapa 4 – A construção do modelo de análise 

Etapa 5 – A observação 

Etapa 6 – A análise das informações 

Etapa 7 – As conclusões 

Ruptura  

Construção 

Verificação 

Fonte: Adaptado a partir de Quivy et al (1995) 
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Figura 3.2. – Etapas da investigação 

 
 

Conforme se pode verificar, a investigação possui ligações que não podem ser ignoradas 
por razões de evidência do seu percurso e de defesa da sua coerência. Assim, importa 
destacar que as questões da investigação resultaram de uma pesquisa bibliográfica prévia, 
bem como da exploração de bases de dados informatizadas. A sua análise e respectiva 
sistematização permitiram formular as questões gerais e específicas da investigação 
(Robson, 1999), bem como a delimitação concreta dos objectivos associados. 
 
O turismo é uma actividade ainda relativamente jovem e insuficientemente estudada. O 
reforço da posição e da credibilização do turismo passa necessariamente pelo 
aprofundamento da investigação em torno das várias formas que pode assumir, de modo a 
eliminarem-se mitos, minimizarem-se eventuais efeitos negativos e potenciarem-se os 
factores indutores do seu desenvolvimento e, consequentemente, dos seus benefícios. É 
precisamente neste domínio que se pronuncia a OMT (2001) ao considerar que a 
investigação é importante no turismo, atendendo a que: 
���� Permite compreender os acontecimentos que ocorrem dentro do sector, tanto 

internamente, como ao nível do seu enquadramento. 
���� Proporciona informação para apoiar os decisores e os responsáveis pelo planeamento 

do sector. 

Turismo interno 

Objectivos específicos da investigação 

Revisão bibliográfica + Entrevistas 
Focalização da problemática central da investigação 

Focalização da problemática central da investigação 
Operacionalização do modelo de análise 

Operacionalização do modelo de análise 
Recolha e sistematização de dados 

Recolha e sistematização de dados 
Análise de dados 

Questões centrais da investigação 

  Fontes primárias 

 Fontes secundárias 

Análise de dados 
Novo modelo de valorização do turismo interno 

Novo modelo de valorização do turismo interno 
Contribuição para a área científica 

Contribuição para a área científica 
 

 . População residente 
  . Actores regionais 
  . Painel de peritos 

 . Administrações de  
   Turismo (UE) 

         Legenda: 

                Abordagem qualitativa 

              Abordagem quantitativa 
 Fonte: Elaboração própria 



  
Sancho Silva Capítulo 3. Metodologia da investigação 

 

 - 169 -  

���� Explica a realidade actual, estabelecendo projecções futuras, as quais se afiguram 
indispensáveis para promover a competitividade a longo prazo. 

���� Apoia na definição dos posicionamentos adequados perante um sector cuja 
concorrência internacional se afigura cada vez mais forte. 

���� Proporciona um valor acrescentado adicional a uma organização, como detentora de 
“know-how” que a diferencia face aos concorrentes. (Tradução e adaptação própria) 

 
Neste contexto, revela-se como a primeira questão central da investigação a identificação 
da importância do turismo interno no plano dos movimentos implícitos e dos efeitos 
económicos decorrentes, bem como dos motivos que concorrem para a presumível 
preterição do turismo interno ao nível da informação existente e das próprias estratégias 
políticas. Por outro lado, pretende-se que desta pesquisa resultem aspectos susceptíveis de 
incorporarem novas estratégias de valorização do mercado interno, o qual possui uma 
abrangência muito vasta e multifacetada. De facto, desde o excursionismo aos movimentos 
turísticos de curta duração, passando pelas deslocações de cunho profissional (mas 
abrangidas pela definição universal da OMT), até ao gozo de férias fora do domicílio em 
meios privativos ou colectivos de alojamento, ocorrem uma variedade de situações que 
justificam uma abordagem sistematizada e coerente. 
 
Este processo (potenciação do turismo interno como factor de consolidação e modelo de 
desenvolvimento alternativo para o sector do turismo) constitui o segundo grande objectivo 
geral da investigação, pelo que deve abarcar o levantamento dos comportamentos e das 
motivações das pessoas para a prática do turismo interno, a síntese das estatísticas de 
volume, de valor e de perfil dos visitantes, além da avaliação das políticas e estratégias de 
dinamização do mercado doméstico e a proposta de um modelo de intervenção. 
 
Quanto aos objectivos específicos decorrentes do percurso que nos propomos efectuar, 
destacamos: 
 
i) Sistematização conceptual relacionada com o tema 
���� O sistema turístico: da abordagem multidisciplinar e interdisciplinar aos modelos 

estruturados em torno de elementos básicos; as relações com a envolvente, com a 
organização estrutural e com os sistemas de produção, distribuição e consumo; o 
planeamento estratégico e os mercados turísticos; 

���� As definições de turismo: o carácter multidimensional e multifacetado das actividades 
turísticas; a coerência das definições, o sentido da credibilidade e as necessidades de 
medição e de âmbito legislativo; evolução e consensos em torno das definições; o papel 
da Organização das Nações Unidas e da Organização Mundial do Turismo; definições 
baseadas na procura e definições baseadas na oferta; 

���� Comportamento do consumidor em turismo: o lazer, as actividades de recreio e as 
práticas turísticas; a teoria da motivação e a sua influência na procura turística; a 
ligação entre as atitudes e os gostos dos turistas e determinadas formas específicas de 
turismo; o tempo para o trabalho e as actividades profissionais que geram deslocações 
turísticas; os factores determinantes da procura turística; o processo de decisão de 
compra no turismo; os estímulos à viagem; 

���� Conceitos e medição da procura turística: a procura potencial, real e reprimida; o 
processo de recolha de informação; a harmonização de conceitos, definições e 
nomenclaturas; as particularidades da medição do turismo interno; 
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ii)  A expressão do turismo interno 
���� A medição do turismo interno: as dificuldades de medição; os métodos utilizados; 

sistematização por tipologia de deslocações – o fenómeno do excursionismo, as 
deslocações de curta duração e o caso específico dos fins-de-semana, os movimentos 
turísticos associados ao gozo de férias e a procura em meios de alojamento colectivo; a 
comparabilidade de resultados; 

���� Avaliação integrada da expressão do turismo interno no contexto mundial: 
levantamento da informação disponível nos organismos internacionais do turismo; 
recolha directa junto das administrações nacionais de países da União Europeia; análise 
da confiabilidade da informação recolhida; tratamento de dados e construção de tabelas 
comparativas; síntese conclusiva da pesquisa sobre os fluxos físicos do turismo interno; 

���� A contribuição do turismo interno para as economias locais e regionais: o efeito 
“cascata” da despesa turística nas economias receptoras; a medição do impacto 
económico das despesas turísticas; o efeito multiplicador – tipos de modelos e 
contributos para a formulação de políticas; os impactes socioculturais; 

���� A Conta Satélite do Turismo (CST) e a medição da importância económica do turismo 
interno: o conteúdo, a estrutura e os agregados da CST; o consumo turístico interno – 
incidência no consumo turístico total e desagregação por ramos específicos; a estrutura 
dos gastos turísticos dos residentes e dos não residentes; avaliação comparativa do 
consumo turístico interno nos países que dispõem da CST; 

iii)  As políticas para o turismo interno 
���� As estratégias para o turismo interno no contexto das políticas turísticas nacionais dos 

países da União Europeia: análise das fontes disponíveis ao nível dos organismos 
internacionais e das administrações nacionais do turismo; apreciação da documentação 
recolhida e sistematização dos pontos marcantes; detalhe para as políticas de 
marketing; os efeitos do turismo interno no plano de desenvolvimento de áreas 
específicas e de correcção de assimetrias regionais; o turismo interno e a sua interacção 
com as políticas sociais; práticas nacionais com sucesso na abordagem ao turismo 
interno;  

���� O desenvolvimento do turismo interno em Portugal: construção da base do 
conhecimento com análise retrospectiva; evolução dos objectivos, das estratégias e da 
sua operacionalização no plano institucional; diagnóstico estratégico – pesquisa 
estatística, características do mercado, concorrência e avaliação do ambiente 
externo/interno; análise dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças; os 
planos promocionais e os processos de comunicação; a abordagem do sector privado – 
detalhe para o alojamento, restauração, animação e distribuição; recolha de opiniões 
junto de um grupo representativo de agentes estratégicos; tratamento e sistematização 
de respostas; 

iv) Visão futura 
���� Novas perspectivas para a valorização do turismo interno: macroestratégias recentes 

para o turismo interno; a importância do planeamento estratégico, táctico e operacional; 
a focalização em produtos, regiões e em segmentos de mercado; o planeamento de 
marketing e as novas tecnologias; o reforço das parcerias públicas e privadas e o novo 
conceito de marketing dos destinos. 

 
A revisão da literatura permitiu seleccionar teorias sobre investigações empíricas de alguns 
autores, de modo a delimitar o fenómeno “turismo interno” e a enquadrá-lo no contexto 
das actividades turísticas e da respectiva envolvente. Por outro lado, esta parte teórica da 
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investigação viabilizou a formulação de um conjunto de questões, as quais foram testadas 
na análise empírica.  
 
Alguns autores defendem que a aproximação à “pergunta de partida” deve constar de um 
enunciado claro e interrogativo, o qual sintetize o mais exactamente possível o foco da 
investigação. Neste contexto, segundo Quivy et al (1995), a pergunta de partida deve 
apresentar “ (…) qualidades de clareza, de exequibilidade e de pertinência (…) “. Neste 
contexto, pensamos que a “pergunta de partida”, a qual se desdobra em duas questões 
gerais, preenche os requisitos desejáveis: 
“Q1. É possível concretizar a importância do turismo interno à escala internacional e de 
Portugal em particular?  
Q2. A aposta estratégica no turismo interno pode consubstanciar um novo modelo de 
desenvolvimento turístico com benefícios nos planos económico, social, patrimonial e 
territorial?”  
 
De facto, trata-se de uma formulação que pretende ser concisa, unívoca, realista e 
abrangente em relação aos fenómenos a estudar. Por outro lado, desdobra-se num conjunto 
de questões específicas, as quais foram devidamente filtradas através da revisão 
bibliográfica efectuada, das entrevistas efectuadas e das fontes de informação disponíveis.  
 
A relevância da problemática para a evolução das fases seguintes da investigação revela-se 
crucial. Berthelet (1990,41) citado por Quivy et al (1995) afirma que “ (…) qualquer 
discurso de conhecimento com pretensões científicas deve poder ser reconduzido a este 
esquema: 

T� {p} ={e} 
onde: 
T – designa um sistema conceptual organizado que corresponde à nossa problemática; 
{p} – é um conjunto de enunciados explicativos a que chamaremos hipóteses e modelos de 

análise; 
{e} – constitui uma classe de enunciados empíricos que são efectivamente as verificações 
observadas e as relações empíricas cuja chave é fornecida pelos enunciados explicativos 
{p}”.  
 
Esta citação releva o carácter fulcral que a problemática reveste em termos das implicações 
metodológicas inerentes às etapas subsequentes da investigação. No fundo, e tal como 
refere Quivy et al (2005), a “ (…) problemática é a abordagem ou a perspectiva teórica 
que se decide adoptar para tratar o problema colocado pela pergunta de partida” (…). A 
problemática insere-se numa fase de charneira entre a “ruptura”  e a “construção". O 
trabalho exploratório permitiu alargar a perspectiva de análise e tomar conhecimento com 
o pensamento de alguns autores, bem como avaliar o conjunto de fontes primárias de 
informação susceptíveis de serem canalizadas para a investigação. Por outro lado, facilitou 
o processo de delimitação das questões gerais e específicas do presente ensaio, 
viabilizando a focalização da problemática apropriada. 
 
De facto, estamos perante uma forma de turismo, com especificidades e particularidades 
muito próprias, e que não tem merecido a atenção compatível com a sua expressão, com os 
benefícios que pode proporcionar e com a sua capacidade de se assumir como um factor 
estável da procura turística global. Neste sentido, sublinha-se que a problemática central da 
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investigação se concentrou em torno do aprofundamento do conhecimento e da valorização 
do turismo interno, apontando-se como eixos nucleares da pesquisa, a identificação das 
razões que têm conduzido à sua marginalização na abordagem política e mediática, além 
do desenho de um modelo alternativo visando a sua potenciação. 
 
O modelo de análise que vamos utilizar será composto por “conceitos” e hipóteses que 
surgem articulados entre si, pretendendo-se que no seu conjunto formem um quadro 
coerente e unificado. Apesar de se conferir uma sequência de abordagem que respeita a 
lógica sequencial por capítulos, é possível estabelecer uma ligação entre as hipóteses 
específicas já identificadas na Secção 1.2. e o respectivo corpo do texto, como consta aliás 
da tabela inserida na página seguinte (Quadro 3.3.). 
 
A organização da investigação em torno de hipóteses ajudou a delimitar a abordagem a 
uma temática com possibilidade de abranger um grande leque de dados; por outras 
palavras, fornece o critério para seleccionar os dados mais pertinentes, evitando-se desta 
forma a dispersão face à existência de variadas informações (estatísticas e outras) sobre o 
fenómeno do turismo interno.  
 
Tal como refere Quivy et al (1995; 120), “ (…) se é verdade que as hipóteses contribuem 
para uma melhor compreensão dos fenómenos observáveis, devem, por sua vez, concordar 
com o que deles podemos apreender pela observação ou pela experimentação (…). Sob as 
formas e processos mais variados, as investigações apresentam-se sempre como 
movimentos de vaivém entre uma reflexão teórica e um trabalho empírico. As hipóteses 
constituem as charneiras deste movimento; dão-lhe a amplitude e asseguram a coerência 
entre as partes do trabalho (…)”. 
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Quadro 3.3. – As questões da investigação e o corpo do texto da dissertação 
QUESTÕES 

GERAIS 
QUESTÕES ESPECÍFICAS SECÇÔES 

Q1.1. Existe, ou não, uma subalternização do turismo interno 
face ao turismo receptor, ao nível da informação existente e 
das próprias estratégias políticas? 

4.1.2.+ 4.2.2. + 4.2.3. 
+ 4.2.4. + 4.2.5. 

Q1.2. Qual a fronteira entre as práticas de lazer e o turismo 
interno? 

2.2.1. + 2.2.2. + 2.4.1. 

Q1.3. O turismo interno é, ou não, a principal forma de 
turismo que existe no mundo?  

2.5.3. + 4.1.2.  

Q1.4. Quais os efeitos económicos, sociais, patrimoniais e 
regionais que pode comportar o desenvolvimento do turismo 
interno? 

2.3.1. + 4.1.2.2. + 
4.2.3. + 6.5. + 7.1. 

Q1.5. Que fontes de informação possibilitam a avaliação 
integrada do turismo interno? Quais as dificuldades de 
medição e que métodos utilizados? Existe harmonização 
internacional de dados? 

2.4.1. + 2.4.2. + 2.4.3. 

Q1.6. Qual a dimensão dos movimentos e dos efeitos 
económicos do turismo interno no plano mundial, da UE e de 
Portugal? 

4.1.2. 1.+ 4.1.2.2.+ 
4.2.2. + 4.2.3. + 5.2.1. 
+ 5.2.2. + 6.5. 

1. É possível 
concretizar a 
importância do 
turismo interno à 
escala 
internacional e de 
Portugal em 
particular?  
 
 

Q1.7. Como se coaduna o turismo interno com as 
características do lazer e do turismo de hoje e do futuro? 

2.5.2. + 2.5.3. + 2.5.4. 

Q2.1. Que comportamentos e motivações caracterizam a 
prática do turismo interno? 

2.3.6.+ 4.2.5.+ 5.2.2. 

Q2.2. Que diversidade de formas é que o turismo interno 
pode assumir? 

2.4.3. + 4.1.2.1. + 
4.2.2. + 5.2.1. 

Q2.3. Quais as linhas orientadoras das estratégias existentes 
para o turismo interno no contexto das políticas turísticas 
nacionais dos países da União Europeia?  

4.2.4. + 4.2.5. 

Q2.4. Existem, nos países da UE, estratégias de incentivo às 
práticas do turismo interno, devidamente articuladas com as 
políticas de desenvolvimento social? 

4.2.4. + 4.2.5. 

Q2.5. Existem estratégias específicas de marketing para o 
turismo interno no contexto das políticas turísticas nacionais 
dos países da União Europeia? 

4.2.4. + 4.2.5. 

Q2.6. É possível identificar, ao nível do benchmarking, boas 
práticas no plano do desenvolvimento do turismo interno? 

4.2.4. + 4.2.5. 

Q2.7. O turismo interno pode assumir-se nos países 
desenvolvidos como um factor de atenuação de alguns 
desequilíbrios decorrentes da expansão do turismo receptor? 

8.4. 

Q2.8. Que macroestratégias se podem perspectivar para a 
potenciação do turismo interno? 

7.4.1. + 7.4.2. + 7.4.3. 
+ 7.4.4.  

Q2.9. Qual o tratamento que tem sido conferido ao turismo 
interno em Portugal, no tocante à evolução dos objectivos, 
das estratégias e da sua operacionalização no plano 
institucional? 

6.7.1.+ 8.2. 

Q2.10. Qual o diagnóstico estratégico da situação do mercado 
interno em Portugal? 

 5.2. + 6.2. + 6.3. + 6.4. 
+ 6.5. + 6.6. + 6.7.  

Q2.11. Que desafios se colocam ao nível do desenvolvimento 
do mercado interno em Portugal? 

6.7.2.+ 8.3.1.+ 8.3.2.+ 
8.3.3. + 8.3.4. 

Q2.12. Quais as linhas orientadoras, ao nível do planeamento 
estratégico, táctico e operacional, que devem suportar uma 
política de desenvolvimento do turismo interno em Portugal? 

8.3.3. + 8.3.4.+ 8.3.5. 

Q2. A aposta 
estratégica no 
turismo interno 
pode 
consubstanciar 
um novo modelo 
de 
desenvolvimento 
turístico com 
benefícios nos 
planos 
económico, 
social, 
patrimonial e 
territorial?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Q2.13. Pode o turismo interno, em Portugal, ter um efeito 

amortecedor ou correctivo dos desequilíbrios gerados pelo 
turismo receptor? 

8.4.  
 

Fonte: Elaboração própria 
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Por outro lado, de acordo com Hill e Hill (2005; 26), “ (…) para que a teoria possa 
progredir, as ciências sociais utilizam dois tipos de abordagem – o processo indutivo e o 
processo dedutivo. O primeiro é um processo de generalização em que observações 
específicas (dados empíricos) são utilizadas para criar uma teoria. O segundo, o processo 
dedutivo, é quase o contrário no sentido em que uma teoria que já existe é utilizada para 
prever dados (resultados empíricos novos)”. Neste sentido, estes autores relevam as 
vantagens da cooperação entre os processos indutivos e dedutivos. Na presente 
investigação iremos precisamente associar as duas abordagens, conforme decorre da 
observação do esquema a seguir apresentado (Figura 3.3.). 
 

Figura 3.3. – A pergunta de partida e os tipos de abordagem 
“Q1. É possível concretizar a importância 
do turismo interno à escala internacional 
e de Portugal em particular?  
 

Q2. A aposta estratégica no turismo 
interno pode consubstanciar um novo 
modelo de desenvolvimento turístico com 
benefícios nos planos económico, social, 
patrimonial e territorial?”  

 

Fonte: Produção própria 
 
No tocante à questão Q1, a lógica da abordagem assenta na observação de dados empíricos 
já conhecidos ou decorrentes das fontes primárias de informação trabalhadas, os quais irão 
facultar as bases para formular a teoria sobre a questão formulada. Por outro lado, na 
aproximação à questão Q2, seguir-se-á um processo diametralmente oposto, assente num 
método claramente dedutivo, o qual parte da existência de uma teoria de base então já 
demonstrada (factor da relevância do turismo interno) para prever novos dados e situações 
(o turismo interno como modelo alternativo de desenvolvimento turístico). 
 
Mas, o modelo de análise que se irá utilizar não dispensa uma nota prévia sobre a 
construção dos conceitos implicados na pesquisa. Tal como aponta Quivy et al (2005) “ 
(…) construir um conceito é, em seguida, precisar os indicadores graças aos quais as 
dimensões poderão ser medidas (…)”. Assim, de acordo com Bourdieu et al (1968) citado 
por Quivy et al (2005), devem-se considerar duas formas distintas de conceptualização;” 
(…) Uma é indutiva e produz conceitos operatórios isolados; a outra é dedutiva e cria 
conceitos sistemáticos (…)”. Ainda segundo Quivy et al (2005), um conceito operatório 
isolado é “construído empiricamente, a partir de observações directas ou de informações 
reunidas por outros”. No caso em apreço, foram as leituras efectuadas, associadas à 
observação de fontes estatísticas disponíveis que permitiram gerar os elementos 
necessários para esta forma de construção dos conceitos em causa.  
 

TEORIA 

Dados empíricos 
(já conhecidos e 
novos) 

Processo dedutivo 

TEORIA 

Dados empíricos 
(já conhecidos e 

novos) 

Processo indutivo 
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Por outro lado, e como acentua o mesmo autor, “ (…) o conceito sistémico não é induzido 
pela experiência; é construído por raciocínio abstracto – dedução, analogia, oposição, 
implicação, etc. – ainda que se inspire forçosamente no comportamento dos objectos reais 
e nos conhecimentos anteriormente adquiridos acerca destes objectos (…)”.  
 
Face a esta dicotomia, parece-nos pertinente concluir que o conceito operatório isolado e o 
conceito sistémico tendem a diferenciar-se através dos métodos de construção utilizados 
(indutivo versus dedutivo) mas também em função da intensidade da ruptura com as pré-
noções. No conceito operatório isolado evoluiu-se com base na selecção dos indicadores 
(atributos ou características) que o real representa, tendo em vista a sua posterior 
combinação ou reagrupamento. Segundo Quivy et al (2005), este conceito é construído a 
partir de observações parciais e de informações que podem ser alteradas, não escapando “ 
(…) às influências mais ou menos inconscientes de preconceitos e esquemas mentais 
preconcebidos (…)”. Ao invés, no processo de construção do conceito sistémico efectuou-
se uma reflexão a partir de paradigmas já testados empiricamente, seguindo-se um 
posicionamento “ (…) em relação a outros conceitos e, depois, por meio de deduções em 
cadeia, isolamos as dimensões, as componentes e os indicadores (…)”. 
 
Ao transpormos para o presente projecto de investigação um modelo onde se conjugam os 
métodos hipotético-indutivo e hipotético-dedutivo acolhemos o ponto de vista de autores 
como Quivy et al (2005), os quais salientam as vantagens da sua apresentação “ (…) numa 
relação dialéctica, na qual se esclarecem e desafiam mutuamente, para fazer progredir o 
conhecimento científico (…)”. Em síntese, e de uma forma superficial, podemos 
estabelecer a seguinte sequência de correspondências: 
 

Figura 3.4. – Método hipotético-dedutivo e hipotético-indutivo 
Método hipotético-dedutivo: 

Conceitos sistémicos → hipóteses teóricas → Modelo teórico 
Método hipotético-indutivo: 

Conceitos operatórios → hipóteses empíricas → Modelo mimético24 
Fonte: Produção própria a partir de Quivy et al (2005) 

 
Segundo Quivy et al (2005), “ (...) Qualquer modelo comporta inevitavelmente elementos 
de estruturação dedutiva, mas também indutiva. Em muitas investigações observa-se um 
jogo fecundo entre um e outro, que assegura ao mesmo tempo o recuo de uma construção 
e a pertinência dessa construção relativamente ao objecto. (...)”. 
 
Como nota final, e antes de entrarmos na descrição dos métodos de observação e análise, 
impõe-se uma referência ao critério da refutabilidade da hipótese. Como decorre do ponto 
de vista predominante da literatura analisada, uma hipótese pode ser testada quando existe 
uma possibilidade de decidir, a partir da análise de dados, em que medida é verdadeira ou 
falsa. Porém, ainda que o investigador conclua pela confirmação da sua hipótese ao cabo 
de um trabalho empírico conduzido com precaução e boa fé, a sua hipótese não pode, ainda 
assim, ser considerada insofismável e definitivamente verdadeira. De facto, face à 
complexidade e à mutabilidade do real, parece-nos lícito concluir que todo e qualquer 

                                                 
24 De acordo com Bourdieu citado por Quivy et al (2005) “o modelo mimético é puramente descritivo e a sua qualidade 
científica depende da distância que estabelece em relação às pré-noções”; para o mesmo autor, “o modelo teórico é o 
único que, por efeito da construção, possui um poder explicativo”.  
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progresso do conhecimento, dificilmente pode proporcionar um êxito total e definitivo, 
devendo assentar numa base de aperfeiçoamento contínuo.  
 
Para ser refutável, uma hipótese deve ter, como primeira condição, um carácter de 
generalidade. Segundo Popper citado por Quivy et al (2005), os “ (...) acontecimentos 
particulares não reproduzíveis não têm significado para a ciência”. Embora esta tónica 
tenha mais aplicação no procedimento científico em ciências naturais, também nas ciências 
sociais se coloca o problema do grau de generalidade. Por outro lado, uma hipótese 
também só pode ser refutada, se admitir enunciados contrários que sejam teoricamente 
susceptíveis de verificação.  
 
Esta segunda condição permite compreender o critério de verificação de uma hipótese 
sugerido por Popper, ou seja, a consideração de que uma hipótese pode ser tida por 
verdadeira (provisoriamente) enquanto todos os seus contrários forem falsos. O que 
implica, bem entendido, que estejam reunidas as duas condições que já se sublinharam. Só 
o respeito destas exigências metodológicas permitirá por em prática o espírito de 
investigação que se caracteriza, nomeadamente, pelo perpétuo debate sobre os 
conhecimentos provisoriamente adquiridos. 
 

3.3. Métodos de observação e de análise 
 

De acordo com Quivy et al (2005), “ (…) a observação engloba o conjunto das operações 
através das quais o modelo de análise (constituído por hipóteses e por conceitos) é 
submetido ao teste dos factos e confrontado com dados observáveis (…)”. Assim, na fase 
da observação devem utilizar-se os instrumentos adequados que permitam reunir as 
informações essenciais para a investigação, as quais serão sistematicamente analisadas na 
etapa seguinte do procedimento atrás definido. 
 
Na opinião de Deshaies (1992; 294), “ (…) as técnicas científicas de exploração nada 
mais são do que utensílios mais ou menos eficazes de observação, que devem ser 
considerados como estando ligados tanto à observação directa ou indirecta como ao 
esquema experimental (…)”. Por outro lado, e de acordo com o mesmo autor, é possível 
distinguir na observação científica duas orientações diferenciadas, uma da carácter 
quantitativo (matemático e estatístico) e outra, de natureza qualitativa, com forte apelo às 
técnicas documentais. A observação directa assenta nas técnicas de carácter quantitativo, 
tendo em vista a delimitação do que se passa ou existe num dado momento numa dada 
situação, podendo ainda segundo Deshaies ser classificada de extensiva (incidência em 
grandes grupos) e intensiva (recai sobre os indivíduos e as pequenas comunidades). Para 
Madeleine Grawitz (1986) citada por Deshaies, “ (…) a observação directa extensiva e 
intensiva representa as técnicas vivas da observação por oposição às técnicas 
documentais, que corresponderiam à observação indirecta (…)”. 
 
Na presente investigação, a opção recaiu sob as duas formas de observação, as quais 
aparecem sistematizadas no esquema da página seguinte (Figura 3.5.). 
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Figura 3.5. – Métodos de observação utilizados 

  
Fonte: Produção própria 

 
No tocante aos instrumentos de observação indirecta, justifica-se a menção às leituras 
efectuadas, agrupando-as consoante os critérios de escolha que presidiram à sua selecção, 
pelo que os quadros das páginas seguintes sistematizam precisamente esta situação. 
Importa desde já sublinhar que se privilegiou a aquisição de conhecimentos através de 
fontes de informação sistematizada e consolidada (livros e publicações), sendo que os 
artigos científicos foram utilizados no sentido de assegurarem a validação da argumentação 
técnica especializada. 
 
Assim, num primeiro bloco (ver Quadro 3.4., na página seguinte), concedeu-se particular 
realce ao estudo dos aspectos que envolvem a metodologia de investigação nas ciências 
sociais, as teorias do conhecimento, os problemas relacionados com o método, o objecto da 
ciência, o método científico, as etapas do procedimento científico, a construção do modelo 
de análise e as técnica de observação e de apreciação das informações. 
 
O segundo grupo de leituras (Quadro 3.4.) envolveu a sociologia do lazer, particularmente 
as questões que envolvem o trabalho e o ócio, o tempo livre e o tempo “liberado”, e a 
caracterização dos lazeres. De facto, tendo em vista a “proximidade” existente entre as 
actividades de lazer fora de casa e o turismo interno, entendeu-se como fundamental o 
aprofundamento da temática relacionada com a evolução do lazer, a sua valorização e o 
comportamento turístico. A importância da investigação sobre o tempo livre e o lazer, 
permitiu não só o enriquecimento do debate sobre a valorização deste último e das 
actividades turísticas, como forneceu pistas susceptíveis de corporizarem alternativas para 
a democratização e diversificação dos usos desses tempos.  
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Quadro 3.4. – Revisão da literatura: autores de referência (Blocos 1 a 4) 
Metodologia da 
investigação em 
ciências sociais (1) 

Alvarenga et al (2007), Appolinário (2006), Barsun (1974), Castells et al (1973), 
Demo (1995), Deshaies (1992), Friedmann (1968), Hill e Hill (2005), Méndez 
(2003), Oliveira (2001), Oliveira (2005), OMT (2001a), Pardal et al (1995), 
Poincaré (1968), Popper (2000), Quivy e Campenhoudt (1995), Reis (2002), 
Santos (2003), Silva (2004). 

A dicotomia entre o 
turismo e o lazer (2) 

Bacal (2003), Berthelet (1990), Boullón (2004, 1990), Bourdieu et al (1968), 
Cavaco (1996), Clark (2003), Comissão Europeia (2008b, 2004b), Crompton 
(1979), Dumazedier (2005, 1998, 1974), European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions (2007), EUROSTAT (2008a, 
2008b, 2007, 2006a,2004), Fourastié (1971), Graburn e Jafari (1991), Hourdin 
(1970), Huet e Saez (2002), Krippendorf (2001), Lallement (2003), OMT 
(1999a), Quintana (2006), Reich (2004), Santos (2008), Santos e Gama (2008), 
Teboul (2004), Tezanos (2006), Tezanos e Lechuga (2003), Umbelino (1999), 
Viard (2006, 2002). 

Abordagem 
conceptual genérica 
ao fenómeno do 
turismo (3) 

Barros (2004), Beni (2004), Casteli (1975), Coltman (1989), Cooper (2006), 
Cooper et al (2001), Cunha (2006), Foster (1992), Gee e Choy (1989), Graburn e 
Jafari (1991), IET (2000), ITP (2007, 2005), Jafari (2000), Jiménez e Martín 
(2004), Mill e Morrison (1989), Murphy (1985), Olsen (2003b), OMT (2003, 
1998b, 1997), Patrick (2006), Quintana (2006), Sancho (1998), Seydoux (1983), 
Tribe (2006, 2003). 

Os impactos do 
fenómeno turístico (4) 

Aranda et al (2003), Brown (2007), Butler (2000, 1980), Cala et al (2006), 
Cooper et al (2001), Correia (1994), Crouch e Richie (1999), Cunha (2006), 
Direction du Tourisme (2005), EUROSTAT (2002, 1996), Foster (1992), 
Guibilato (1983), Henriques (2003), Instituto Nacional de Estadística (2002), 
INE (2008, 2007a, 2006, 2003, 2002, 1999), Joaquim (1997), Lage e Milone 
(1991), Lemos (2000), Libreros et al (2006), Massieu (2006), Matias (2007), 
Mathieson e Wall (1982), Ministère Délégué au Tourisme (2005), ONU (2008, 
1993), OMT (2004b, 2001g, 1999b, 1995a, 1995b, 1994), OMT, OCDE, ONU e 
CE (2001), OCDE (2001, 2000), Silva (1989, 1986), Silva e Basílio 
(1998a,1998b), Silva et al (1992a, 1992b), Silva, Cardadeiro e Coimbra (1995), 
Silva e Silva (1998), Stynes e White (2006), Tribe (2003), Valdês et al (2007), 
Valls (2000). 

Fonte: Produção própria 
 
O terceiro centro de interesse da revisão bibliográfica (Quadro 3.4.) prendeu-se com a 
sistematização do conhecimento e da teoria sobre o turismo, abrangendo a discussão em 
torno da delimitação do seu âmbito, da recapitulação dos traços marcantes da evolução 
registada, da consideração do sistema turístico e das suas componentes; neste sentido, 
procedeu-se à abordagem ao turismo pelas ópticas diferenciadas da procura e da oferta, 
tendo em vista o enquadramento das definições técnicas, económicas e integradas que na 
actualidade permitem perspectivar a estabilização conceptual do próprio fenómeno.  
 
Outro conjunto de leituras indispensáveis incidiram sobre os impactos que podem decorrer 
das actividades turísticas (Quadro 3.4.). De facto, considerou-se indispensável reflectir e 
recolher testemunhos sobre os efeitos negativos e positivos que o turismo pode comportar 
nos planos económico, social, patrimonial e territorial. Será que pode ser encarado como 
um vector estratégico de desenvolvimento? Ou, em contrapartida, colocam-se sérios riscos 
a esta aposta? Tendo presente a formulação da segunda questão associada ao foco da 
presente investigação (“A aposta estratégica no turismo interno pode consubstanciar um 
novo modelo de desenvolvimento turístico com benefícios nos planos económico, social, 
patrimonial e territorial?”) entende-se com nitidez a pertinência da abordagem a esta 
temática. 
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Quadro 3.5. – Revisão da literatura: autores de referência (Blocos 5 e 6) 
Padrões e conceitos da 
procura (5) 

Alegre e Pou (2006), Butler e Hall (2006), Christaller (1963), Cooper et al 
(2006), Cooper et al (2001), Cunha (2006), DGT (2005-1990; 1999), Dann 
(1981), English Tourist Board (2004), EUROSTAT (2006b, 2006c), Foster 
(1992), Fournier (2003), Fuchs et al (2004), Graham (2006), Gretzel et al 
(2006), INE (2007b, 2005), ITP (2005), Lima e Partidário (2002), Martínez 
(2003), Maslow (1968), Massarutto (2005), Ministère Délégué au Tourisme 
(2004, 2002), Moscardo (2006), Oliver (1999), OMT (2008b, 1980), Pearce 
(2003), Sampaio (2000). 

Caracterização da 
oferta turística: uma 
revisita conceptual (6) 

Agarwal et al (2006), Alegre e Juaneda (2006), Balanzá e Nadal (2003), Baloglu 
(2002), Berry (2001), Briggs et al (2007), Brown (2007), Buhalis e Peters 
(2006), Burns (2006), Butler (2000), CESTUR (2005), Comissão Europeia 
(2004a, 2000a, 2000b, 2000c), Cooper et al (2001), Cunha (2008), Cunha 
(2006), Davidson e Maitland (1997), Dwyer e Kim (2003), Ejarque (2005), 
Foster (1992), Haywood (1986), Knowles (1996), Henriques (2003), ICEP 
(2002), IET (2006a, 2006b, 2004), INATEL (2007), Ioannides (2006), Keller 
(1997), Kotler (1991, 1988), Kotler e Armstrong (1999), Kotler et al (1998), 
Maximiano (2000), McKercher e Cros (2006), Medlik e Middleton (1973), 
Mendes (1996), Ministère Délégué au Tourisme (2000), OMT&IHRA (2004), 
Pagliuso (2005), Pansiri (2008), Parasuraman et al (1985), Pearce (2008), 
Petrick (2002), Plog (1978), Porter (1980a, 1980b), Ritchie e Crouch (2003), 
Rowe et al (1986), Ruschmann e Solha (2004), Silva et al (2005, 2001a, 2001b), 
Timothy (2006), THR (2006), Valls (2004), Vaquero (2002), Var et al (1977).  

Fonte: Produção própria 
 
Um quinto grupo de análise (Quadro 3.5.) centrou-se na problemática da medição da 
procura turística interna, nomeadamente ao nível dos métodos aplicados, das abordagens 
conceptuais, das fontes preferenciais, dos instrumentos de notação utilizados, das 
particularidades da informação trabalhada e do benchmarking de resultados. Esta pesquisa 
foi sempre norteada pelo intuito de sistematizar a informação relevante sobre os fluxos 
inerentes às diferentes tipologias de deslocações associadas ao turismo interno, nunca se 
prescindindo da avaliação económica decorrente do efeito “cascata” da despesa turística 
dos residentes. Como já se demonstrou na presente investigação, a incidência dos 
movimentos turísticos tem consequências inequívocas nos planos económico e social, mas 
também acarreta reflexos que recaem nos níveis cultural e ambiental.  
 
De facto, os hábitos de vida da sociedade moderna induzem comportamentos específicos 
para os turistas como para as populações acolhedoras desses fluxos turísticos, tornando-se 
indispensável analisar as consequências nos vários contextos. Assim, regista-se a ligação 
entre esta parcela da revisão bibliográfica e os objectivos associados à pesquisa empírica 
que permita garantir a resposta adequada à primeira questão geral da investigação (“É 
possível concretizar a importância do turismo interno à escala internacional e de Portugal 
em particular?”)   
 
Por outro lado, o estudo do mercado turístico tem que se estender igualmente à 
componente do lado da oferta turística (Quadro 3.5.), pelo que não se dispensou a revisão 
da literatura relacionada com os recursos turísticos e a sua transformação em produtos, 
bem como a abordagem dos aspectos que envolvem a qualidade, os sistemas de 
informação, a comercialização, os canais de distribuição e o marketing. Como se 
demonstrará na Parte III da presente investigação tratam-se de vectores cruciais para o 
desenvolvimento do mercado interno, devendo ser devidamente ponderados a partir dos 
vários destinos turísticos. 
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Outro sector dominante da investigação incidiu sobre as tendências actuais e futuras que 
recaem sobre o turismo (Quadro 3.6.). De facto, embora o tema primacial da pesquisa – 
turismo interno – constitua apenas uma parcela do turismo mundial, seguramente a mais 
significativa em termos de impactos económicos e de deslocação de pessoas, revelou-se 
importante acompanhar as tendências globais de carácter qualitativo e quantitativo, porque 
a interdependência é inegável e os factores determinantes complementares ou mesmo 
coincidentes. Neste sentido, considerou-se imprescindível a actualização permanente da 
visão abrangente sobre o turismo como forma de avaliação das respostas face à envolvente 
conjuntural e aos desafios decorrentes da competitividade, da sustentabilidade, do efeito 
das novas tecnologias, da globalização, da concentração empresarial e dos novos hábitos e 
preferências dos consumidores. 
 

Quadro 3.6. – Revisão da literatura: autores de referência (Blocos 7 a 9) 
As perspectivas para o 
lazer e o turismo no 
futuro (7) 

Aguilera (2005), Benckendorff (2006), Buhalis e Costa (2006a, 2006b, 2006c), 
Butler e Jones (2003), Cetron (2003), Cleverdon (2003), Comissão europeia 
(2009), Cooper et al (2001), Dubrule (2005), ETC (2006), Frechtling (2003), 
Goodrich (2002), Hales (2006), Jones (2006), Keller (2000), Lockood e Medlik 
(2003), Müller (2003), Olsen (2003a), OMT (2005, 2001e, 2001f), Parrilla et al 
(2007), Smith (2006), Tezanos (2006), Todd (2003), Willmott e Graham (2003).  

 As políticas e as 
estratégias para o 
desenvolvimento do 
turismo (8) 

Aguilera (2005), Barros (2002), Cavaco (1996), Comissão Europeia (2007a), 
Comissão Europeia (2007b), Comissão Europeia (2007c), CTP (2005), Conseil 
National du Tourisme (2002), Cooper et al (2001), Costa (2001b, 2001c, 1996), 
Crouch e Richie (1999), Cunha (2006), Dubrule (2005), Ejarque (2005), English 
Tourist Board (2004), Fernandes (2002), Firmino (2007), Gee e Choy (1989), 
Getz (1987), González (2005), Knowles (1996), Hall et al (2007), Heeley 
(2003), INATEL (2007), Jafari (1987), Lee e Chang (2008), Lew et al (2007), 
Madeira (2001), Mathieson e Wall (1982), Ministère Délégué au Tourisme 
(2006, 2003), ME (2002a, 2002b), MEI (2007), Moreira (2000), ODIT France 
(2005), OMT (2009, 2002a, 2002b, 2001b), OCDE (2008), Pearce (1992), Poon 
(1993), SEJD (2007), SET (1998, 1992), SGT (2006), Silva (1991), Simpson 
(2008), Viner e Nicholls (2006). 

A especificidade dos 
modelos de 
desenvolvimento do 
turismo interno (9) 

Assis (2003), Athanasopoulos e Hyndman (2008), Baretje (1983), Bargeman e 
Poel (2006), Brey e Lehto (2007), Carr (2002), CESTUR (2007), Comissão 
Europeia (1998), Conseil National du Tourisme (2004), Cooper et al (2001), 
Cunha (2006), DGT (2004-1975; 1998a; 1998b; 1998c), Fernandes (2002), 
Heung et al (2001), IET (2006b, 2004), INATEL (2007), INSEE (2005), Jafari 
(1987), Martínez (2003), Massarutto (2005), Middleton e Clarke (2002), OMT 
(1996a, 1996b), Pearce e Moscardo (2006), Pedro (2006), Sampaio (2000), 
Singh (2009), Srivastava e Shukla (2003), Visit Britain (2005a, 2005b). 

Fonte: Produção própria 
 
O oitavo grupo de leituras (Quadro 3.6.) desenvolveu-se através da pesquisa sobre a 
sistematização das estratégias para o turismo no contexto das políticas nacionais. Foi 
efectuado um levantamento que incorporou várias obras escritas, mas também a apreciação 
da informação existente ao nível dos websites institucionais, assim como a informação 
disponível em organismos internacionais do turismo. Ainda neste domínio, deu-se 
particular ênfase à situação portuguesa, tendo-se procedido à revisão dos principais 
documentos de referência para o turismo produzidos em várias épocas, sobretudo no 
passado mais recente.  
 
O nono grande bloco de interesse para a pesquisa incorporou a sistematização das 
estratégias para o turismo interno no contexto das políticas turísticas nacionais (Quadro 
3.6.). Neste sentido, visando a identificação de intervenções consideradas como modelares, 
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apreciou-se um acervo de documentação susceptível de ilustrar as estratégias em curso 
nalguns países, nomeadamente ao nível do planeamento táctico e operacional, das políticas 
de marketing e de comercialização, dos efeitos do turismo interno no plano de 
desenvolvimento de áreas específicas e de correcção de assimetrias regionais, e da 
interacção com as políticas sociais. 

 
Finalmente, e tendo presente os objectivos associados ao desenvolvimento de um novo 
modelo de valorização do turismo interno, particularmente em termos da sua 
operacionalização, asseguraram-se as leituras consideradas indispensáveis nas áreas da 
aplicabilidade dos modelos empíricos ao turismo, do planeamento estratégico e das teorias 
relacionadas com os factores críticos ao nível da comercialização, da promoção e do seu 
cruzamento com as tecnologias de informação e comunicação. 
 

Quadro 3.7. – Revisão da literatura: autores de referência (Blocos 10 a 12) 
Da teoria aos 
modelos e à sua 
aplicabilidade no 
turismo (10) 

Beni (2004), Berry (2001), Butler (1980), Chorley e Haggett (1975), Christaller 
(1963), Cohen (1972, 1974, 1984), Cooper (2002), Cooper et al (2001), Crompton 
(1979), Dann (1981), Dowling (1993), Dywer e Kim (2003), Farradane (1979), 
Fishbein (1975), Fuster (1975), Gilbert (1987), Gronroos (1982, 1978), Gunn 
(1994), Haywood (1986), Inskeep (1991), Isso-Ahola (1982), Knowles (1996), 
Kotler (2002), Leiper (1979, 1990), Lewis e Chambers (1989), Lyytinen (1987), 
Mariot (1969), Martins (2005), Mathieson e Wall (1982), Mazaro et al (2004), 
McIntosh et al (1995), Middleton (2002), Mill e Morrison (1985), Moscardo et al 
(1996), Parasuraman et al (1985), Pearce, D. (2008), Pearce (1995), Pearce, P. et 
al (1998), Petrick (2002), Plog (1998, 1974), Poon (1993), Ritchie e Crouch 
(2003), Russo (2000), Sayão (2001), Schmoll (1977), Silva et al (2001b), Smith e 
Warner (1984), Thurot (1985), Var et al (1977), Witter (1992). 

O planeamento 
turístico integrado 
(11) 
 

Barreto (1991), Baud-Bovi (1982), Brandão e Costa (2008), Cooper (2002), 
Cooper et al (2001), Costa (2006, 2005, 2001a, 2001b, 1996), DGT (1998a; 
1998b; 1998c), Getz (1987), Guerra et al (2005), Gunn (1994a, 1994b, 1988), 
Haywood (1988), Henriques (2003), Inskeep (1991, 1988), Jamal e Getz (1995), 
Joaquim (1997), Kerzner (2001), Manente e Minghetti (2006), Marques (2005), 
Mathieson e Wall (1982), Mazaro e Varzin (2004), Mendes (1996), Miller e 
Twining-Ward (2006), ME (2002b), MEI (2007), Miossec (1977), Mota et al 
(2007), Mota et al (2005), OMT (2008a, 2004a, 1998a, 1985, 1983), Pedro (2006), 
Plog (1974), SET (1998, 1992), SGT (2006), Silva et al (2005), Valls (2004), 
Vaquero (2002), Vieira (2007), Wober (2006), WTTC et al (1995); Weber (1924). 

Comercialização, 
promoção e 
tecnologias de 
informação e 
comunicação (12) 

Booms e Bitner (1981), Buhalis (2000a, 2000b), Buhalis e Ujma (2006), Buhalis e 
Licata (2002), Buhalis e O’Connor (2006), Chen (2002), Comissão Europeia 
(2008a, 2006), Conseil National du Tourisme (2003), Cooper et al (2001), Ferrão 
(2000), Kotler (1991, 1988), Kotler e Armstrong (1999), Kotler et al (1998), 
Krippendorf (1971), Lambin (2000), Levitt (19995, 1990), Lewis e Chambers 
(1989), Lindon et al (1999), Marques (2005), McCarthy (1960), McIntyre (1993), 
Middleton e Clarke (2002), Milheiro (2006), Morrison (1989), Mota (2001), 
O´Connor (1999), OMT (2001c, 2001d, 1999c), Pan e Fesenmaier (2006), Pearce 
(2008), Pearce e Schott (2005), Schmoll, G. (1977), Schmoll, A. (1974). 

Fonte: Produção própria 
 

Como decorre da leitura do Quadro 3.7., no caso específico dos modelos aplicáveis ao 
turismo, procedeu-se à revisão da literatura especializada que suporta teoricamente o 
interesse, as vantagens e as insuficiências decorrentes deste tipo de exercício, além de se 
ter garantido a sistematização por áreas de interesse de modelos produzidos por vários 
autores e relacionados com a temática da investigação. 
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Por outro lado, ao nível do planeamento (Quadro 3.7.), orientaram-se as leituras no sentido 
do acompanhamento da trajectória evolutiva que o mesmo revelou em termos de aplicação 
no turismo, de modo a recolher os contributos indispensáveis para lançar as bases do 
modelo de intervenção proposto, o qual será detalhado na Secção 8.3. da Parte III da 
presente dissertação. Assim, desde as formas tradicionais de planeamento, passando pelo 
planeamento físico, até à introdução mais moderna dos conceitos de planeamento integrado 
ou estratégico, assegurou-se uma revisão conceptual indispensável e susceptível de garantir 
a operacionalização de procedimentos adequados para a potenciação do turismo interno. 
 
Finalmente, o último grupo de leituras (Quadro 3.7.) incidiu sobre a base de conhecimento 
associada aos instrumentos a utilizar nos domínios do marketing, com especial detalhe para 
as particularidades associadas à comercialização e distribuição dos produtos turísticos, à 
sua promoção e às perspectivas facultadas nestes campos pelo progresso das tecnologias de 
informação e de comunicação. 
 
A revisão da literatura de referência relacionada com o turismo foi complementada com a 
consulta às estatísticas produzidas por entidades nacionais e internacionais sobre a temática 
em apreço. A informação estatística assentou sobretudo no levantamento e na 
sistematização de dados provenientes da Organização Mundial do Turismo (fluxos do 
turismo interno nos meios de alojamento recenseados e dados sobre as Contas Satélites do 
Turismo), da Comissão Europeia (elementos sobre as férias dos europeus e outros dados 
sobre o turismo interno, emissor e receptor), da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE), das Administrações do Turismo de alguns países 
europeus, do Instituto Nacional de Estatística (dados sobre a procura nos meios de 
alojamento recenseados, inquérito à procura turística dos residentes e estatísticas 
socioeconómicas), da antiga Direcção-Geral do Turismo (elementos publicados sobre as 
férias dos portugueses), do Instituto Nacional para Aproveitamento dos Tempos Livres – 
INATEL (turismo social) e MOVIJOVEM (turismo juvenil). 
 
No plano dos métodos de observação directa impõe-se uma referência às missões de 
estudo efectuadas a Madrid, Paris, Luxemburgo e Bruxelas, as quais viabilizaram a recolha 
“in loco”  de documentação relevante e a realização de entrevistas a elementos-chave nas 
instituições visitadas (Anexo 1). Optou-se pela modalidade de entrevistas “semidirigidas”, 
tal como são classificadas por Quivy et al (2005; 192), já que não revestiram um conteúdo 
totalmente aberto, nem foram encaminhadas “por um grande número de perguntas 
precisas”.  
 
Perante um conjunto de perguntas-guia, de modo a garantir o cumprimento dos objectivos 
de base e a evitar desvios significativos por parte dos inquiridos em relação às matérias que 
constituem o cerne da investigação, concedeu-se a liberdade aos entrevistados para se 
expressarem sem condicionalismos sobre os assuntos considerados como imperativos em 
termos da recolha de informação. Desta forma, tentou-se rentabilizar ao máximo o 
conhecimento dos interlocutores sobre os temas em questão, o que implicou uma 
orientação no sentido da valorização absoluta dos elementos de informação e de reflexão 
extraídos das entrevistas. Posteriormente, estes materiais foram submetidos a uma análise 
sistemática de conteúdo, de modo a garantir a sua canalização para os interesses da 
pesquisa.  
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Trata-se de um método que comporta aspectos positivos e vantagens, mas que em 
contrapartida também possui limites e problemas. Em síntese, podemos considerar: 
 

Quadro 3.8. – Método das entrevistas “semidirigidas” (vantagens e desvantagens) 
Adequação e vantagens Limites e fragilidades 

���� A especialização dos entrevistados garante uma 
visão fundamentada, aprofundada e pragmática 
sobre o fenómeno em questão; 

���� Permite conhecer com realismo os pontos de 
vista sobre o cerne das questões em análise; 

���� Ilustra o funcionamento e as perspectivas das 
organizações sobre os fenómenos em análise;  

���� Viabiliza com facilidade a reconstituição de 
factos relevantes;  

���� A flexibilidade do processo de interacção com o 
entrevistado, o que permite recolher os seus 
testemunhos em respeito com os seus próprios 
quadros de referência. 

���� A flexibilidade do método pode conduzir à 
dispersão dos entrevistados 

���� Ao contrário dos inquéritos por questionário, os 
elementos recolhidos não permitem um 
tratamento automático e integrado; 

���� A relação específica entre o entrevistador e o 
entrevistado podem prejudicar os objectivos de 
neutralidade e de espontaneidade nas respostas; 

���� A eventual falta de lucidez epistemológica do 
investigador e o seu deficiente conhecimento das 
técnicas de entrevista, nomeadamente no plano 
dos processos de comunicação e de interacção 
individual. 

Fonte: Produção própria a partir de Quivy et al  (2005; 193-195) 
 

É nosso entendimento, que a concretização das entrevistas englobadas nas missões de 
estudo permitiu a obtenção de informações e contributos muito ricos para a formação do 
conhecimento sobre o fenómeno em estudo e para alicerçar as respostas às questões 
centrais decorrentes das hipóteses de trabalho. A colaboração e o interesse patenteado 
pelos vários entrevistados permitiu valorizar este processo de observação e minimizar as 
limitações que lhe estão associadas. 
 
No tocante aos outros instrumentos de observação directa, nomeadamente os que 
envolveram a realização de inquéritos por questionário, refira-se que serão objecto de 
descrição pormenorizada nos pontos seguintes, detalhando-se as técnicas de recolha e de 
tratamento de dados utilizadas. Por outro lado, proceder-se-á igualmente à circunscrição do 
campo de análise, tarefa considerada como primordial para autores como Quivy (2005) e 
Deshaies (1992), os quais advogam as vantagens de se optar por os chamados “dados 
pertinentes”em detrimento da incorporação da informação dita excedentária e não 
relacionada directamente com as hipóteses estabelecidas. Contudo, Quivy et al (2005; 156) 
reconhece a necessidade da observação também incidir sobre os “indicadores das 
hipóteses complementares” como meio de gerar variáveis de controlo adicional. 
 
Refira-se igualmente que no decurso da elaboração da presente tese, fomos convidados 
pela antiga Associação Nacional das Regiões de Turismo (ANRET) para realizar um 
estudo sobre “A caracterização do mercado interno em Portugal” (CESTUR, 2007). Neste 
sentido, desenvolveram-se as acções tendentes a assegurar a articulação entre os trabalhos 
deste último projecto e os inerentes à presente investigação. As sinergias localizaram-se 
sobretudo no plano da convergência ao nível dos instrumentos de observação relacionados 
com os inquéritos (por questionário) a efectuar. Entendeu-se que os mesmos instrumentos 
de notação serviam os objectivos diferenciados das duas pesquisas, o que associado às 
vantagens de se evitar uma duplicação de abordagem aos inquiridos, concorreu para a 
opção de potenciar as operações estatísticas nesta perspectiva de geração de “outputs” com 
uma finalidade dupla. 
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Por outro lado, o facto de termos assumido a responsabilidade pela concepção 
metodológica dos instrumentos utilizados no estudo do CESTUR, bem como dos 
questionários utilizados, reforçou a legitimidade da opção tomada. Aliás, a realização do 
estudo em apreço revestiu grandes vantagens já que permitiu aprofundar o conhecimento 
sobre a realidade do turismo interno em Portugal, viabilizando a canalização para a tese de 
um conjunto ampliado de novas e actuais informações, particularmente relevantes para a 
caracterização da realidade nacional.  
 
Assim, os instrumentos de observação que beneficiaram da referida sinergia foram os 
seguintes: Inquérito junto da população portuguesa sobre a caracterização dos fluxos e das 
motivações inerentes às diversas formas do turismo interno; Inquérito junto das associadas 
da ANRET e dos Órgãos Locais de Turismo para avaliação de aspectos relacionados com 
as características regionais da oferta turística e o comportamento do mercado interno; 
Inquérito junto de um painel de agentes turísticos representativos do sector para recolha de 
opiniões qualitativas sobre o desenvolvimento do mercado interno. 

 
Sobre esta opção importa assinalar o ponto de vista de Hill (2005) em relação aos tipos de 
trabalho empírico. Assim, este autor distingue quatro situações decorrentes do 
aproveitamento de investigações já efectuadas e que decorrem da revisão da literatura 
efectuada: Réplica de um trabalho encontrado na literatura; Confirmação de um trabalho 
apresentado na literatura; Melhoria de um trabalho publicado na literatura; e, extensão 
de um trabalho apresentado na literatura. Neste sentido, importa destacar que em relação 
ao estudo efectuado para a ANRET (CESTUR, 2007) iremos, na fase da presente 
investigação associada à observação e análise de dados, utilizar processos distintos de 
aproveitamento. Desta forma, os inquéritos realizados junto dos agentes regionais e do 
painel representativo do sector, funcionarão como suporte “de resultados e conclusões 
potencialmente interessantes” (Hill e Hill, 2005), pelo que corporizarão a situação 
identificada como réplica; por outro lado, o inquérito junto da população portuguesa será 
objecto de aprofundamento através de novas hipóteses, pelo que configurará uma extensão. 
 
A outra fonte de informação primária utilizada, e que também derivou de um inquérito 
específico, destinou-se à recolha de elementos sobre o turismo interno junto das 
Administrações Nacionais de Turismo dos países da União Europeia; contudo, esta 
observação, face à especificidade do seu conteúdo, revestiu um carácter exclusivo para a 
presente investigação.  
 
Como nota adicional, refira-se que os inquéritos realizados obedeceram aos métodos 
formais de amostragem que constam do Quadro 3.9., inserto seguidamente. 
 
 Quadro 3.9. – Métodos de amostragem utilizados 

INQUÉRITOS MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 
Inquérito junto da população portuguesa Amostragem casual ou probabilística 
Inquérito às Regiões de Turismo e Órgãos Locais 
de Turismo 

Amostragem não casual ou não probabilística por 
quotas 

Inquérito ao painel representativo do sector Amostragem não casual ou não probabilística por 
quotas 

Inquérito às Administrações Nacionais de Turismo Amostragem não casual ou não probabilística por 
conveniência 

Fonte: Produção própria 
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3.3.1. Processos com incidência na avaliação da procura turística interna 
em Portugal 

 
Tal como refere Quivy et al (2005; 188), “ (...) o inquérito por questionário de perspectiva 
sociológica distingue-se da simples sondagem de opinião pelo facto de visar a verificação 
de hipóteses teóricas e a análise das correlações que essas hipóteses sugerem (…)”. Este 
tipo de inquérito suscitou a análise crítica seguidamente apresentada: 
 

Quadro 3.10. – Inquérito por questionário (vantagens e desvantagens) 
Adequação e vantagens Limites e fragilidades 

���� Possibilidade de recorrência à técnica da 
amostragem nos casos em que o universo é 
dilatado; 

���� Assegura a representatividade do conjunto da 
população a estudar, mediante um processo 
adequado de estratificação; 

���� Método particularmente válido para conhecer 
os comportamentos, as opiniões e os valores de 
uma população; 

���� Possibilita a quantificação de uma 
multiplicidade de dados e, como tal, facilita 
numerosas análises de correlação;  

���� Facilidade na análise estatística de dados 
através de programas informáticos específicos 
para os fins em vista. 

���� Possuem um custo elevado quando se recorre à 
recolha através de contacto directo e pessoal; 

���� A relativa superficialidade das respostas, as quais 
não permitem frequentemente análises mais 
profundas de conteúdos; 

���� Fragilidades decorrentes de um menor rigor na 
escolha da amostra e na formulação menos clara 
das perguntas; 

���� Dificuldades em gerar a atmosfera de confiança 
para que o entrevistado responda sem 
condicionantes; 

���� A inabilidade, a deficiente formação e a falta de 
consciência profissional dos entrevistadores; 

���� A inexistência de processos adequados de 
validação dos dados ao nível da sua gravação.  

Fonte: Produção própria a partir de Quivy et al (2005; 89-91) 
 
Na aplicação deste método de observação directa, surge frequentemente a impossibilidade 
de conhecer as características de todos os elementos da população25, pelo que se revela 
imperioso retirar uma amostra ou subconjunto dessa população. Assim, no entender de Hill 
e Hill (2005), “ (…) o que o investigador pretende ou pode fazer, na maioria das 
situações, é analisar os dados da amostra, tirar conclusões, e extrapolar as conclusões 
para o universo (…)”. Contudo, este processo, para ser válido e produzir conclusões com 
um nível de confiança razoável, depende criticamente da representatividade da amostra de 
dados em relação ao universo.  
 
Deste modo, de acordo com Hill e Hill (2005), os métodos para seleccionar uma amostra 
podem ser agrupados nas duas “famílias” seguintes: os métodos de amostragem casual 
(também chamados probabilísticos) e os métodos de amostragem não-casual (também 
chamados dirigidos ou métodos não-probabilísticos). O mesmo autor reconhece que a 
aplicação dos métodos de abordagem casual são preferíveis quando se pretende extrapolar 
com confiança para o universo os resultados obtidos a partir da amostra, pelo que indica as 
duas grandes vantagens inerentes: 

���� “ (…) É possível demonstrar a representatividade da amostra; 
���� É possível estimar (estatisticamente) o grau de confiança com o qual as conclusões 

tiradas da amostra se aplicam ao universo (…)”. 
 
Em conformidade, e face ao objectivo de conhecermos os pontos de vista dos portugueses 
sobre as suas práticas turísticas, sobretudo na perspectiva do turismo interno, concretizou-
                                                 
25 Segundo Reis (2002), “ (…) A fonte de observação constitui a população ou universo, um conjunto de indivíduos ou 
objectos que apresentam uma ou mais características em comum”. 
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se um inquérito por amostragem estratificada, o qual foi realizado por “administração 
indirecta”, contando-se para o efeito com a colaboração de inquiridores pertencentes a uma 
empresa da especialidade26. Retenha-se que, segundo Quivy et al (2005), “ (…) o 
questionário chama-se de administração indirecta quando o próprio inquiridor o completa 
a partir das respostas que lhe são fornecidas pelo inquirido (...)”. 
 
i) Metodologia, universo e amostra 
 
Tendo em vista a prossecução dos objectivos a atingir, o estudo incidiu sobre uma amostra 
representativa da população portuguesa maior de 15 anos (Continente e Regiões 
Autónomas), com uma dimensão de 2015 entrevistas, garantindo resultados com uma 
margem de erro de 2,1% para uma probabilidade de 95%. Este método, tal como reconhece 
Hill e Hill (2005), tem a vantagem de se assumir como eficiente, já que pode gerar “ (…) 
resultados com menor probabilidade de erro associada (…)”. Assim, a amostra foi 
estratificada com base nas variáveis género, idade, região e habitat, apresentando a 
distribuição que consta do Quadro seguinte: 

 
Quadro 3.11. – Distribuição da amostra representativa da população portuguesa maior de 15 anos 

UNIVERSO AMOSTRA  
Valor absoluto % do total Valor absoluto % do 

total 
Masculino 4034143 47,7 955 47,4 Géneros 
Feminino 4431705 52,3 1060 52,6 
15/25 Anos 1606116 19,0 390 19,4 
26/35 Anos 1522828 18,0 371 18,4 
36/45 Anos 1445968 17,1 348 17,3 
46/55 Anos 1279014 15,1 301 14,9 
56/65 Anos 1079392 12,7 246 12,2 

Grupos 
etários 

≥ 66 Anos 1531530 18,1 359 17,8 
Grande Lisboa 1935750 22,9 456 22,6 
Grande Porto 1053572 12,4 250 12,4 
Litoral 2970817 35,1 704 34,9 
Interior Norte 984872 11,6 233 11,6 
Interior Sul 1135904 13,4 267 13,3 
Açores 187873 2,2 58 2,9 

Região de 
residência 

Madeira 197060 2,3 47 2,3 
≤ 2.000 Habitantes. 3685758 43,5 878 43,6 
2.001/10.000 Habitantes 1471951 17,4 353 17,5 
10.001/100.000 Habitantes 2162464 25,5 514 25,5 
100.001/500.000 Habitantes 497597 5,9 151 7,5 

Habitat 

≥ 500.001 Habitantes 648078 7,7 119 5,9 
TOTAL 8465848 100,0 2015 100,0 

Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 
 

Por sua vez, a selecção dos inquiridos foi realizada de forma aleatória, sendo sujeita a uma 
matriz de factores de ponderação tornando-a representativa do universo. A aleatoriedade de 
selecção da amostra obedeceu aos seguintes critérios: 

- Escolha aleatória das localidades;  
- Utilização do método de itinerário aleatório de selecção de domicílio; 
- Selecção rotativa do entrevistado de lar para lar. 

                                                 
26 SigmaDos, Estudos de Opinião e Marketing, Lda, conforme referido em CESTUR (2007; 17). 
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Em termos esquemáticos podemos sintetizar as principais fases do procedimento estatístico 
adoptado: 
 
Figura 3.6. – Resumo do procedimento estatístico referente ao inquérito realizado junto da população 

portuguesa maior de 15 anos 
 

População – alvo � População seleccionada �Amostra � Entrevistas � Supervisão � Validação e 
gravação de dados � Tratamento de dados � Apuramento de resultados � Outputs finais 

Fonte: Elaboração própria 
 

Neste contexto, percorreram-se de um modo sequencial um conjunto de etapas 
reconhecidas como indispensáveis, nomeadamente: 

a) A delimitação do universo do inquérito (população residente maior de 15 anos); 
b) A escolha dos critérios adequados de amostragem visando um objectivo triplo – 

garantir que todas as entidades da população possuíssem uma oportunidade igual de 
pertencerem à amostra, determinar a dimensão adequada da amostra e confirmar a 
representatividade do tipo de amostragem escolhida; 

c) A selecção das variáveis relevantes para verificação das questões levantadas na 
presente investigação; 

d) A realização das entrevistas efectuadas nos domicílios dos residentes em Portugal 
(total de 2015) com a operacionalização de mecanismos de controlo da qualidade;  

e) Aplicação do plano de codificação e de gravação de dados; 
f) Processamento da informação através de software adequado e tendo por base um 

plano prévio de apuramentos; 
g) Análise estatística dos resultados para as variáveis seleccionadas. 

 
ii) Questionário – estruturação e conteúdo 
 
Nesta aplicação estatística recorreu-se a uma abordagem quantitativa, mediante o recurso a 
entrevistas directas através da aplicação de um questionário estruturado pelo signatário 
(Anexo 2) e discutido posteriormente com a equipa técnica da empresa responsável pelo 
trabalho de campo. Tenha-se presente que a utilização deste instrumento de observação 
visou dar resposta às seguintes questões específicas da investigação: 
 

Q2.1. Que comportamentos e motivações caracterizam a prática do turismo interno? 
Q2.2. Que diversidade de formas é que o turismo interno pode assumir? 

 
Por outro lado, este objectivo alcançou-se através deste inquérito pela aplicação dos 
quesitos que integram o questionário e que constam do Quadro 3.12., apresentado na 
página seguinte. 
 
A opção pelos três grandes blocos de informação considerados, prende-se com a 
necessidade objectiva de caracterizar o comportamento dos residentes em Portugal, quer 
em termos dos factores que conduzem à formação da motivação para concretizarem 
deslocações turísticas, quer para averiguar sobre as formas que estas podem revestir em 
termos da sua duração e características. Por outro lado, o conhecimento objectivo das 
particularidades das viagens efectuadas só se alcança com a análise dos aspectos 
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determinantes da procura turística nos planos sociológico e económico (OMT; 2001; 39), o 
que explica a necessidade do bloco de informação referente à estratificação dos inquiridos. 

 
Quadro 3.12.  

Inquérito por amostragem junto da população portuguesa – Blocos de questões 
Grandes áreas de abordagem Quesitos do inquérito 

Bloco de motivações I – Motivações 
 

1 a 3 

II – Gozo de férias 
 

4 a 39 

III – Gozo de fins-de-semana fora da residência 
habitual 

40 a 42 

IV – Deslocações para residências secundárias  
 

43 a 53 

V – Excursionismo 
 

54 a 58 

 
 
Bloco de 
caracterização dos 
comportamentos e das 
formas de turismo 

VI – Viagens no mínimo de uma noite 
 

59 a 76 

Bloco de estratificação 
dos inquiridos 

VII – Dados sócio – demográficos do entrevistado 77 a 88 

Fonte: Produção própria 
 
iii) Inquérito – bloco das motivações 
 
No bloco das motivações, os quesitos incluídos no inquérito comportaram as situações 
constantes do Quadro 3.13., o qual identifica para cada questão, os objectivos, os tipos de 
variáveis, de perguntas e de escalas. 

 
Quadro 3.13. – Inquérito por amostragem junto da população portuguesa  

Caracterização das questões referentes ao bloco das motivações 
Nº da 

questão 
Objectivo Tipo de 

variável 
Tipo de pergunta Tipo de escala 

1 Avaliação das motivações 
de base subjacentes à 
viagem 

Qualitativa Resposta múltipla e 
fechada (excepto na 
alternativa residual) 

Escala nominal 

2 Conhecimento dos factores 
que induzem a viajar para 
um determinado destino 

Quantitativa e 
discreta  

Pergunta tipo 2 com 
resposta fechada a partir 
do estímulo de referências 

Escala ordinal 
(Lickert) 

3 Apreciação da perspectiva 
dos residentes em Portugal 
sobre o desenvolvimento 
do turismo interno 

Qualitativa Resposta múltipla (3 
referências) e fechada 

Escala nominal 

Fonte: Produção própria 
 
Importa esclarecer que, de acordo com Hill e Hill (2005; 105-133), os dois tipos de escalas 
mais frequentes utilizadas em questionários são as denominadas “nominais” e “ordinais”; 
contudo, estes autores chamam também a importância para as escalas “métricas”, as quais 
não serão objecto de aplicação na presente investigação, mas que se destinam a medir 
algumas características dos casos, apresentando duas formas dominantes – escalas de 
“ intervalo” e escalas de “rácio”. Nas escalas nominais verifica-se a existência de um 
conjunto de categorias de resposta qualitativamente diferentes e mutuamente exclusivas. 
Por outro lado, as escalas ordinais admitem uma ordenação numérica das suas categorias, 
estabelecendo uma relação de ordem entre elas.  
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Ainda segundo Hill e Hill (2005), podem-se diferenciar dois tipos de perguntas que 
utilizem respostas dadas numa escala ordinal. Assim, deve-se distinguir a pergunta do tipo 
1, onde os itens têm de ser avaliados uns em relação aos outros, existindo apenas uma 
única variável; por outro lado, na pergunta do tipo 2, o respondente tem de avaliar um só 
item em termos de uma variável. Conforme se pode observar nas questões 1 e 3 optou-se 
por perguntas que permitem respostas múltiplas, o que restringe os métodos estatísticos 
para comparar as respostas alternativas ao cálculo de frequências e percentagens. Hill faz 
notar que “ (…) não é legítimo aplicar estatísticas indutivas na comparação das respostas 
alternativas (…)”, mas reconhece que “ (…) é possível considerar cada uma das respostas 
como uma variável e comparar dois ou mais grupos de casos em termos dessa variável”. 
 
Na questão 2 focou-se o número de respostas em cinco alternativas, o que pode comportar 
problemas no sentido de se registar uma propensão para se localizarem as respostas no 
meio da escala. Contudo, a opção por um número par de respostas alternativas também 
pode implicar distorções, segundo Hill e Hill (2005), na medida que “ (…) obriga todos os 
inquiridos a darem uma opinião (ou atitude) definitivamente positiva ou negativa (…)”, 
sem ocorrer a possibilidade da opinião neutra. Atendendo ao facto de que estávamos 
perante um questionário anónimo e que as perguntas não se podiam considerar como muito 
sensíveis ou delicadas sob o ponto de vista pessoal, optou-se por respeitar o ponto de vista 
de Hill e Hill (2005; 127), o qual considera que é “ (…) geralmente melhor utilizar um 
número ímpar de respostas alternativas”. 
 
Sob o ponto de vista do conteúdo dos quesitos importa referir que se pretendeu com a 
questão 1 recolher as informações necessárias sobre a tipificação das motivações inerentes 
às deslocações turísticas dos portugueses, tendo presente a necessidade de assegurar a 
distinção entre as que resultam de uma resposta a necessidades físicas e psíquicas das 
pessoas e as que configuram desejos associados a sentimentos de ambição, impulso e 
vontade.  
 
Esta abordagem surge em conformidade com o desenho conceptual referido no capítulo 
desta investigação, onde se conferiu claro destaque ao pensamento de Bacal (2003); 
recorde-se que, de acordo com a autora, as necessidades são geradoras dos denominados 
“motivos de deficiência”, os quais visam o afastamento de condições indesejáveis ou 
desfavoráveis, pelo que o seu objectivo preponderante é orientado para o restabelecimento 
físico e psicológico do indivíduo. Por outro lado, os desejos já configuram sentimentos de 
ambição, de atracção e mesmo de impulso, sendo dirigidos para centros de interesse que as 
pessoas entendem como susceptíveis de gerar prazer, bem-estar, auto-realização e 
satisfação. Bacal classifica-os como os “motivos de excesso”. 
 
Por outro lado, a motivação é um conceito com dimensão variável que pressupõe a ideia 
inicial de que as viagens surgem preliminarmente relacionadas com as tais necessidades ou 
desejos, as quais posteriormente dão origem à acção (no caso vertente, à viagem), cuja 
decisão final (nomeadamente, em termos de destino, de duração e de período de 
efectivação) ainda comporta um processo que envolve várias fases. Trata-se de uma 
sequência onde incidirão os denominados estímulos de viagem (propaganda e promoção; 
recomendações pessoais e comerciais), os determinantes sociais e pessoais (estatuto 
socioeconómico, características da personalidade, influências, aspirações sociais e 
atitudes/valores), as variáveis externas (envolvem a confiança no operador turístico, a 
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imagem do destino, a experiência adquirida e as restrições ao nível do custo e do tempo) e 
as características e aspectos da oferta do destino turístico (recursos turísticos primários; os 
equipamentos turísticos; os transportes e as acessibilidades; a atitude da população 
residente face aos turistas; o enquadramento ambiental; o ordenamento turístico). 
 
Face às considerações atrás emitidas, constituiu um propósito deste inquérito, contemplar 
de uma forma directa a valoração dos principais aspectos racionais (não pessoais) e 
irracionais (pessoais) ligados às opções dos residentes em Portugal, daí a inclusão da 
questão 2. Finalmente, a questão 3 destina-se a conhecer as opiniões dos potenciais 
consumidores (visitantes internos) sobre as condições para as práticas turísticas em 
Portugal, revestindo por isso um carácter simultaneamente perceptivo e avaliativo.  
 
iv) Inquérito – bloco de caracterização dos comportamentos e das formas de turismo 
 
A parte mais dilatada do inquérito incidiu sobre as formas de turismo praticadas pelos 
portugueses em 2006 (exaustivo) e 2005 (não exaustivo), tendo como objectivo proceder à 
quantificação dos valores globais e à caracterização dos comportamentos associados. Neste 
contexto, tendo presente as recomendações da OMT e do EUROSTAT, construiu-se um 
modelo de questionário susceptível de cobrir as várias tipologias de viagens efectuadas 
pelos residentes em Portugal. Assim, como objectivo inicial, pretendeu-se isolar a 
componente do turismo interno em relação ao total do turismo nacional, seguindo-se o 
detalhe dos fluxos internos através da aplicação de critérios sucessivos de detalhe. O 
esquema da Figura 3.7. reproduz a interligação entre os vários tipos de viagens 
consideradas. 

Figura 3.7. – Portugal: Viagens de residentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Produção própria 

 
Numa primeira etapa, e já no plano dos fluxos internos, interessou distinguir os associados 
aos excursionistas (viagens sem pernoita) em relação aos movimentos turísticos 
propriamente ditos (viagens que implicam no mínimo uma dormida fora da residência 
habitual); o passo seguinte foi no sentido de desagregar as deslocações de curta e longa 

Total de viagens (turismo nacional) 

Viagens dentro de Portugal Viagens para o estrangeiro 

 

Curta duração 
(< 4 noites) 

Longa duração 
(≥ 4 noites) 

Turistas Excursionistas 

Longa duração 
(≥ 4 noites) 

Curta duração 
(< 4 noites) 

Segundas 
residências 

Sem segundas 
residências 

Fins-de-semana 

Segundas 
residências 

Sem segundas 
residências 

Gozo de férias 
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duração, tendo presente as orientações decorrentes da Directiva Comunitária sobre 
Estatísticas do Turismo (95/57/EC), a qual estabelece a “fronteira” entre as viagens de 
“menos de 4 noites” e de “4 noites ou mais”. Por outro lado, atendendo às especificidades 
de determinadas situações, isolaram-se os movimentos para as segundas residências 
(consideradas em sentido lato, já que incluíram as residências secundárias próprias ou 
alugadas, além da utilização não onerosa das casas de familiares ou amigos), bem como o 
gozo de fins-de-semana ou de férias fora do domicílio habitual. 
 
Paralelamente ao acompanhamento das várias formas de turismo, considerou-se como 
prioritário a caracterização de determinados aspectos, os quais abrangeram variáveis como 
as que seguidamente se indicam a título exemplificativo:  

- Viagens realizadas – caracterização por estratos populacionais, destinos, meios de 
transporte, alojamentos, reservas, antecedência na preparação das viagens, fidelidade 
aos destinos; 

- Segundas residências – acesso, localizações, motivações; 
- Gozo de férias – caracterização por estratos populacionais, duração, repartição, meses, 

locais, utilização de agências, fidelização e apreciação dos destinos; 
- Gozo de fins-de-semana fora da residência habitual – frequência, destinos; 
- Excursionismo – motivações, periodicidade, gastos.  
 

Neste contexto, importa sistematizar as questões colocadas no inquérito e que se 
destinaram a viabilizar a caracterização dos comportamentos e das formas de turismo. O 
quadro seguinte reflecte precisamente esta situação para o gozo de férias.  
 

Quadro 3.14. – Inquérito por amostragem junto da população portuguesa (Caracterização das 
 questões sobre o gozo de férias) 

  

    Notas:                                                                                                                                                             (Continua) 
(a) - Resposta múltipla e fechada (excepto na alternativa residual); (b) - Resposta fechada e mutuamente exclusiva; (c) - 
Resposta múltipla (3 referências) e fechada; (d) - Resposta fechada (excepto na alternativa residual) e mutuamente 
exclusiva; (e) - Resposta quantitativa apresentada em números pelo respondente; (f) - Resposta múltipla e fechada; (g) - 
Pergunta tipo 2 com resposta fechada a partir do estímulo de referências; (h) - Resposta aberta e mutuamente exclusiva. 

Fonte: Produção própria 

Nº da 
questão 

Objectivo Tipo de 
variável 

Tipo de 
pergunta 

Tipo de 
escala 

4 Avaliação das motivações subjacentes ao gozo de férias Qualitativa (a) Escala 
nominal 

5 Avaliação do tipo de destino preferido para o gozo de férias 
fora da residência 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

6 Avaliação dos períodos preferidos para o gozo de férias; 
comparação com a realidade (Questão 14)  

Qualitativa (c) Escala 
nominal 

7 Correlação entre o recebimento do subsídio de férias e o 
gozo destas fora da residência 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

8 Avaliação dos membros do agregado familiar com maior 
preponderância na escolha do local e do período de férias 

Qualitativa (d) Escala 
nominal 

9 Obtenção da taxa geral de gozo de férias calculada em 
relação ao total da população residente maior de 15 anos 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

10 Particularização das taxas de gozo de férias fora da 
residência 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

11 Aferição das explicações para a procura reprimida  Qualitativa (a) Escala 
nominal 

12 Avaliação da extensão do período de férias Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

13 Avaliação da propensão para a repartição de férias para 
confronto com a sazonalidade 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 
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Quadro 3.14. – Inquérito por amostragem junto da população portuguesa (Caracterização das 
questões sobre o gozo de férias) (Continuação) 

 

Notas:                                                                                                                                                 
(a) - Resposta múltipla e fechada (excepto na alternativa residual); (b) - Resposta fechada e mutuamente exclusiva; (c) - 
Resposta múltipla (3 referências) e fechada; (d) - Resposta fechada (excepto na alternativa residual) e mutuamente 
exclusiva; (e) - Resposta quantitativa apresentada em números pelo respondente; (f) - Resposta múltipla e fechada; (g) - 
Pergunta tipo 2 com resposta fechada a partir do estímulo de referências; (h) - Resposta aberta e mutuamente exclusiva. 

Fonte: Produção própria 

Nº da 
questão 

Objectivo Tipo de 
variável 

Tipo de 
pergunta 

Tipo de 
escala 

14 Conhecimento da distribuição sazonal efectiva das férias Qualitativa (f) Escala 
nominal 

15 Existência de condicionantes na escolha dos períodos de 
férias 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

16 Identificação das condicionantes na escolha dos períodos de 
férias 

Qualitativa (d) Escala 
nominal 

17 Avaliação dos destinos seleccionados para o gozo de férias Qualitativa (a) Escala 
nominal 

18 Identificação dos elementos de notoriedade dos destinos de 
férias 

Qualitativa (a) Escala 
nominal 

19 Identificação dos elementos determinantes na selecção do 
destino principal de férias 

Qualitativa (a) Escala 
nominal 

20 Confronto entre o local planeado e o efectivo para o gozo 
de férias 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

21  Permanência média no destino principal de férias Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

22 Cruzamento entre o destino principal de férias e a 
sazonalidade 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

23 Dimensão do agregado familiar na principal viagem em 
férias para cruzamento com os gastos efectuados 

Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

24 Identificação dos meios de transporte mais utilizados na 
viagem de férias 

Qualitativa (d) Escala 
nominal 

25 Avaliação dos meios de alojamento privativos e colectivos 
utilizados em férias fora da residência 

Qualitativa (d) Escala 
nominal 

26 Total dos gastos em férias para cálculo das capitações por 
pessoa 

Quantitativa 
e contínua 

(e) --- 

27 Aferição do grau de fidelidade aos destinos de férias Qualitativa (b) Escala 
nominal 

28 Identificação dos pontos fortes da oferta nos destinos de 
férias 

Qualitativa (c) Escala 
nominal 

29 Identificação das fragilidades da oferta nos destinos de 
férias 

Qualitativa (c) Escala 
nominal 

30 Avaliação do índice de agrado em relação ao destino de 
férias face às expectativas existentes 

Quantitativa 
e discreta  

(g) Escala 
ordinal  

31 Expectativas de revisita aos destinos de férias Qualitativa (b) Escala 
nominal 

32 Concretização de reserva para os destinos de férias Qualitativa (b) Escala 
nominal 

33 Identificação das modalidades de reservas efectuadas, para 
avaliação dos circuitos de comercialização e da 
intermediação 

Qualitativa (a) Escala 
nominal 

34 Antecedência da concretização da reserva para as férias Qualitativa (b) Escala 
nominal 

35 Grau de utilização dos serviços das agências de viagens 
com ou sem reserva 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

36 Total dos gastos pagos às agências para confronto com o 
total de gastos em férias 

Quantitativa 
e contínua 

(e) --- 

37 Especificação dos motivos de não recorrência aos serviços 
das agências de viagens  

Qualitativa (a) Escala 
nominal 

38 Avaliação do destino ideal para o gozo de férias fora da 
residência 

Qualitativa (d) Escala 
nominal 

39 Identificação dos motivos que impedem o gozo de férias no 
destino ideal 

Qualitativa (a) Escala 
nominal 
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Sendo o período de férias aquele onde se verificam as movimentações de duração mais 
dilatada por parte dos residentes, o leque de quesitos foi expressivo neste domínio, 
atendendo à variedade de variáveis que interessa analisar, em conformidade com as 
orientações da OMT (2001; 29-31). Assim, as questões 4 e 11 visaram a especificação das 
motivações subjacentes ao gozo de férias, as quais podem assumir particularidades 
distintas das observadas através do bloco das motivações em geral, e o conhecimento dos 
factores que impediram o gozo das mesmas (procura reprimida). 
 
As questões 5 e 17 a 35, incidiram sobre os destinos frequentados em férias passadas fora 
da residência, destinando-se sobretudo a aferir o tipo de ambiente preferido, a localidade 
(ou região) escolhida, a notoriedade e a atractividade, a duração da estada, a eventual 
sazonalidade, a dimensão do agregado familiar que participou na deslocação, o meio de 
transporte utilizado, o alojamento seleccionado, os gastos efectuados, os pontos fortes e 
fracos da oferta turística, o grau de satisfação e a propensão à revisita, o recurso a reservas 
e respectivas modalidades, a antecedência na programação da viagem efectuadas e a 
penetração das agências de viagens e de turismo. 
 
Conforme se pode aferir, pretendeu-se cobrir todo o ciclo da ligação entre o consumidor e 
os destinos escolhidos, como ressalta da observação da Figura 3.8., reproduzida 
seguidamente. 

 
                                                                          Figura 3.8. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio 
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que pratica este tipo de deslocações, bem como a periodicidade associada e os destinos 
preferidos.  

 
Quadro 3.15. – Inquérito por amostragem junto da população portuguesa (Questões referentes ao gozo 

de fins-de-semana fora da residência habitual) 
Nº da 

questão 
Objectivo Tipo de 

variável 
Tipo de 
pergunta 

Tipo de 
escala 

40 Obtenção da taxa geral de gozo de fins-de-semana 
calculada em relação ao total da população 
residente maior de 15 anos 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

41 Avaliação da periodicidade do gozo de fins-de-
semana fora da residência 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

42 Identificação do destino preferido para o gozo de 
fins-de-semana fora da residência 

Qualitativa (h) Escala 
nominal 

Notas: (b) - Resposta fechada e mutuamente exclusiva;                                             Fonte: Produção própria 
            (h) - Resposta aberta e mutuamente exclusiva. 
 
Enfatiza-se que estas incidências constituem uma parcela no contexto geral das viagens de 
curta duração, revestindo um interesse óbvio, já que decorrem de uma disponibilidade de 
tempo livre que se repete ao longo do ano, permitindo o seu aproveitamento para eventuais 
práticas turísticas. Outra área que justificou uma abordagem autónoma no inquérito 
relacionou-se com as deslocações para as segundas residências (Quadro 3.16.).  
 

Quadro 3.16. – Inquérito por amostragem junto da população portuguesa (Questões referentes às 
deslocações para segundas residências) 

Nº da 
questão 

Objectivo Tipo de 
variável 

Tipo de 
pergunta 

Tipo de 
escala 

43 Conhecimento da população residente maior de 15 
anos com acesso a uma segunda residência, com 
distinção da casa próxima, alugada ou de familiares 
ou amigos 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

44 Localização da segunda residência no concelho de 
residência habitual 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

45 Relação entre a localização da segunda residência e 
o concelho de naturalidade para aferir eventuais 
ligações afectivas 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

46 (1) Localização efectiva da segunda residência  Qualitativa (h) Escala 
nominal 

46 (2) Distância da segunda residência para o domicílio 
actual 

Quantitativa 
e contínua 

(e) --- 

47 Média mensal de deslocações à segunda residência 
em 2006 

Quantitativa 
e discreta  

(e) Escala 
ordinal  

48 Total de deslocações à segunda residência em 2005, 
para análise evolutiva 

Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

49 Desagregação das deslocações de curta duração à 
segunda residência  

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

50 Detalhe das deslocações de curta duração para 
cálculo da média habitual de permanência 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

51 Dimensão do agregado familiar envolvido 
habitualmente nas deslocações à segunda residência 

Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

52 Motivações associadas às deslocações à segunda 
residência 

Qualitativa (d) Escala 
nominal 

53 Identificação do meio de transporte utilizado 
habitualmente nas deslocações para a segunda 
residência 

Qualitativa (d) Escala 
nominal 

Fonte: Produção própria 
Notas: (b) - Resposta fechada e mutuamente exclusiva; (d) - Resposta fechada (excepto na alternativa 
residual) e mutuamente exclusiva; (e) - Resposta quantitativa apresentada em números pelo respondente; (h) - 
Resposta aberta e mutuamente exclusiva. 
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De facto, tratam-se de movimentos que segundo as orientações em vigor da OMT (2001; 
42-43) devem ser classificados como turísticos, aliás com a mesma legitimidade dos que 
encerram uma procura dirigida para os meios de alojamento colectivo. Não é o facto de 
constituírem meios privativos de alojamento que os exclui do universo das movimentações 
turísticas, como acentua a directiva comunitária 95/57/CE, de 23 de Novembro de 1995, a 
qual preconiza a sua individualização no âmbito das viagens realizadas. O quadro seguinte 
resume as variáveis consideradas neste domínio, contendo uma breve descrição da sua 
tipologia e dos objectivos associados. 
 
Conforme se pode observar (Quadro 3.14.), o inquérito abrangeu questões relacionadas 
com a delimitação do âmbito deste tipo de movimentos, distinguindo-se três situações 
diferenciadas, ou seja, os fluxos para residências secundárias próprias, para casas de 
familiares ou amigos e para casas alugadas numa base anual. A localização da segunda 
residência constituiu um elemento que foi abordado de acordo com várias prismas de 
observação, de forma a permitir inferir eventuais correlações significativas. A 
periodicidade das deslocações às segundas residências, a duração das estadas, a dimensão 
média do agregado familiar envolvido, os meios de transporte utilizados e as motivações 
subjacentes, formaram o leque adicional de elementos caracterizadores deste fenómeno. 
 
Como já foi referido na Secção 2.4., os visitantes internos subdividem-se em “turistas 
internos” e “excursionistas internos”, sendo que a diferenciação entre estas duas categorias 
reside na geração, ou não, de pernoita no local visitado. É manifesta a dificuldade em 
distinguir os movimentos de excursionistas (Quadro 3.17.) em relação às actividades de 
lazer exercidas dentro da zona habitual de residência, o que implica a opção de critérios 
claros em torno da definição deste último conceito.  
 

Quadro 3.17. – Inquérito por amostragem junto da população portuguesa (Questões referentes ao 
excursionismo)  

Nº da 
questão 

Objectivo Tipo de 
variável 

Tipo de 
pergunta 

Tipo de 
escala 

54 Avaliação da população residente maior de 15 anos 
que efectuou viagens como excursionistas para fora 
do concelho de residência (2006 e 2005) 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

55 Avaliação da população residente maior de 15 anos 
que efectuou viagens como excursionistas para fora 
da NUT II de residência (2006 e 2005) 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

56 Avaliação do número médio mensal de viagens e 
de participantes  

Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

57 Aferição da sazonalidade das viagens dos 
excursionistas 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

58 (1) Número de participantes na última viagem como 
excursionista 

Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

58 (2) Identificação das zonas visitadas na última viagem 
como excursionista 

Qualitativa (h) Escala 
nominal 

58 (3) Total dos gastos realizados na última viagem como 
excursionista para cálculo das capitações 

Quantitativa 
e contínua 

(e) --- 

58 (4) Motivações associadas à última viagem como 
excursionista 

Qualitativa (a) Escala 
nominal 

Fonte: Produção própria 
Notas: (a) - Resposta múltipla e fechada (excepto na alternativa residual); (b) - Resposta fechada e mutuamente 
exclusiva; (e) - Resposta quantitativa apresentada em números pelo respondente; (h) - Resposta aberta e mutuamente 
exclusiva. 
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Na falta de uma orientação do Sistema Estatístico Nacional sobre este aspecto, delimitou-
se a área de residência habitual ao concelho, seguindo-se a prática estabelecida em 
Espanha. Trata-se de um critério discutível, não uniforme no plano mundial, mas que se 
entendeu ser o mais perceptível para o entrevistado. Como ensaio adicional, alargou-se o 
âmbito da residência habitual às NUT II (Decreto-Lei n.º 244/2002 de 5 de Novembro), o 
que possibilitou uma análise diferenciada de resultados com base neste critério.  
 
Conforme se pode observar, a quantificação dos movimentos universais e a definição da 
população residente que efectuou estas deslocações, preencheu as primeiras questões do 
inquérito, seguindo-se a avaliação da periodicidade destas viagens. A distribuição mensal 
dos fluxos para estudo das eventuais incidências sazonais, o número médio de pessoas 
envolvidas, as zonas visitadas, as motivações e os gastos efectuados, completaram a 
caracterização deste fenómeno em Portugal. Refira-se que se tratou de informação 
inovadora ao nível nacional, já que se desconhecia até ao momento qualquer outro ensaio 
destinado a quantificar o fenómeno do excursionismo interno. 
  
O último grupo de questões incidiu sobre as viagens turísticas propriamente ditas, ou seja, 
aquelas que implicaram pelo menos uma dormida fora da residência habitual. O objectivo 
central residiu na quantificação dos movimentos globais da população residente maior de 
15 anos, tendo em vista a separação das deslocações de curta (menos de quatro noites) e 
longa duração (quatro noites ou mais). Esta diferenciação enquadra-se nas orientações 
decorrentes da aplicação da Directiva 95/57/CE do Conselho da União Europeia, de 23 de 
Novembro de 1995, relativa à recolha de informações estatísticas no sector do turismo e 
publicada no Jornal Oficial nº L 291 de 06/12/1995, p. 0032 – 0039. 

 
Quadro 3.18. – Inquérito por amostragem junto da população portuguesa (Questões referentes ao total 

de viagens realizadas com uma duração mínima de uma noite)  
Nº da 

questão 
Objectivo Tipo de 

variável 
Tipo de 
pergunta 

Tipo de 
escala 

59 Conhecimento da população maior de 15 anos que efectuou pelo 
menos uma viagem para fora da residência com uma duração 
mínima de uma noite 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

60 Desagregação das viagens realizadas por curta e longa duração, 
tendo em vista a análise dos diferentes perfis (2006 e 2005) 

Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

61 Identificação dos motivos explicativos da procura reprimida  Qualitativa (a) Escala 
nominal 

62 Análise dos destinos associados à última viagem efectuada Qualitativa (d) Escala 
nominal 

63 Apreciação das motivações referentes à última viagem efectuada Qualitativa (d) Escala 
nominal 

64 Apuramento da duração média da última viagem efectuada Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

65 Distribuição mensal da última viagem efectuada Qualitativa (b) Escala 
nominal 

66 Dimensão do agregado familiar que participou na última viagem 
efectuada 

Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

67 Meio de transporte utilizado na última viagem efectuada Qualitativa (d) Escala 
nominal 

68 Desagregação dos alojamentos utilizados na última viagem 
realizada 

Qualitativa (d) Escala 
nominal 
(Continua) 

Notas: (a) - Resposta múltipla e fechada (excepto na alternativa residual); (b) - Resposta fechada e mutuamente 
exclusiva; (d) - Resposta fechada (excepto na alternativa residual) e mutuamente exclusiva; (e) - Resposta quantitativa 
apresentada em números pelo respondente. 

 Fonte: Produção própria  
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Quadro 3.18. – Inquérito por amostragem junto da população portuguesa (Questões referentes ao total 

de viagens realizadas com uma duração mínima de uma noite) (Continuação) 
Nº da 

questão 
Objectivo Tipo de 

variável 
Tipo de 
pergunta 

Tipo de 
escala 

69 Total dos gastos realizados na última viagem realizada para 
cálculo das capitações 

Quantitativa 
e contínua 

(e) --- 

70 Avaliação do factor novidade em relação ao destino da última 
viagem 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

71 Aferição das expectativas de fidelidade em relação ao destino da 
última viagem 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

72 Avaliação da população que efectuou reservas na última viagem Qualitativa (b) Escala 
nominal 

73 Identificação das modalidades de reservas efectuadas, para 
avaliação dos circuitos de comercialização e da intermediação 

Qualitativa (a) Escala 
nominal 

74 Antecedência da concretização da reserva para a última viagem Qualitativa (b) Escala 
nominal 

75 Grau de utilização na última viagem dos serviços das agências de 
viagens (com ou sem reserva) 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

76 Total dos gastos pagos às agências para confronto com o total de 
gastos na última viagem 

Quantitativa 
e contínua 

(e) --- 

Fonte: Produção própria  
Notas: (a) - Resposta múltipla e fechada (excepto na alternativa residual); (b) - Resposta fechada e mutuamente 
exclusiva; (d) - Resposta fechada (excepto na alternativa residual) e mutuamente exclusiva; (e) - Resposta quantitativa 
apresentada em números pelo respondente. 
 

Para manter a comparabilidade com as outras formas de turismo, optou-se pela inclusão de 
quesitos destinados a fornecerem informação sobre aspectos cruciais da caracterização das 
viagens (OMT, 2001; 41-44), nomeadamente ao nível das variáveis que constam do 
esquema seguinte (Figura 3.9.). 
 

Figura 3.9. – Variáveis utilizadas para caracterização das viagens realizadas  
  

 
Fonte: Produção própria 
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Por outro lado, para evitar sobreposição com a parte do inquérito referente ao gozo do 
período principal de férias fora da residência habitual, procedeu-se à exclusão desta 
componente ao nível das questões que integram esta parte do questionário (perguntas 62 a 
76). 
 
v) Inquérito – bloco de estratificação dos inquiridos 
 
Tal como refere Cooper (1998), “ (…) mesmo que um indivíduo possa estar motivado para 
viajar, a capacidade de fazê-lo dependerá de certos factores, relacionados tanto ao 
ambiente individual quanto ao da oferta (…)”. O mesmo autor prossegue a sua abordagem 
salientando que “ (…) uma vez que se tenha tomado uma decisão de viajar, a capacidade 
de fazer a viagem e a natureza daquela viagem serão determinadas por um amplo leque de 
factores inter-relacionados (…)”, agrupando-os em torno do chamado estilo de vida 
(rendimentos, emprego, direito a férias pagas, grau de instrução, tipo de habitat, entre 
outros) ou do ciclo de vida (idade, circunstâncias domésticas).  
 
Estamos na presença de factores complementares e que interagem entre si, o que obriga ao 
conhecimento da caracterização da população portuguesa segundo estes critérios de 
estratificação sócio-demográficas. Os critérios de segmentação utilizados para calibrar a 
amostra, também se assumem neste caso como uma alternativa indispensável para analisar 
e aprofundar os resultados obtidos, permitindo a compreensão dos diferentes 
comportamentos assumidos por grupos devidamente tipificados. 
 
Por outro lado, é a própria OMT (2001; 28) que indica “(…) cuando más se conoce sobre 
estas variables es más amplio el conocimiento que se tiene sobre la demanda (…)”. Neste 
sentido, considerou-se essencial admitir que no turismo os mercados são constituídos por 
consumidores que diferem entre si em vários aspectos, pelo que, como em qualquer 
actividade, o mercado pode e deve ser fragmentado em segmentos. Para o turismo, e como 
ressalta a OMT, as variáveis de segmentação podem-se assumir como factores importantes 
na abordagem ao mercado, tanto mais que a focalização num estrato específico poderá 
conferir uma maior facilidade na satisfação das suas próprias necessidades. A segmentação 
possibilita a criação de produtos e serviços que atendam aos requisitos específicos dos 
grupos de consumidores, além de permitir um seccionamento mais fundamentado e eficaz 
das políticas comerciais e de comunicação. 
 
Assim, para esta abordagem se revelar consistente e clarificadora, importa dominar as 
características marcantes dos grandes grupos da procura, de forma a se conceberem as 
estratégias de intervenção em conformidade. Contudo, autores como Beni (2004; 245) 
indicam que a “ (…) idade, renda, educação, e outras informações demográficas fornecem 
uma visão dos consumidores de determinados serviços, mas quase nunca explicam o 
motivo de um turista eleger um destino em vez de outro, escolher uma operadora turística, 
um país, uma companhia aérea e não outras, e assim por diante (…)”. 
 
 Neste sentido, ganha relevo numa investigação, a incorporação de critérios adicionais que 
permitam proporcionar o conhecimento do consumidor e a estrutura da sua tomada de 
decisão. Este ponto de vista defendido por Beni, e aprofundado por Middleton et al (2002; 
119-120), presidiu à formatação do questionário, de forma a conjugar estas componentes 
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(blocos anteriores de informação sobre motivações e comportamentos e formas de turismo) 
com a caracterização demográfica dos inquiridos.  
 
De acordo com Middleton (2002), os principais métodos de segmentação “ (…) 
representam formas complementares e sobrepostas pelas quais é possível analisar o 
mercado consumidor a fim de apreciar, e seleccionar, a faixa de segmentos que o mercado 
engloba (…)”. Ainda segundo o mesmo autor, “ (…) mesmo que algumas das variáveis 
não sejam usadas para seleccionar os segmentos, ainda terão um papel na criação de 
perfis detalhados do consumidor para os segmentos seleccionados em outros critérios”.  
 
Neste contexto de complementaridade, e tendo por base as orientações da OMT, 
devidamente adaptadas à realidade estatística nacional e aos objectivos da investigação, 
concedeu-se prioridade ao tratamento das variáveis que constam do Quadro 3.19., a seguir 
apresentado. 
 
Assinale-se que os restantes elementos de caracterização pessoal das pessoas decorreram 
da aplicação das “grelhas”  iniciais do inquérito, respeitantes nomeadamente à região de 
residência, tipo de habitat, géneros e idades. 
 
Quadro 3.19. – Inquérito por amostragem junto da população portuguesa (Variáveis utilizadas sobre a 

caracterização demográfica dos entrevistados) 
Nº da 

questão 
Objectivo Tipo de 

variável 
Tipo de 
pergunta 

Tipo de escala 

77 Segmentação por estado civil Qualitativa (b) Escala 
nominal 

78 Dimensão do agregado familiar Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

79 Existência de filhos Qualitativa (b) Escala 
nominal 

80 Quantificação do número de filhos Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

81 Rendimento médio do agregado familiar Qualitativa (d) Escala ordinal 
82 Segmentação por grau de instrução Qualitativa (b) Escala 

nominal 
83 Segmentação por trabalho por conta própria ou 

de outrem 
Qualitativa (b) Escala 

nominal 
84 Segmentação por ocupação profissional Qualitativa (h) Escala 

nominal 
85 Avaliação da população portuguesa com acesso à 

Internet 
Qualitativa (b) Escala 

nominal 
86 Diferenciação dos locais de acesso à Internet Qualitativa (b) Escala 

nominal 
87 Cruzamento entre o concelho de residência e o de 

naturalidade 
Qualitativa (b) Escala 

nominal 
88 Aferição da população residente que vive em 

casa própria ou da família 
Qualitativa (d) Escala 

nominal 
Notas: (b) - Resposta fechada e mutuamente exclusiva; (d) - Resposta fechada (excepto na alternativa residual) e 
mutuamente exclusiva; (e) - Resposta quantitativa apresentada em números pelo respondente; (h) - Resposta 
aberta e mutuamente exclusiva. 

Fonte: Produção própria  
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vi) Recolha e tratamento da informação 
 

As entrevistas, com uma duração máxima de 40 minutos, foram supervisionadas pela 
equipa técnica responsável pelo trabalho de campo, numa percentagem superior a 25% do 
trabalho de cada entrevistador. As respostas às perguntas abertas foram transcritas 
integralmente para posterior codificação, de acordo com um plano de codificação. O 
ficheiro obtido foi tratado estatisticamente por meio de software adequado e com base num 
plano de tabulação previamente estabelecido. O período de trabalho de campo decorreu 
entre 13 Novembro de 2006 e 15 Janeiro de 2007, seguindo-se o respectivo tratamento de 
dados, o qual obedeceu a uma grelha de combinações pré definidas entre as questões 
abordadas e os critérios de segmentação seleccionados em cada caso.  
 
Foram igualmente estabelecidos vários apuramentos decorrentes do cruzamento entre 
vários quesitos do questionário. A empresa responsável pelo trabalho de campo assegurou 
igualmente as etapas de carregamento, validação e apuramento de resultados, tendo sido 
efectuadas várias reuniões para análise do processo. Os dados finais foram entregues em 
suporte informático, incluindo as distribuições de frequência absolutas e relativas, a 
projecção para o total de residentes no país e o cálculo das medidas de localização central e 
de dispersão. As variáveis de segmentação utilizadas foram as que constam do Quadro 
3.20., inserto seguidamente. 
 
Quadro 3.20. – Inquérito por amostragem junto da população portuguesa (Variáveis de segmentação 

utilizadas) 
Critérios Variáveis 

Região I Grande Lisboa, Grande Porto, Interior Norte, Interior Sul, Litoral, Açores e 
Madeira. 

Região II (NUT II) Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. 
Habitat ≤ 2.000 Habitantes; 2000/10000 Habitantes; 10001/100000 Habitantes; 

100.001/500.000 Habitantes e ≥500.000 Habitantes. 
Género Feminino e Masculino. 
Idade 15/25 Anos, 26/35 Anos, 36/45 Anos, 46/55 Anos, 56/65 Anos e ≥ 66 Anos. 
Estado civil Casado, Solteiro, Divorciado/Separado e Viúvo. 
Classe social A/B, C1, C2 e D. 
Habilitações 
literárias 

Sem estudos/analfabetos, Primária incompleta, Primária completa, 6º ano 
completo, 9º ano completo, 12º ano completo, Curso médio completo e Curso 
universitário completo. 

Situação perante o 
trabalho 

Empregado, Desempregado (1º emprego), Desempregado/novo emprego, 
Reformado/aposentado, Doméstica, Estudante e Outras situações. 

Rendimento líquido 
mensal do agregado 
familiar 

≤ € 500, €501/€1.000, €1.001/€1.500, €1.501/€2.000, €2.001/€2.500 e ≥ 
€2.500. 

Ocupação Empregado por conta de outrem, Empresário, Profissional liberal e Outra 
situação. 

Áreas promocionais 
turísticas (ME, 
2002) 

Porto e Norte de Portugal, Beiras, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, 
Açores e Madeira. 

Acesso à Internet Em casa, No local de trabalho, Na escola, Noutros locais e Não tem acesso. 
Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 

 
No decurso da presente investigação, iremos proceder à análise das abordagens 
quantitativas e qualitativas susceptíveis de responderem às questões específicas de 



  
Sancho Silva Capítulo 3. Metodologia da investigação 

 

 - 201 -  

investigação em relação às quais este instrumento de observação se revela adequado. 
Recapitulam-se seguidamente as relações existentes: 
 

Quadro 3.21. – Relação entre as questões específicas e os capítulos da investigação 
Questões específicas Secções da 

investigação 
Q2.1. Que comportamentos e motivações caracterizam a 
prática do turismo interno? 

2.3.6.1.+ 2.3.6.2.+ 
2.3.6.3.+ 4.2.5.+ 5.2.2. 

Q2.2. Que diversidade de formas é que o turismo interno 
pode assumir? 

2.4.3. + 4.1.2.1. + 4.2.2. 
+ 5.2.1. 

Fonte: Produção própria 
 
Assinale-se ainda que se procedeu, no decurso da presente investigação, ao 
aprofundamento do tratamento estatístico de determinadas variáveis, facto este que será 
devidamente referenciado sempre que tal suceder, mencionando-se para cada caso as 
técnicas de exploração de dados utilizadas. 
 

3.3.2. Processos com incidência na esfera de actuação dos actores 
internacionais, nacionais e regionais 

 
Ainda ao nível dos instrumentos de observação directa foram referenciados nesta 
investigação os inquéritos dirigidos aos Órgãos Regionais e Locais de Turismo (ORLT), a 
um painel representativo do sector do turismo em Portugal e às Administrações Nacionais 
de Turismo (ANT) da União Europeia. Saliente-se que os dois primeiros registaram a sua 
execução no início de 2007, tendo sido integrados no estudo desenvolvido para a ANRET. 
Desta forma, a presente investigação beneficiou desta sinergia, com impacto sobretudo ao 
nível do processo de recolha de dados, já que em termos de tratamento da informação e da 
análise estatística decorrente, aprofundaram-se as variáveis consideradas essenciais para 
contribuírem para a formulação das respostas às questões específicas levantadas. 
Finalmente, o inquérito realizado junto das Administrações Nacionais de Turismo dos 
países da União Europeia assumiu uma ligação exclusiva com o presente projecto. 
 
A operacionalização dos instrumentos de observação directa deve estar devidamente 
orientada para os objectivos de base da pesquisa, pelo que importa sinalizar a articulação 
entre as questões específicas alimentadas por inputs de informação decorrentes dos 
inquéritos em apreço, bem como a sua intersecção com os vários capítulos da investigação. 
 
O Quadro 3.22., reproduzido na página seguinte, sistematiza os vínculos existentes, 
importando contudo sublinhar que as respostas às questões específicas não se esgotam nos 
contributos provenientes dos inquéritos referenciados. Estas fontes de informação 
permitiram sustentar algumas considerações emitidas, mas foram muitas vezes 
complementadas com a incidência de fontes de informação secundária ou com pontos de 
vista alicerçados na revisão bibliográfica efectuada. 
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Quadro 3.22. – Ligação entre as questões específicas, as operações estatísticas e as secções da 
investigação 

Questões específicas Operação estatística Secções da investigação 

Q1.6. Qual a dimensão dos movimentos e dos efeitos 
económicos do turismo interno no plano mundial, da 
UE e de Portugal? 

Inquéritos aos ORLT, às 
ANT e ao painel 
representativo do sector 

4.1.2. 1.+ 4.1.2.2.+ 
4.2.2. + 4.2.3. + 5.2.1. 
+ 5.2.2. + 6.5. 

Q2.3. Quais as linhas orientadoras das estratégias 
existentes para o turismo interno no contexto das 
políticas turísticas nacionais dos países da União 
Europeia?  

Inquérito às ANT  4.2.4. + 4.2.5. 

Q2.4. Existem, nos países da UE, estratégias de 
incentivo às práticas do turismo interno, devidamente 
articuladas com as políticas de desenvolvimento 
social? 

Inquérito às ANT  4.2.4. + 4.2.5. 

Q2.5. Existem estratégias específicas de marketing 
para o turismo interno no contexto das políticas 
turísticas nacionais dos países da União Europeia? 

Inquérito às ANT  4.2.4. + 4.2.5. 

Q2.6. É possível identificar, ao nível do benchmarking, 
boas práticas no plano do desenvolvimento do turismo 
interno? 

Inquérito às ANT  4.2.4. + 4.2.5. 

Q2.7. O turismo interno pode assumir-se nos países 
desenvolvidos como um factor de atenuação de alguns 
desequilíbrios decorrentes da expansão do turismo 
receptor? 

Inquéritos aos ORLT, às 
ANT e ao painel 
representativo do sector 

8.4. 

Q2.8. Que macroestratégias se podem perspectivar para 
a potenciação do turismo interno? 

Inquéritos aos ORLT e 
ao painel representativo 
do sector 

7.4.1. + 7.4.2. + 7.4.3. + 
7.4.4.  

Q2.9. Qual o tratamento que tem sido conferido ao 
turismo interno em Portugal, no tocante à evolução dos 
objectivos, das estratégias e da sua operacionalização 
no plano institucional? 

Inquéritos aos ORLT e 
ao painel representativo 
do sector 

6.6.1.+ 8.2. 

Q2.10. Qual o diagnóstico estratégico da situação do 
mercado interno em Portugal? 

Inquéritos aos ORLT e 
ao painel representativo 
do sector 

 5.2. + 6.2. + 6.3. + 6.4. + 
6.5. + 6.6. + 6.7.  

Q2.11. Que desafios se colocam ao nível do 
desenvolvimento do mercado interno em Portugal? 

Inquéritos aos ORLT e 
ao painel representativo 
do sector 

6.7.2.+ 8.3.1.+ 8.3.2.+ 
8.3.3. + 8.3.4. 

Q2.12. Quais as linhas orientadoras, ao nível do 
planeamento estratégico, táctico e operacional, que 
devem suportar uma política de desenvolvimento do 
turismo interno em Portugal? 

Inquéritos aos ORLT e 
ao painel representativo 
do sector 

8.3.3. + 8.3.4.+ 8.3.5. 

Q2.13. Pode o turismo interno, particularmente em 
Portugal, ter um efeito amortecedor ou correctivo dos 
desequilíbrios gerados pelo turismo receptor? 

Inquéritos aos ORLT e 
ao painel representativo 
do sector 

8.4.  
 

Fonte: Produção própria 
 

Nos pontos seguintes apresentam-se os principais aspectos metodológicos relacionados 
com as operações estatísticas em apreço, conferindo-se particular destaque ao processo de 
amostragem, ao conteúdo do questionário e aos objectivos associados à análise de dados.  
 

3.3.2.1. Inquérito aos Órgãos Regionais e Locais de Turismo 
 

i) Enquadramento 
 
Através da presente aplicação pretendeu-se obter a visão das antigas Regiões de Turismo e 
dos Órgãos Locais de Turismo sobre aspectos relacionados com o turismo interno em 
Portugal. Importa assinalar que o trabalho de campo teve lugar em Janeiro de 2007, ou 
seja, antes da aprovação do Decreto-Lei nº 67/2008, de 10 de Abril, o qual procedeu à 
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redefinição das estruturas regionais e locais. Conforme se abordará com detalhe na Secção 
8.2., o novo figurino apresenta diferenças significativas em relação ao passado, sobretudo 
ao nível da filosofia do modelo, o qual passou a assentar em cinco áreas regionais de 
turismo no Continente, as quais incluem o território abrangido por cada uma das NUTS II, 
com a conformação dada pelo Decreto-Lei nº 46/89, de 15/2, com a redacção de Decreto-
Lei nº 317/99, de 11/8, e não a do Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de Novembro, o qual 
define a composição actual das NUT. Por outro lado, passou-se claramente para uma 
estrutura mais próxima do modelo top/down, em oposição à fórmula do passado assente na 
iniciativa dos municípios, a quem competia o impulso associativo para o plano regional da 
administração pública do turismo.  
 
De acordo com as teorias de Max Weber (1864-1920, sociólogo alemão e criador da 
Sociologia da Burocracia e da teoria das estruturas de autoridade sobre o modelo 
hierárquico e a filosofia do Estado providência, os governos podem organizar a sua 
administração através de diferentes patamares articulados entre si. Assim, no plano 
turístico, segundo esta perspectiva, tem lugar uma organização top/down das estruturas 
quando se inclui um nível nacional da administração, à qual estão ligadas várias entidades 
regionais no plano intermédio; esta cadeia completa-se com o prolongamento para o 
patamar local.  
 
Esta forma de organização comporta a vantagem que se traduz na possibilidade da política 
nacional ser seguida de forma coordenada e complementar em todo o território de um país. 
A este tipo de organização pode-se contrapor o modelo assente em estruturas hierárquicas 
ad-hoc, o qual configura situações de eventual maior dificuldade em termos de garantir a 
coesão nacional ou de acrescentar transparência às operações entre as organizações 
públicas e privadas. Em conformidade com o pensamento de Weber (1947), as 
organizações turísticas devem ser estruturadas em função dos três níveis hierárquicos, com 
a seguinte desagregação teórica de atribuições: 

 
Quadro 3.23. – Estruturação das organizações turísticas segundo Max Weber 

Plano nacional Plano regional Plano local 
Define a política nacional; 
define os “standards” para as 
actividades de alojamento e 
outras actividades turísticas, 
bem como para a formação na 
área do turismo; coordena o 
marketing internacional e as 
acções promocionais; 
desencadeia as acções ligadas 
ao planeamento e 
desenvolvimento; assegura o 
financiamento turístico; 
procede à regulamentação.  
 

Ligadas ao nível nacional, com 
responsabilidades para transpor a 
política nacional para as 
diferentes regiões; estas 
estruturas devem estabelecer as 
orientações regionais de 
desenvolvimento do turismo 
(marketing, promoção, 
desenvolvimento, planeamento, 
formação e financiamento), em 
consonância e em 
prolongamento das linhas 
estratégicas nacionais.  
 

Na sequência das orientações 
nacionais e regionais, as 
estruturas locais devem 
assegurar a definição das zonas 
turísticas, a integração 
conveniente entre o turismo e os 
valores sociais, culturais, 
naturais e específicos de cada 
sítio; devem igualmente 
promover a criação de ligações 
entre a população de 
acolhimento e os turistas; devem 
promover a sinalização turística 
adequada e a expansão das 
facilidades para os visitantes 
(parqueamento, telefones 
públicos, etc.).  

   Fonte: Adaptado a partir de Inskeep (1991) e Pearce (1989) 
 

Em muitos países europeus predomina esta filosofia na respectiva organização turística, 
sendo também possível encontrar casos, como é o caso da Inglaterra, em que o turismo ao 
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nível local é estruturado conjuntamente com outras medidas de política (entre as quais, 
habitação, transportes e fornecimento de água ou de energia).  
 
Por outro lado, as estruturas regionais de turismo podem ser definidas a partir do nível 
nacional, na linha do modelo hierárquico de Weber, ou em contrapartida, resultarem da 
iniciativa das autoridades locais ou dos próprios operadores privativos. No caso da 
definição se concretizar a partir do nível nacional, segundo Pearce (1989), os critérios são 
estabelecidos a partir da aglutinação de atractivos especiais e respectivos serviços 
associados, ou então decorrem naturalmente de particularidades físicas do território ou de 
simples critérios administrativos.  
 
Neste contexto, será de aguardar que se garanta, por esta via, uma identidade regional e um 
produto turístico mais homogéneo, enquanto que na alternativa oposta (modelo hierárquico 
ad-hoc) é legítimo admitir um maior envolvimento dos stackholders, face à livre 
associação de interesses. 
 
Quando nos reportamos à realidade portuguesa vigente até ao início do ano de 2008, e 
quando confrontamos as estruturas existentes com as abordagens de Weber (1924), Inskeep 
(1991), Atkins (1989) e Pearce (1989), afigura-se possível caracterizar sinteticamente o 
modelo então existente, tal como decorre da observação da Figura 3.10., a qual se reproduz 
seguidamente. Assinale-se que a abordagem a esta questão reveste um carácter meramente 
introdutório, já que a mesma será objecto da devida pormenorização na Secção 8.2., 
integrada na Parte III da presente investigação. 

 
Figura 3.10. – Portugal: Estrutura da Administração do Turismo  

 (até 10/04/08) 

 
 
 
   
 

                                                                                                                          
Fonte: Produção própria 
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Tal como demonstra Moreira (2000), o modelo existente revelava-se incompleto face à 
ausência do pólo regional agrupado a nível das áreas/plano (NUT II), de modo a permitir 
uma melhor coordenação de políticas, uma actuação promocional com suporte acrescido e 
um cruzamento com as políticas de outros sectores, dos quais o turismo depende 
criticamente. Moreira (2000) admitia mesmo a existência de um gap que derivava da 
ausência de uma estrutura de administração turística de nível regional mais elevado do que 
as então existentes Regiões de Turismo, a qual deveria assegurar o “interface” privilegiado 
da articulação entre a administração estadual central e a administração turística de base (os 
então existentes organismos locais e regionais). 
 
Ao nível central, o Turismo de Portugal, I.P. tem por missão o apoio ao investimento no 
sector do turismo, a qualificação e desenvolvimento das infra-estruturas turísticas, a 
coordenação da promoção interna e externa de Portugal como destino turístico e o 
desenvolvimento da formação de recursos humanos do sector, bem como a regulação e 
fiscalização dos jogos de fortuna e azar. Conforme enfatiza o preâmbulo do próprio 
Decreto-Lei nº 141/2007, de 27 de Abril, a criação do Turismo de Portugal, I.P. visou “ 
(…) dar cumprimento à determinação de criar uma única estrutura pública que prossiga a 
missão de promover a valorização e sustentabilidade da actividade turística nacional 
(…)” .  
 
Observa-se assim que as atribuições deste organismo passaram a incluir as competências 
anteriormente atribuídas ao Instituto de Turismo de Portugal (promoção e investimento), à 
Direcção-Geral de Turismo (organização da oferta, planeamento, licenciamentos, estudos, 
relações internacionais), ao Instituto de Formação Turística (formação profissional) e à 
Inspecção-Geral de Jogos (regulação e fiscalização dos jogos de fortuna e azar). Assinale-
se que o modelo organizacional em apreço não resultou de uma orientação estratégica 
subjacente ao desenvolvimento do turismo em Portugal, já que como acentua o Decreto-
Lei em apreço “ (…) entronca nos princípios enformadores da reestruturação operada na 
Administração Pública e tem subjacente a preocupação de promover a simplificação, 
racionalização e automatização de processos e diminuição dos respectivos custos 
operacionais (…)”. 
 
Sublinha-se a importância do nível regional para a resolução dos problemas do turismo, 
sobretudo no plano das relações sistémicas com o ambiente, a economia, a cultura e a 
sociedade, tal como definido no modelo de Beni (2004); neste sentido, não se afigura 
favorável a eventual dispensabilidade da perspectiva regional, nem tão pouco a sua 
transformação numa óptica meramente subsidiária da abordagem nacional de um lado e da 
perspectiva local do outro.  
 
Referida a fragilidade do modelo existente em Portugal até ao início de 2008, com reflexos 
evidentes também no prisma do desenvolvimento do turismo interno, importa relevar que 
perante a realidade então existente e a necessidade de recolher, para a presente 
investigação, os pontos de vista dos actores institucionais nos patamares regionais e locais, 
se revelou incontornável a abordagem aos Órgãos Regionais e Locais de Turismo (ORLT). 
Concomitantemente, o reconhecimento institucional do papel específico que as Regiões de 
Turismo possuíam na actuação ao nível do mercado interno, reforçou a imperatividade 
desta abordagem. 
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ii) Metodologia, universo e amostra 
 
Na presente operação estatística foram inquiridos todos os Órgãos Regionais e Locais de 
Turismo (44), tendo-se contado com o apoio da Associação Nacional das Regiões de 
Turismo (ANRET), em termos de sensibilização dos seus associados para a adesão ao 
estudo. Além dos ORLT, inquiriram-se também as Direcções Regionais de Turismo da 
Madeira27 e dos Açores28; as quais possuem um estatuto diferente; no entanto, entendeu-se 
que importava possuir uma visão extensiva a toda a realidade nacional, pelo que a inclusão 
das duas entidades em apreço se justifica por serem as únicas estruturas da administração 
do turismo representativas das Regiões Autónomas. 
 
Os inquéritos foram distribuídos por e-mail e por via postal, com possibilidade de resposta 
por meios electrónicos ou através da devolução por correio. O período consagrado à 
recolha de dados iniciou-se em 27 de Dezembro de 2006, tendo-se obtido 31 respostas, das 
quais 18 de Regiões de Turismo. Em termos do equilíbrio entre a amostra recolhida e o 
universo contactado, o quadro seguinte evidencia a proporcionalidade existente: 

 
Quadro 3. 24. – Proporcionalidade da amostra no Inquérito aos ORLT 

Universo Amostra – alvo Amostra recolhida  
N.º Camas % total Camas (% total) N.º Camas % total 

Regiões de Turismo  19                                                                                                                                                       159639 60,5 60,9 18                                                                                                   158569 65,2 
OLT  25 65527 24,8 25,0 12 56038 23,0 
DRT 2 37093 14,0 14,1 1 28657 11,8 
RT+OLT+DRT 46 262259 99,3 100,0 31 243264 100,0 
Outros concelhos 14 1778 0,7 - - - -. 
Total do país 60 264037 100,0 - 31 243264 100,0 

                                                           Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007), INE (2006) e TP (2007) 
 
Conforme se pode inferir, os denominados ORLT não cobrem todo o território do 
Continente, já que existem catorze municípios do Continente29 que não possuem nenhuma 
estrutura local de turismo ou que não se integraram em nenhuma região de turismo. 
Contudo, a representatividade turística destes municípios é muito diminuta como indica o 
indicador sobre a capacidade de alojamento hoteleiro da responsabilidade do Instituto 
Nacional de Estatística30, o qual confere uma participação no total para estes concelhos de 
0,7%. Assim, a amostra-alvo do presente inquérito englobou 46 instituições regionais, 
cobrindo directa e indirectamente 99,3% da oferta hoteleira31 instalada em 2006. 
 
                                                 
27 A Direcção Regional do Turismo (DRT) da Região Autónoma da Madeira é o órgão de estudo, coordenação, 
promoção, execução e fiscalização, no âmbito e em conformidade com a política governamental definida para o sector do 
turismo (Lei orgânica definida através do Decreto Regulamentar Regional n.º 24/93/M, de 12 de Agosto, alterado pelo 
Decreto Regulamentar Regional n.º 7/96/M, de 12 de Junho).  
28 A Direcção Regional do Turismo (DRT) da Região Autónoma dos Açores é o serviço executivo ao qual incumbe a 
execução da política regional na área do turismo, tendo as suas competências definidas através dos artigos 34º a 48º do 
Decreto Regulamentar Regional n.º 21/2006/A, de 16 de Junho, diploma que aprova a orgânica da Secretaria Regional da 
Economia. 
29 Amadora, Felgueiras, Figueira de Castelo Rodrigo, Gondomar, Lousada, Maia, Odivelas, Paços de Ferreira, Paredes, 
Sabugal, Trofa, Valongo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Velha de Ródão (conforme informação do Turismo de Portugal, 
IP, fornecida em 11/03/2008). 
30 Os dados reportam-se à capacidade expressa em camas (número de lugares) e incluem os aldeamentos e os 
apartamentos turísticos; a referência da data do levantamento é de 31 de Julho de 2006. 
31  Inclui também os aldeamentos e apartamentos turísticos classificados, os quais com base na legislação em vigor em 
2006 (Decreto-Lei nº 167/97 de 4/7, Decreto-Lei nº 55/02 de 11/03, Decreto Regulamentar nº 14/99 de 14/08 e Decreto 
Regulamentar nº 6/2000 de 27/04) englobavam os denominados meios complementares de alojamento turístico.  
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Por outro lado, a amostra recolhida, também apelidada de reduzida, conforme Hill e Hill 
(2005; 51) contou com 31 respostas, as quais garantiram uma representatividade de 92,8% 
das camas abrangidas na amostra-alvo. Como a amostra-alvo foi construída através de um 
método por quotas, indexado às camas hoteleiras cobertas em cada grupo (Regiões de 
Turismo, OLT e DRT), foi possível analisar a representatividade obtida em cada estrato e 
recolher as ilações correspondentes. 
 
Deste modo, numa primeira etapa fez-se um esforço de persuasão dos inquiridos não 
respondentes, a que se seguiu uma apreciação das características destes últimos, de forma a 
constatar se a falta de informação destes casos introduziu um enviesamento na amostra. 
Perante as distribuições aproximadas das camas representadas, respectivamente, no 
universo, na amostra-alvo e na amostra recolhida, concluiu-se que esta última “pode ser 
tratada como sendo uma amostra por quotas”, tal como admite Hill e Hill (2005).  
 
A amostra obtida (31 respostas com cobertura de 92,8% da oferta hoteleira do país) é 
representativa do universo para um intervalo de confiança de 95%, possuindo uma margem 
de erro máxima de 5%. O erro máximo estimado foi calculado a partir da fórmula seguinte 
(OMT, 2001; 83): 

εεεε = Z. (σσσσ / √n)        

onde Z representa o valor da tabela da distribuição normal, o qual acumula à sua direita 
uma  probabilidade σσσσ/2; σσσσ identifica o desvio-padrão da população; e, finalmente, n traduz 
o tamanho da amostra recolhida. Atendendo a que alguns resultados do inquérito foram 
apresentados com base no agrupamento regional das NUT II, impõe-se igualmente a 
análise da cobertura do universo tendo por base este critério.  
 
O Quadro 3.25 permite constatar que as taxas de cobertura se situam sempre num plano 
elevado, nunca descendo a um nível inferior a ¾ das camas hoteleiras existentes em cada 
região. 
 

Quadro 3.25. – Representatividade dos estratos e das NUT II no inquérito aos ORLT 

Universo Amostra %
NUT II - Norte 35504 27226 76,7
NUT II - Centro 36607 34845 95,2
NUT II - Lisboa 47986 47523 99,0
NUT II - Alentejo 9323 7489 80,3
NUT II - Algarve 97524 97524 100,0
Continente 226944 214607 94,6
Madeira e Açores 37093 28657 77,3

Total do país 264037 243264 92,1
Regiões de Turismo 159639 158569 99,3
OLT 65527 56038 85,5
DRT 37093 28657 77,3
RT+OLT+DRT 262259 243264 92,8
Outros concelhos 1778 - -
Total do país 264037 243264 92,1  

                                                                   Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007), INE (2006) e TP (2007) 
 

Como corolário desta situação, a estrutura regional da amostra e do universo revelam um 
paralelismo evidente, o que induz ao reconhecimento da possibilidade de extrapolar para o 
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universo os resultados e as conclusões a partir da amostra. O Gráfico 3.1., abaixo 
reproduzido, ilustra o equilíbrio existente. 
 
Existem desvantagens associadas ao método de amostragem por quotas, tal como 
reconhece Hill (2005), o qual refere as limitações que podem decorrer do facto das “ (…) 
amostras de casos dentro de cada estrato não serem representativas dos casos do estrato 
correspondente do universo (…)”: Contudo, na presente situação, a amostra dos casos 
dentro de um estrato não obedeceu à selecção com base em critérios de amostragem por 
conveniência, incluindo sempre as respostas das regiões mais representativas em termos da 
oferta hoteleira existente. Poder-se-á sempre questionar se a ponderação através das camas 
hoteleiras constitui uma opção representativa das ofertas turísticas regionais, atendendo à 
existência de outros meios de alojamento colectivos e privativos. Contudo, não existe na 
produção estatística nacional o levantamento exaustivo destas últimas formas de 
alojamento, pelo que a escolha do indicador em apreço afigura-se como a alternativa mais 
prudente, seguindo aliás os critérios utilizados no PENT (MEI, 2007).  

 
Gráfico 3.1. – Inquérito aos ORLT 

Universo e amostra 
Proporcionalidade do total (camas hoteleiras)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Universo

Amostra

% do total de camas hoteleiras

NUT II - Norte

NUT II - Centro

NUT II - Lisboa

NUT II - Alentejo

NUT II - Algarve

Madeira e Açores

 
Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007)  

 
iii) Questionário – estruturação e conteúdo 
 
No inquérito realizado, as questões suscitadas contemplaram a recolha de opiniões no 
domínio do diagnóstico do mercado, da sua envolvente, das perspectivas de 
desenvolvimento existentes e da ponderação das principais oportunidades e ameaças. 
Tendo presente as responsabilidades das Regiões de Turismo no plano do turismo interno, 
nomeadamente na organização das ofertas locais, na animação e na promoção turística, 
incluíram-se igualmente questões tendentes a permitirem aferir as acções concretas já 
efectuadas ou previstas, bem como os respectivos investimentos (ver Anexo 3). 
 
O conteúdo do instrumento de notação integrou um conjunto de questões que geraram 
várias variáveis de observação, cuja classificação consta do Quadro 3.26. incluído na 
página seguinte. Conforme se pode inferir, as questões incluídas no questionário 
centraram-se em matérias onde os ORLT possuíam competências directas. Assim, o foco 
da observação incidiu sobre particularidades relacionadas com a incidência regional da 
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promoção turística, das formas de turismo, das particularidades das ofertas, da estruturação 
de produtos e da identificação das ligações com o mercado interno.  
 
No fundo, pretendeu-se aferir a perspectiva dos actores públicos regionais sobre a 
incidência do mercado interno através de diferentes prismas de análise, de forma a 
cimentar o conhecimento sobre as particularidades que envolvem esta forma de turismo. 
De facto, se as grandes opções estratégicas sobre o desenvolvimento de um mercado 
podem ser tomadas ao nível das políticas nacionais, importa ter sempre presente a 
realidade concreta em cada região, já que é neste patamar que se podem criar as condições 
efectivas para potenciar a procura, a par com a formulação das orientações convenientes 
para a estruturação da oferta e consequente optimização no sentido dos requisitos do 
turismo interno.  
 

Quadro 3.26. – Questões incluídas no questionário destinado aos ORLT 
Nº da 

questão 
Objectivo Tipo de 

variável 
Tipo de 
pergunta 

Tipo de 
escala 

2 Avaliação dos montantes aplicados pelos ORLT em acções 
promocionais destinadas ao mercado interno, tendo em vista a 
agregação de resultados por NUT II 

Quantitativa 
e contínua 

(e)  --- 

3 Avaliação das opiniões sobre o desempenho da própria organização 
inquirida, da ANRET e do antigo Instituto do Turismo de Portugal  

Qualitativa (g) Escala 
nominal 

4 Aferição da importância atribuída ao turismo interno contexto da 
procura global de cada região 

Qualitativa (g) Escala 
nominal 

5 Sensibilidade dos actores públicos regionais sobre a incidência das 
diferentes formas de turismo em cada região 

Qualitativa (g) Escala 
nominal 

6 Caracterização dos principais tipos de recursos turísticos por região Qualitativa (h) Escala 
nominal 

7 Hierarquização da importância actual dos produtos turísticos 
existentes em cada região, com detalhe para a perspectiva do mercado 
interno 

Qualitativa (h) Escala 
nominal 

8 Opiniões sobre a sazonalidade na região do mercado interno, com 
indicação da estação que concentra os movimentos e com referência à 
eventual flutuação semanal de fluxos fora da época alta 

Qualitativa (a) Escala 
nominal 

9 Opiniões dos actores públicos regionais sobre os 4 vectores da análise 
SWOT na perspectiva do turismo interno 

Qualitativa (i) Escala 
nominal 

10 Delimitação das condicionantes do desenvolvimento interno em cada 
região 

Qualitativa (j) Escala 
nominal 

11 Prioridades, na óptica do mercado interno, para a adequação da 
organização da oferta, para o desenvolvimento dos produtos turísticos 
e para o reforço da atractividade regional  

Qualitativa (a) Escala 
nominal 

12 Opiniões sobre as orientações dominantes ao nível da promoção para 
o turismo interno 

Qualitativa (j) Escala 
nominal 

13 Sistematização das opiniões dos actores públicos regionais sobre as 
principais fragilidades e recomendações para o desenvolvimento do 
turismo interno 

Quantitativa 
e discreta 

(h) Escala 
ordinal 

14 Perspectivas sobre o posicionamento futuro do mercado interno em 
Portugal 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

Notas:  
(a) - Resposta múltipla e fechada (excepto na alternativa residual); (b) - Resposta fechada e mutuamente 
exclusiva; (c) - Resposta múltipla (3 referências) e fechada; (d) - Resposta fechada (excepto na alternativa 
residual) e mutuamente exclusiva; (e) - Resposta quantitativa apresentada em números pelo respondente; (f) - 
Resposta múltipla e fechada; (g) - Pergunta tipo 2 com resposta fechada a partir do estímulo de referências; 
(h) - Pergunta tipo 2 com resposta fechada a partir do estímulo de referências (excepto na alternativa 
residual); (i) - Resposta aberta e mutuamente exclusiva; (j) - Resposta aberta.  

Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 
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iv) Recolha e tratamento da informação 
 
Os elementos obtidos foram devidamente validados e descarregados na base de dados 
criada para o efeito, enquanto que a fase de tratamento final da informação foi efectuada 
com recurso ao software SPSS (acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences). 
Os dados apurados foram divulgados globalmente e por NUT II, através do cálculo de 
frequências absolutas e relativas e de médias simples. Garantiram-se igualmente os 
mecanismos de segredo estatístico. Para efeitos da presente investigação, e para algumas 
variáveis concretas, utilizaram-se técnicas de análise de dispersão de resultados, as quais 
permitiram aprofundar a apreciação de determinados resultados.  
 
Ainda no plano de desagregação regional dos dados, importa evidenciar que o critério 
utilizado para desagregação de dados (NUT II) não corresponde na íntegra, em termos de 
cobertura geográfica, às denominadas Áreas Turístico Promocionais (ME, 2002). O 
recurso à informação geo-referenciada permite verificar as diferenças existentes, as quais 
se centram sobretudo ao nível da delimitação das NUT II de Lisboa, do Centro e do 
Alentejo, as quais evidenciam uma configuração distinta em relação, respectivamente, às 
ATP das Beiras, de Lisboa e Vale do Tejo e do Alentejo; a desconformidade da 
composição concelhia entre o Norte (óptica das NUT II) e o Porto e Norte de Portugal 
(ATP) apresenta contornos menos significativos, o que não invalida que se sublinhe que a 
correspondência apenas é absoluta nos casos do Algarve, Açores e Madeira.  

 
Figura 3.11. – Cobertura geográfica das NUT II versus as Áreas Turístico Promocionais (ATP) 

                                                                   Portugal: ATP  

 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Análise de resultados  
v) Análise de resultados 
 
No tocante ao tratamento de dados, justifica-se uma menção às questões abertas do 
questionário, as quais exigiram um trabalho consistente de interpretação e de codificação. 

                               Fonte: NUT II (ESHTE, 2007) e Áreas Turístico Promocionais (ME, 2002) 
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Assim, para possibilitar a análise estatística pretendida, procedeu-se à tipificação das 
respostas através da utilização de uma “grelha” de normalização construída a partir da 
análise de conteúdo dos inquéritos recebidos.  
 
No caso da Questão 9, o objectivo assentou na elaboração de matrizes da análise SWOT 
por NUT II, agregando-se as respostas e pormenorizando-se as notas; por outro lado, o 
cálculo das frequências para o total nacional decorreu da aplicação dos grupos de 
agregação de frequências referidos no Quadro 3.27., inserido seguidamente. 
 

Quadro 3.27. – Questão 9 do Inquérito aos ORLT 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

1. Potencialidades dos recursos turísticos 
1.1. Património natural 
1.2. Património cultural 
1.3. Equipamentos turísticos 
1.4. Oferta de eventos 

2. Infra-estruturas básicas 
2.1. Acessibilidades 
2.2. Transportes 

3. Desenvolvimento de produtos turísticos 
4. Hospitalidade/segurança 
5. Informação turística 
6. Cooperação intermunicipal e parcerias público-

privadas 

1. Intervenção institucional 
2. Cooperação entre os agentes turísticos 
3. Recursos humanos 
4. Planeamento/Ordenamento/Urbanismo 
5. Oferta turística primária 
    5.1. Natural 

5.2. Cultural  
    5.3. Complementar 
6. Oferta turística secundária 

6.1. Alojamento 
6.2. Animação Turística 

    6.3. Eventos 
7. Infra-estruturas exógenas ao sector 
8. Capacidade empresarial 
9. Política de comercialização/preços/canais de 

distribuição 
OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Melhores acessibilidades 
2. Potencialidades dos recursos turísticos 
3. Apoios comunitários 
4. Reforço das parcerias 
5. Projectos em carteira 
6. Rotas e circuitos turísticos alternativos aos 

tradicionalmente comercializados 
7. Reconhecimento político da importância do turismo 

(PENT) 
8. Segurança nos destinos turísticos nacionais 
9. Novos pólos turísticos regionais 

10. Aposta no turismo de negócios 
11. Novos produtos turísticos 
12. Utilização acrescida da Internet 
 

 

1. Globalização/Concorrência internacional acrescida 
2. Concorrência directa da oferta espanhola e 

concorrência regional interna  
3. Insuficiente preocupação com o 

ordenamento/urbanismo 
4. Falta de planeamento estratégico/Fragilidades na 

concertação de acções entre os actores 
regionais/Fraco associativismo no sector 

5. Acessibilidades ferroviárias 
6. Financiamento das Regiões de Turismo 
7. Alterações no acesso aos fundos comunitários 
8. Fraca sensibilização das populações para as 

oportunidades do turismo 
9. Burocracia na aprovação dos projectos 

10. Quebra de relevância da Bolsa de Turismo de Lisboa  
11. Falta de “massa crítica empresarial”  

Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 
 
Por outro lado, em relação às questões 10 e 12, utilizaram-se os critérios indicados no 
Quadro 3.28., reproduzido na página seguinte. 
 
Conforme se pode verificar, também nestas perguntas se seguiu uma lógica de agregação 
das respostas tendo em vista a construção de matrizes regionais, respectivamente, sobre os 
principais problemas a resolver para potenciar o desenvolvimento interno e sobre as 
orientações desejáveis a o nível da promoção.  
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Quadro 3.28. – Questões 10 e 12 do Inquérito aos ORLT 
Q10 – Problemas a resolver para potenciar o 
desenvolvimento do turismo interno na esfera da 
intervenção regional 

Q12 – Orientações desejáveis ao nível da promoção do 
mercado interno 

1. Cálculo das frequências para o total nacional, 
considerando os seguintes grupos: 

I – Políticas, estratégias e planeamento 
II – Infra-estruturas exógenas ao sector  
III – Infra-estruturas turísticas 
IV – Desenvolvimento de produtos turísticos 
V – Qualificação dos recursos humanos 
VI – Comercialização, comunicação e promoção 

 

1. Cálculo das frequências para o total nacional, 
considerando os grupos referidos seguidamente: 

a. Reformulação dos mecanismos de comercialização 
b. Segmentação da promoção 
c. Utilização acrescida das Tecnologias de Informação 

e Comunicação 
d. Inovação nos processos de distribuição 
e. Aposta no turismo familiar 
f. Planos regionais de marketing para o turismo interno 
g. Implementação de sistemas de qualidade e 

consequente aproveitamento promocional 
h. Reforço do trabalho com operadores 
i. Fam e Press Trips 
j. Utilização criteriosa da TV e rádio para a promoção 
k. Organização de programas e pacotes nacionais e 

regionais 
Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 

 
As grelhas utilizadas, construídas de uma forma cuidada de maneira a impedir quaisquer 
exclusão de respostas, viabilizaram o cálculo de frequências para o total nacional, o que 
revelou um interesse acrescido face ao confronto que possibilitou com as perspectivas 
decorrentes da apreciação do painel de peritos.  
 

3.3.2.2. Inquérito a um painel representativo do sector 
 
i) Metodologia, universo e amostra 
 
Através da presente aplicação pretendeu-se obter a perspectiva de um conjunto de 
entidades e de personalidades representativas do turismo português sobre o mercado 
interno. As questões a suscitar abrangeram a recolha de opiniões no domínio do 
diagnóstico actual do mercado, da sua envolvente, das perspectivas de desenvolvimento 
existentes e da ponderação das principais oportunidades e ameaças. Para o efeito, utilizou-
se uma amostra representativa do universo nacional, tendo por base a delimitação das 
actividades características do turismo definidas na Conta Satélite do Turismo (OMT; 1999, 
125), com junção das opiniões recolhidas junto de representantes do sector público e de 
Centros de Investigação ligados ao ensino superior em Portugal. 
 
Tal como reconhece Cooper et al (2001), “ (…) um problema fundamental com relação a 
definições técnicas baseadas na oferta é o facto de que há um espectro de empresas 
turísticas, desde aquelas totalmente dedicadas a servir os turistas até as que servem 
também aos residentes locais e a outros mercados (…). De facto, vários autores 
reconhecem que o principal problema relacionado com as definições baseadas na oferta 
reside na dificuldade que existe em isolar algumas actividades dedicadas aos turistas, 
daquelas que de um modo indiscriminado também servem os residentes e outros sectores. 
O turismo é um fenómeno específico, porque é definido pelo consumidor, mais 
concretamente pelo visitante. Os visitantes adquirem bens e serviços simultaneamente 
turísticos e não turísticos. No plano da avaliação, importa ligar as suas compras com a 
oferta global desses bens e serviços no contexto geral do país. 
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Como acentua Cunha (2006), “ (…) Surge, por isso, a necessidade de identificar a 
totalidade dos produtos directa e indirectamente relacionados com o turismo, utilizando 
conceitos e instrumentos da Contabilidade Nacional por forma a conhecer a sua dimensão 
e a permitir a sua comparação com outros sectores económicos. É este o principal 
objectivo da Conta Satélite do Turismo (…)”. Neste sentido, e visando a avaliação 
económica das actividades turísticas no seio de uma economia, a OMT desenvolveu uma 
classificação padronizada, a qual serve de plataforma à elaboração da Conta Satélite do 
Turismo e que já foi analisada na Secção 2.3.4. da presente investigação (pág. 54).  
 
O Quadro 3.29, inserto seguidamente, inclui a listagem de entidades seleccionadas para 
constituírem a amostra-alvo. 
 

Quadro 3.29. – Painel representativo do sector (amostra-alvo) 
Sector Institucional 

 
Amostra 

Administração Pública Central e Regional do 
Turismo 

Turismo de Portugal, Associação Nacional das 
Regiões de Turismo  

Outras entidades públicas Instituto Nacional de Aproveitamento dos Tempos 
Livres, Movijovem 

Sector associativo Confederação do Turismo Português 
Produtos e actividades características do 

turismo (CST) 
Amostra 

Hotelaria e outros serviços de alojamento Associação dos Hotéis de Portugal, Associação do 
Turismo de Habitação – Solares de Portugal e 
Associação Portuguesa de Empresários de 
Campismo e Hotelaria de Ar Livre 

Serviços de residências secundárias por conta 
própria ou gratuita 

(Inquérito aos residentes) 

Serviços de restauração (alimentação e bebidas) Associação da Restauração e Similares de Portugal 
Serviços de transporte de viajantes  

� Ferroviários interurbanos CP – Comboios de Portugal, E.P. 
� Rodoviários Associação Nacional de Transportadores 

Rodoviários de Pesados de Passageiros 
� Marítimos Associação Nacional de Cruzeiros 
� Aéreos TAP Portugal 

Serviços das agências de viagens, dos operadores 
turísticos e dos guias turísticos 

Associação Portuguesa de Agências de Viagens e 
de Turismo 

Leasing ou aluguer de serviços de transporte sem 
condutor 

Associação dos Industriais de Aluguer de 
Automóveis sem Condutor 

Serviços culturais Instituto Português de Museus 
Serviços recreativos e outros serviços de lazer Associação Portuguesa de Casinos, Associação 

Portuguesa de Empresas de Animação Cultural e 
Turismo de Natureza e Aventura 

Ensino e Investigação 
 

Amostra 
 

Estabelecimentos de ensino superior com centros 
de investigação na área do turismo 

Departamento de Economia, Gestão e Engenharia 
Industrial da Universidade de Aveiro, Centro de 
Estudos de Turismo da Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo do Estoril, Centro 
Internacional de Investigação em Turismo da 
Universidade do Algarve, Instituto de Planeamento 
e Desenvolvimento do Turismo da Universidade 
Fernando Pessoa e Centro de Estudos Geográficos 
da Universidade de Lisboa  

Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 
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Os inquéritos foram distribuídos por e-mail e por via postal, com possibilidade de resposta 
por meios electrónicos ou através da devolução por correio. No Anexo 4 reproduz-se o 
instrumento de notação utilizado. O período consagrado à recolha de dados iniciou-se em 
27 de Dezembro de 2006, prolongando-se até ao final do mês de Maio de 2007. O número 
de respostas recebidas foi de 20, o que permitiu uma cobertura de 85% do universo 
contactado.  
 
O Quadro 3.30., reproduzido na página seguinte, permite observar a composição da 
amostra-alvo e da amostra recolhida. 
 

Quadro 3.30. – Composição da amostra-alvo e da amostra recolhida 

Nº. % Nº. %
Sector institucional 5 20,0 4 20,0
Actividades características do turismo 14 56,0 11 55,0
    Alojamento 3 12,0 3 15,0
    Restauração 1 4,0 1 5,0
    Transportes 4 16,0 2 10,0
    Agências de Viagens e Rent-a-car 2 8,0 2 10,0
    Serviços culturais e recreativos 4 16,0 3 15,0
Ensino e Investigação 6 24,0 5 25,0
TOTAL 25 100,0 20 100,0

Amostra-alvo Amostra recolhida

Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007)

Inquérito ao painel de peritos

 
 
Face à aproximação das estruturas em confronto, quase coincidente ao nível dos três 
grandes grupos de inquirição, e perante a confirmação efectuada de que as faltas de 
informação não introduziram um enviesamento na amostra trabalhada, procedeu-se como 
se estivéssemos na presença de uma amostra por quotas, tal como recomenda Hill e Hill 
(2005). 
 
Considerou-se assim que a amostra se afigura representativa do universo para um intervalo 
de confiança de 95%, possuindo uma margem de erro máxima de 5%. O erro máximo 
estimado foi calculado a partir da fórmula seguinte (OMT; 2001, 83): 

εεεε = Z. (σσσσ / √n)        

onde Z representa o valor da tabela da distribuição normal, o qual acumula à sua direita 
uma  probabilidade σσσσ/2; σσσσ identifica o desvio-padrão da população; e, finalmente, n traduz 
o tamanho da amostra recolhida. 
 
Em termos metodológicos optou-se por um procedimento que se aproxima do denominado 
método Delphi, mas que comporta algumas variantes que não permitem a sua inserção 
nesta técnica de investigação. O método Delphi é “ (…) um processo estruturado de 
comunicação de grupo no qual peritos que mantêm o anonimato opinam, em diversas 
rondas, sobre assuntos relativamente aos quais existe conhecimento incerto e incompleto, 
tentando, através de processos de resposta e feedback, análises estatísticas simples e da 
atenção particular a respostas excêntricas, chegar a um conjunto de antecipações 
(subjectivas e intuitivas) sobre o futuro dotadas de um consenso significativo do grupo 
(…)”  (Alvarenga et al, 2007).  
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Os princípios básicos do método Delphi assentam no encadeamento das seguintes fases: 
selecção dos participantes, elaboração do questionário, 1.ª ronda junto dos inquiridos, 
processamento estatístico (e análise de resultados), 2.ª ronda de confirmação ou 
modificação de opiniões (mais rondas se tal se justificar) e relatório final. Por outro lado, 
no levantamento efectuado junto dos peritos nacionais do sector do turismo, não ocorreu o 
processo de duas ou mais rondas junto dos participantes, o que impediu a interacção e 
feedback controlado, os quais constituem suportes básicos da técnica Delphi.   
 

Quadro 3.31. – Comparação do inquérito ao painel de peritos com o método Delphi 
 Método  

Delphi 
Inquérito  

Painel peritos 
Utilização de painéis de especialistas 
Apelo à intuição dos participantes 
Interacção, organização e partilha das respostas e feedback entre 
os participantes nas rondas sucessivas 
Garantia do anonimato das respostas 
Não confrontação face a face dos participantes 
Apresentação de resultados qualitativos e quantitativos 
Consideração de elementos exploratórios e normativos 
Posicionamento de peritos face a statements em contexto de 
incerteza e a previsões subjectivas 
Recorrência a processos psicológicos envolvidos na 
comunicação em detrimento dos modelos matemáticos 

���� 
���� 
���� 
 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
 
���� 

���� 
���� 
���� 
 
���� 
���� 
���� 
���� 
���� 
 
���� 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de Alvarenga et al (2007) 
 

Tal como refere Alvarenga et al (2007), “ (…) é precisamente o facto de, a partir da 2.ª 
ronda, os peritos responderem sob influência das opiniões veiculadas pelos seus colegas 
na 1.ª ronda que diferencia o Delphi de um inquérito normal de opinião”. No caso da 
presente investigação entendeu-se como dispensável iniciar o ciclo de rondas consecutivas, 
na medida que a aproximação das respostas revelou níveis significativos de consenso, o 
que atendendo às características do painel consultado, com segmentação por subsectores 
das actividades características do turismo, se pode considerar como amplamente relevante. 
De facto, a inexistência de divergências em relação a um consenso inequívoco para a 
totalidade das variáveis ocorreu não só no plano global do painel como na esfera mais 
restrita de representantes de cada subsector. 
 
Sublinhada a diferença conceptual entre o inquérito de opinião conduzido junto de um 
painel de especialistas do sector e o método Delphi, importa igualmente relevar a 
aproximação entre os dois processos sobretudo ao nível da selecção dos participantes, da 
definição da amostra, do conteúdo do questionário e dos instrumentos de tratamento 
estatístico utilizados. Assim, no plano dos participantes, a opção recaiu na escolha de um 
grupo de especialistas, em representação de entidades que operam no sector, o qual 
incorporou elementos com um forte conhecimento sobre as matérias em apreço, não só no 
âmbito das respectivas áreas, mas igualmente na confluência com toda a cadeia de valor 
que integra o processo turístico. A diversidade dos participantes foi um elemento 
determinante, bem como a personalização dos contactos. De facto, apesar dos 
questionários terem sido distribuídos e recolhidos por e-mail e por via postal, 
estabeleceram-se os contactos pessoais necessários para explicar o enquadramento da 
operação estatística e os objectivos associados às questões inseridas no questionário. 
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Por outro lado, foram fornecidas todas as garantias de anonimato aos participantes, não só 
para evitar quaisquer condicionalismos nas respostas, mas igualmente para evitar a 
possibilidade de comunicabilidade entre os vários peritos. Tal como no questionário central 
do Delphi, o qual é estruturado “ (…) contendo questões de natureza prospectiva, por 
exemplo visando detectar factores a serem valorizados no futuro, probabilidades e tempos 
de ocorrência, prioridades em termos de recursos e dificuldades e oportunidades (…)” 
(Alvarenga et al, 2007), também o inquérito em apreço obedeceu a estes princípios como 
decorre da leitura do quadro da página seguinte. 

 
Quadro 3.32. – Questões incluídas no questionário destinado ao painel de especialistas do sector 
Nº da 

questão 
Objectivo Tipo de 

variável 
Tipo de 
pergunta 

Tipo de 
escala 

2 Aferição da relevância atribuída ao mercado interno no 
contexto do turismo interior em Portugal 

Qualitativa (b)  Escala 
nominal 

3 Avaliação da sensibilidade sobre os efeitos positivos e 
negativos decorrentes do desenvolvimento do mercado interno  

Quantitativa 
e discreta 

(h) Escala 
ordinal 

4 Percepção sobre a abordagem geral ao turismo interno no 
âmbito das responsabilidades do sector público (nacional, 
regional e local), das empresas do sector e dos intervenientes 
ligados a grupos específicos, bem como ao nível da 
comunicação social e da informação existente sobre o mercado 

Qualitativa (g) Escala 
nominal 

5 Delimitação da fase actual de desenvolvimento do turismo 
interno em termos gerais 

Qualitativa (b)  Escala 
nominal 

6 Sistematização das opiniões dos actores públicos regionais 
sobre as principais fragilidades e recomendações para o 
desenvolvimento do turismo interno 

Quantitativa 
e discreta 

(h) Escala 
ordinal 

7 Identificação dos desafios, oportunidades e ameaças que 
impendem sobre o desenvolvimento do mercado interno 

Qualitativa (j) Escala 
nominal 

8 Constatação das perspectivas qualitativas a médio e longo prazo 
para as três formas básicas de turismo em Portugal (interno, 
receptor e emissor) 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

9 Detalhe da repartição das expectativas futuras para o turismo 
interno por tipos de visitantes, duração média das estadas, 
motivações e tipologias de alojamentos colectivos e privativos 
(nível geral do país) 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

10 Cruzamento das políticas definidas em Portugal para o 
desenvolvimento de novos pólos de desenvolvimento turístico e 
avaliação do relevo que o mercado interno poderá desempenhar 
neste processo 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

11 Graduação dos factores económicos, tecnológicos, políticos, 
demográficos, sociais, pessoais e infraestruturais que podem 
influenciar o desenvolvimento do turismo interno em Portugal 

Qualitativa (h) Escala 
nominal 

12 Hierarquização da importância actual e potencial dos produtos 
turísticos nacionais na óptica do mercado interno 

Quantitativa 
e discreta 

(g) Escala 
ordinal 

13 Sugestões adicionais sobre o desenvolvimento do turismo 
interno em Portugal 

Qualitativa (j) Escala 
nominal 

Notas: (a) - Resposta múltipla e fechada (excepto na alternativa residual); (b) - Resposta fechada e 
mutuamente exclusiva; (c) - Resposta múltipla (3 referências) e fechada; (d) - Resposta fechada (excepto na 
alternativa residual) e mutuamente exclusiva; (e) - Resposta quantitativa apresentada em números pelo 
respondente; (f) - Resposta múltipla e fechada; (g) - Pergunta tipo 2 com resposta fechada a partir do 
estímulo de referências; (h) - Pergunta tipo 2 com resposta fechada a partir do estímulo de referências 
(excepto na alternativa residual); (i) - Resposta aberta e mutuamente exclusiva; (j) - Resposta aberta.  

Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 
 

ii) Recolha, tratamento e análise de resultados 
 
À semelhança do referido no caso do inquérito anterior, foi criada uma base de dados com 
a informação respeitante aos inquéritos recebidos, tendo o tratamento de dados sido 
efectuado através de SPSS. Os dados apurados foram divulgados globalmente, através do 
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cálculo de medidas de localização e de dispersão de resultados, garantindo-se a 
confidencialidade das respostas fornecidas. Tal como recomenda Alvarenga et al (2007), 
privilegiou-se a utilização da média aritmética, da mediana e da amplitude inter-quartílica. 
No plano dos resultados obtidos, incluiu-se no Anexo 9 um conjunto de quadros contendo 
os dados significativos para a apresente investigação.  
 

3.3.2.3. Inquérito às Administrações Nacionais de Turismo da UE 
 
Em termos da investigação subjacente à presente tese de doutoramento, pretendeu-se 
contemplar uma avaliação integrada da expressão do turismo interno, sobretudo no plano 
europeu, o que implicou o levantamento das políticas orientadas para o mercado interno. 
Neste contexto definiu-se como parte integrante do âmbito da investigação, o 
desenvolvimento de um instrumento (inquérito) que permitisse recolher, numa base 
nacional, as seguintes informações relevantes: 
���� Sistematização das fontes disponíveis das administrações nacionais do turismo; 
���� Apreciação da documentação existente e cruzamento da mesma; 
���� Avaliação dos mecanismos de dinamização do turismo interno; 
���� Detalhe das políticas nacionais de marketing para o mercado interno; 
���� Análise dos efeitos do turismo interno no plano de desenvolvimento de áreas 

específicas e de correcção das assimetrias regionais; 
���� A interacção do turismo interno com as políticas sociais;  
���� Estruturação da oferta por produtos estratégicos para o mercado interno;  
���� Segmentação da procura interna nos vários países. 

 
Por outro lado, o apoio da Comissão Europeia (Direcção-Geral das Empresas e Indústria) à 
realização do inquérito a efectuar junto das Administrações Nacionais do Turismo (ANT), 
constituiu uma oportunidade muito importante, na medida que funcionou como incentivo a 
uma maior participação dos Estados Membros neste levantamento, o que comportou 
benefícios evidentes para a investigação em curso, sobretudo na abordagem das estratégias 
existentes no domínio da valorização do turismo interno. 
 
Como corolário desta deslocação, fomos convidados a participar na reunião do Comité 
Consultivo do Turismo da Comissão Europeia, realizada em 10 de Janeiro de 2007, onde 
foi possível apresentar o projecto de investigação e sensibilizar os representantes das ANT 
para a desejável cooperação. No Anexo 5 reproduz-se o modelo de inquérito utilizado. 
 
i) Enquadramento 
 
Clarificado o contexto através do qual o turismo se enquadra na actuação da União 
Europeia, e confirmado que a inexistência de uma política comum de turismo não inibe o 
desenvolvimento do sector, desde que para tal se encontrem os mecanismos adequados de 
diálogo e de interacção susceptíveis de potenciarem a aplicação do princípio da 
subsidiariedade, importa orientar a pesquisa de informação para as políticas nacionais. 
Neste sentido, a recolha efectuada, além da articulação e do apoio recebido da Comissão 
Europeia (Direcção-Geral das Empresas e Indústria), foi dirigida para os vários Países 
Membros, os quais forneceram informação sobre as respectivas realidades nacionais. 
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ii) Metodologia, universo e amostra 
 
A abordagem às várias Administrações Nacionais de Turismo foi efectuada por e-mail, 
tendo o primeiro contacto sido desenvolvido a partir da Direcção-Geral das Empresas e 
Indústria da Comissão Europeia. As etapas posteriores de sensibilização para a resposta ao 
questionário foram da iniciativa pessoal do interessado, o qual procedeu a contactos 
directos com representantes das instituições, de forma a garantir a desejável adesão. 
Contou-se igualmente com a colaboração da Direcção de Estudos e Planeamento 
Estratégico do Turismo de Portugal, IP, a qual desenvolveu contactos junto das delegações 
da rede externa da AICEP, E. P. E., tendo em vista o estabelecimento de contactos nos 
próprios países com os responsáveis pelas respectivas Administrações Nacionais de 
Turismo (ANT), de forma a reforçar o pedido de colaboração pretendida.  
 

Quadro 3.33. – Listagem das ANT contactadas 
Países Contactos Respostas 

Alemanha Head of Tourism Policy Division - Federal Ministry of Economics and 
Technology 

� 

Áustria Head of International Tourism Policy Unit - Federal Ministry of Economics and 
Labour 

� 

Bélgica Head of the Agency - Tourist Office for Flanders � 
Bulgária Chairman of the State Agency for Tourism � 
Chipre Director of Tourism - Cyprus Tourism Organisation � 
Dinamarca Director of Development - Danish Tourist Board  � 
Eslováquia Director of Tourism Department - Ministry of Economy � 
Eslovénia Senior Counsellor of Tourism - Ministry of the Economy � 
Espanha Subdirector General de Cooperación y Coordinación Turística - Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio 
� 

Estónia Deputy Secretary General of European Union and International Cooperation - 
Ministry of Economic Affairs and Communications 

� 

Finlândia Director General - Ministry of Trade and Industry � 
França Directeur du Tourisme � 
Grécia Head of the International Relations Department - Ministry of Tourism � 
Hungria President of Hungarian Tourist Authority � 
Irlanda Director-General for Tourism - Department of Arts, Sport and Tourism � 
Itália Director General of Tourism � 
Letónia Director of the Tourism Department � 
Lituânia Director General of Lithuanian State Department of Tourism � 
Luxemburgo Conseiller de Direction - Département du Tourisme, du Ministère des Classes 

Moyennes, du Logement et du Tourisme 
� 

Malta Director Tourism and Corporate Services � 
Países Baixos Head of Tourism - Ministry of Economic Affairs � 
Polónia Director of Tourism - Ministry of Economic Affairs � 
Portugal Presidente do Turismo de Portugal, IP � 
Roménia President of Ministry of Transports, Constructions and Tourism � 
Reino Unido Head of Tourism Division - Department for Culture, Media and Sport � 
Rep. Checa Director, Dep.of Tourism Policy and International Coop. in Tourism - Ministry 

for Regional Development 
� 

Suécia Deputy Director of Tourism - Ministry of Industry, Employment and 
Communications 

� 

Croácia (candidato) Head Department for International Cooperation in Tourism � 
Legenda: ����- Resposta completa ao inquérito; �- Resposta incompleta ao inquérito, com recolha de 

informação adicional através da consulta a fontes secundárias de informação do próprio país; ����- Ausência 
de resposta ao questionário e utilização de dados secundários para preenchimento parcial do mesmo. 

Fonte: Produção própria 
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No Quadro 3.33. apresenta-se a listagem das entidades a quem foram remetidos os 
questionários. Conforme se pode constatar, além da abordagem aos 27 Países Membros, 
alargou-se a recolha de informações à Croácia, já que este país revelou na reunião de 10 de 
Janeiro de 2007 do Comité Consultivo do Turismo da Comissão Europeia, um forte 
interesse em participar no estudo.  
 
Por outro lado, obtiveram-se 16 respostas integrais ao inquérito, tendo sido possível 
completar mais 7 questionários através da consulta a fontes secundárias sugeridas pelas 
próprias ANT dos respectivos países. Neste sentido, o número de “não respostas” foi de 6, 
tendo-se ultrapassado parcialmente esta lacuna através da recolha de alguns dados para os 
países em falta, utilizando-se para o efeito fontes secundárias de informação oficial, 
nomeadamente, da OMT, OCDE e EUROSTAT, a par com a consulta a sites institucionais 
das respectivas ANT. Nas fichas produzidas por país explicitam-se todas as fontes 
utilizadas para preenchimento das questões em análise. 
 
A Figura 3.12. resume os níveis de participação neste inquérito:  
 

Figura 3.12. 

Respostas ao Inquérito às Administrações Nacionais do 
Turismo da União Europeia

Fonte: Produção própria

21,4%

53,6%

25,0%

78,6%

Inquéritos incompletos preenchidos com recurso a fontes secundárias de informação (6)
Inquéritos completos (22)
Respostas integrais ao questionário (15)
Respostas integrais com recurso a fontes secundárias de informação (7)

 
Face à dimensão e às características da amostra obtida, optou-se por privilegiar a 
abordagem ao tratamento de dados de uma forma diferenciada em relação aos outros 
inquéritos realizados, como se explicitará posteriormente.  
 
Passando à caracterização dos quesitos incluídos no questionário, procede-se no Quadro 
3.34., reproduzido na página seguinte, ao resumo dos objectivos, tipologias de variáveis, 
tipos de perguntas e escalas utilizadas. 
 
 

Fonte: Produção própria 
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Quadro 3.34. – Questões incluídas no questionário dirigido às Administrações Nacionais de Turismo 
dos Países Membros da União Europeia  

Nº da 
questão 

Objectivo Tipo de 
variável 

Tipo de 
pergunta 

Tipo de 
escala 

1a) Aferição da importância económica do turismo interno no 
contexto do turismo interior de cada país 

Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

1b) Avaliação da importância económica do turismo interno 
através da desagregação dos respectivos consumos pelas 
actividades características do turismo (critérios da OMT 
para a elaboração da Conta Satélite do Turismo) 

Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

2 (1.ª 
parte) 

Indicação de dados referentes às viagens e dormidas 
efectuadas pelos residentes, bem como a estimativa do 
número de excursionistas internos e das taxas de gozo de 
férias  

Quantitativa 
e discreta 

(e) --- 

2 (2.ª 
parte) 

Levantamento dos critérios conducentes à definição do 
conceito de ambiente actual 

Qualitativa (j)  --- 

3a) Existência de uma estratégia bem definida para o 
desenvolvimento do turismo interno 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

3b) Desagregação dos objectivos e princípios orientadores 
para a política de desenvolvimento do turismo interno 

Qualitativa (j) --- 

3c) Indicação da entidade responsável pela coordenação e 
concretização da política para o turismo interno 

Qualitativa (j)  Escala 
nominal 

3d) Existência de uma dotação orçamental específica para 
aplicação no desenvolvimento do turismo interno 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

3e) Detalhe das acções abrangidas no orçamento para o 
turismo interno 

Qualitativa (a) Escala 
nominal 

3f) Ponderação dos aspectos mais e menos favoráveis em 
termos de desenvolvimento do turismo interno 

Qualitativa (h) Escala 
ordinal  

3g) Classificação das principais medidas implementadas para 
o desenvolvimento do turismo interno  

Qualitativa (a) Escala 
nominal 

3h) Identificação das entidades responsáveis pela 
concretização das acções promocionais destinadas ao 
turismo interno 

Qualitativa (f) Escala 
nominal 

3i) Sistematização das principais acções promocionais 
dirigidas ao mercado interno 

Qualitativa (a) Escala 
nominal 

4a) Situação evolutiva recente do mercado interno Qualitativa (b) Escala 
nominal 

4b) Simulação da matriz SWOT para o estado actual do 
turismo interno 

Qualitativa (j) … 

4c) Caracterização dos principais produtos turísticos na óptica 
do mercado interno, com separação da atractividade actual 
e do potencial futuro 

Qualitativa (h) Escala 
ordinal  

4d) Menção à importância do turismo familiar na dinamização 
do mercado interno 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

4e) Existência de programas específicos para o turismo 
familiar 

Qualitativa (b) Escala 
nominal 

                                                           
Notas: (a) - Resposta múltipla e fechada (excepto na alternativa residual); (b) - Resposta fechada e mutuamente 
exclusiva; (c) - Resposta múltipla (3 referências) e fechada; (d) - Resposta fechada (excepto na alternativa residual) e 
mutuamente exclusiva; (e) - Resposta quantitativa apresentada em números pelo respondente; (f) - Resposta múltipla e 
fechada; (g) - Pergunta tipo 2 com resposta fechada a partir do estímulo de referências; (h) - Pergunta tipo 2 com resposta 
fechada a partir do estímulo de referências (excepto na alternativa residual); (i) - Resposta aberta e mutuamente 
exclusiva; (j) - Resposta aberta.  

Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 
 
Pode-se observar que as grandes áreas de inquirição concentraram-se em torno das 
temáticas da avaliação da importância económica do turismo interno, dos movimentos 
físicos associados à sua expressão, das politicas e estratégias em curso para este mercado e 
das particularidades específicas da sua incidência.  
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Assim, ao nível dos efeitos económicos pretendeu-se obter informação decorrente da Conta 
Satélite do Turismo, com especial abrangência dos dados para o consumo turístico interior, 
interno e receptor. Na falta destes elementos, solicitou-se uma estimativa para a 
participação do consumo turístico interno no consumo turístico interior. Como informação 
complementar foi pedida a distribuição (em %) do consumo turístico interno pelas 
actividades características do turismo, já que estas constituem a única base universal 
comum a todos os países.  
 
No âmbito da amplitude dos fluxos do turismo interno, o foco incidiu na colheita de alguns 
dados referentes à aplicação da Directiva 95/57/CE do Conselho, de 23 de Novembro de 
1995, relativa à recolha de informações estatísticas no sector do turismo e publicada no 
Jornal Oficial nº L 291 de 06/12/1995 p. 0032 – 0039.  
 
Como se pode igualmente constatar, foram também incluídas questões sobre a estimativa 
do número total de excursionistas (viagens sem dormida fora da residência) e as taxas 
gerais de gozo de férias por parte dos residentes, além da clarificação do conceito de 
ambiente habitual de residência. A inclusão destas questões explica-se pela possibilidade 
de actualizar a informação disponibilizada pelo EUROSTAT e de a aprofundar com outros 
elementos adicionais. Por outro lado, o conceito de “ambiente habitual” carece de um 
tratamento muito especial, sobretudo na vertente dos movimentos efectuados pelos 
excursionistas internos, já que existe a dificuldade objectiva em distinguir uma actividade 
recreativa de lazer exercida fora de casa de uma actividade com características 
equivalentes, mas que já se deve classificar como turística. Deste modo, importa avaliar os 
eventuais critérios seguidos por cada país. 
 
O bloco de informação sobre as estratégias políticas e institucionais visou aferir a 
existência (ou não) de uma estratégia definida para o turismo interno, com referência aos 
seus objectivos e princípios orientadores. O conhecimento dos actores envolvidos neste 
processo foi considerado também como relevante, bem como a descrição das principais 
medidas tomadas nos últimos anos para favorecer o desenvolvimento do turismo interno. 
Atendendo à importância da promoção turística, também se tentou conhecer as entidades 
responsáveis pela sua concretização, além da tipologia das acções desenvolvidas. 
Finalmente, o último grupo de questões visou o cotejo de particularidades relacionadas 
com a fase de evolução do mercado interno em cada país, além do levantamento das 
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças par o desenvolvimento do mercado. O 
conhecimento comparado da atractividade actual e futura de um conjunto de produtos 
turísticos constituiu um elemento adicional da abordagem, bem como a aferição da 
importância do denominado turismo de família. 

 
iii) Recolha, tratamento e análise de resultados 
 
Como decorre da especificidade deste estudo, não existem problemas no plano da 
preservação do segredo estatístico dos inquiridos, pelo que se optou por elaborar uma ficha 
individual para cada país. Face à reduzida dimensão do universo em causa, esta solução 
permite uma análise panorâmica comparativa através de uma perspectiva mais abrangente, 
além de não inviabilizar o tratamento estatístico de algumas variáveis específicas. Assim, o 
Anexo 7.7. inclui o modelo de ficha inerente à recolha de informação junto dos 28 países 
em apreço, a qual contém os elementos relevantes nos seguintes domínios: 
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���� Identificação e site institucional da Administração Nacional do Turismo; 
���� População residente seccionada por escalões etários; 
���� Dados económicos (PIB per capita, distribuição do rendimento, preços no consumidor, 

gastos dos orçamentos familiares em lazer, cultura, restaurantes e hotéis), dados sociais 
(taxas de emprego e desemprego, salários médios, dias de férias, horas trabalhadas, 
pessoas com um segundo emprego, idade de saída do mercado de trabalho, famílias 
proprietárias da sua residência principal, nível de acesso á Internet), dados do turismo 
(capacidade hoteleira, movimento dos residente e não residentes na hotelaria e nos 
meios colectivos recenseados de alojamento turístico, viagens efectuadas pelos 
residentes, propensão bruta à viagem, movimentos de excursionistas, taxas de gozo de 
férias, relação entre as chegada à hotelaria e a população residente, taxas de ocupação 
hoteleira em função da procura interna, valor do consumo turístico interno e respectiva 
distribuição pelas actividades características do turismo) e explicitação dos critérios 
utilizados na definição do conceito de ambiente habitual de residência; 

���� Estratégias, políticas e particularidades do turismo interno (questões 3 e 4 do 
questionário às ANT).  

 
Perante este exercício tornou-se viável integrar informação primária e secundária, 
possibilitando a apreciação cruzada da situação existente em cada país. A análise empírica 
efectuada na Secção 4.2.da presente dissertação será suportada com base na pesquisa dos 
resultados provenientes desta compilação de elementos, acrescentando-se o tratamento 
estatístico de algumas variáveis, nomeadamente as que integram o inquérito realizado às 
ANT.  
 
Tenha-se presente que estamos perante um universo de dimensão reduzida, o que de 
acordo com o pensamento de Hill e Hill (2005, 44) não comporta necessariamente 
desvantagens. De facto, segundo este autor, a “ (…) utilização de um universo pequeno 
tem tendência a limitar a escala da investigação (…)” , o que pode comportar vantagens no 
sentido de facilitar a convergência da observação apenas para o foco da investigação, 
evitando-se desta forma desperdício de recursos, além de se minimizarem os efeitos de 
uma eventual propensão para ocorrer uma dispersão da análise para elementos secundários 
face aos objectivos principais definidos. Por outro lado, atendendo a que a informação 
proveniente da pesquisa efectuada pode sustentar dados empíricos relevantes para a 
compreensão do fenómeno em questão – incidências e especificidades relacionadas com o 
turismo interno nos países da UE – procedeu-se a um estudo estatístico que, para algumas 
variáveis, ultrapassou a simples análise de dados, recorrendo-se a instrumentos estatísticos 
que possibilitaram a interpretação de resultados numa perspectiva de caracterização dos 
fenómenos observados.  
 
Deste modo, além da tabulação dos dados segundo os princípios organizativos adequados, 
particularmente em termos de ordenação e lógica interna, respeitando-se o princípio da 
exclusividade e da exaustividade em termos de agrupamento das respostas, compararam-se 
frequências absolutas e relativas, produziram-se representações gráficas das mesmas e 
utilizaram-se medidas apropriadas de localização (médias, mediana e moda) e de dispersão 
(variância, desvio-padrão e amplitude interquartis). Como a cobertura do universo oscilou 
para algumas questões, optou-se por apresentar para cada um dos quesitos de observação, 
os respectivos intervalos de confiança para os parâmetros em causa. O tratamento 
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estatístico foi efectuado em SPSS, apresentando-se no Anexo 7 um extracto dos principais 
outputs. 
 
Ainda no âmbito desta análise de dados procedeu-se a um teste de duas hipóteses 
operacionais construídas no âmbito desta operação estatística, as quais irão reforçar a 
confiabilidade das respostas às questões específicas da investigação referenciadas com os 
códigos 2.3. (“Quais as linhas orientadoras das estratégias existentes para o turismo interno 
no contexto das políticas turísticas nacionais dos países da União Europeia?”) e 2.4 
(“Existem, nos países da UE, estratégias de incentivo às práticas do turismo interno, 
devidamente articuladas com as políticas de desenvolvimento social?”) e cuja abordagem 
ocorrerá nos pontos 4.2.4. e 4.2.5. da presente investigação.   
 

3.4. Avaliação crítica da metodologia 
 

O objectivo da metodologia utilizada assentou na necessidade de conceber e pôr em prática 
um dispositivo para elucidação do real, através da construção de um procedimento 
cientificamente válido. Neste contexto, não se prescindiu de uma reflexão contínua sobre o 
sentido do trabalho, à medida que o mesmo se desenvolveu. Teve-se presente, tal como 
refere Quivy et al que “ (…) uma investigação em ciências sociais não é, pois, uma 
sucessão de métodos e técnicas estereotipadas que bastaria aplicar tal e qual se 
apresentam, numa ordem imutável (...)”. Entendeu-se que a selecção, a operacionalização 
e a estruturação dos processos de trabalho variam com os propósitos de cada investigação, 
pelo que a metodologia implementada constituiu uma solução equilibrada entre o chamado 
“cientismo ingénuo”, estabelecido a partir de pretensas verdades definitivas, e o 
“cepticismo crítico” que no pensamento de Quivy et al (2005) pode conduzir à negação da 
“ (…) própria possibilidade de conhecimento científico (…)”. 
 
O método aplicado corporizou uma formalização particular do procedimento científico 
através do desenvolvimento de um percurso que se considerou adequado ao fenómeno que 
se pretendia estudar. Contudo, cumpriu os três actos básicos do procedimento científico, tal 
como identificados por Quivy et al (2005) – a ruptura, a construção e a verificação. Assim, 
na presente investigação formulámos uma “pergunta de partida”, a qual se desdobrou em 
duas questões gerais, conforme recapitulamos seguidamente: 
“Q1.É possível concretizar a importância do turismo interno à escala internacional e de 
Portugal em particular?  
Q2. A aposta estratégica no turismo interno pode consubstanciar um novo modelo de 
desenvolvimento turístico com benefícios nos planos económico, social, patrimonial e 
territorial?”  
 
No tocante à questão Q1, a qual inclui sete questões específicas, optou-se por um método 
de abordagem empírica, assente nas fontes de informação primária e secundária utilizadas. 
Por outro lado, a aproximação à questão Q2, seguiu um processo diametralmente oposto, 
baseando-se num método dedutivo, estruturado a partir da evidência da teoria de base 
sobre a relevância do turismo interno para prever novas situações, onde esta forma de 
turismo surge como foco de um modelo alternativo de desenvolvimento turístico. Esta 
hipótese surge suportada por treze questões específicas, as quais comportam contributos 
articulados entre si, tendo em vista a alimentação do quadro coerente de análise. 
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Para equacionar a construção do modelo de análise, efectuaram-se as leituras consideradas 
adequadas e estabeleceram-se contactos exploratórios para conhecer sobretudo 
experiências internacionais. O benchmarking internacional revelou-se essencial para aferir 
experiências e sensibilidades sobre o tema em apreço, abrangendo pontos de vista 
institucionais de organismos como a OMT ou realidades nacionais de países como a 
Espanha ou a França. Neste domínio, uma extensão dos contactos directos efectuados, 
sobretudo ao nível de outros países, poderia ter ampliado a base de conhecimento gerado, o 
que beneficiaria directamente a definição da problemática e o desenvolvimento da 
investigação. Reconhece-se esta limitação ao nível do contacto com a realidade vivida 
pelos actores internacionais, a qual foi parcialmente colmatada com a realização de um 
inquérito específico às ANT dos Países Membros da União Europeia.  
 
Passando ao modelo de análise reconhece-se o papel crucial que o mesmo representa em 
termos de montagem de um fio condutor susceptível de possibilitar a compreensão dos 
fenómenos em estudo e consequente condução do trabalho coerente de recolha de dados de 
observação ou experimentação. 
 
Por outro lado, o modelo de análise assume-se como o prolongamento natural da 
problemática definida a partir da “pergunta de partida”, agora particularmente enriquecida 
com os trabalhos exploratórios que conduziram à definição das questões que serão objecto 
de verificação. Neste domínio, poder-se-á questionar o âmbito e a dimensão das questões 
específicas associadas às hipóteses de base da investigação. De facto, é comum em muitos 
autores a defesa da utilização de um número reduzido de hipóteses específicas, como 
forma de evitar a dispersão e de facilitar a sua verificação de uma forma profunda. 
 
No caso em apreço, entendeu-se que face à abrangência do fenómeno em estudo (turismo 
interno) seria preferível incorporar um conjunto de questões que cobrissem várias 
extensões associados ao objecto base da investigação, o que se afigura como uma opção 
que corre alguns riscos, certamente bem maiores daqueles que resultariam da fixação num 
número reduzido de hipóteses, com vantagens óbvias ao nível da verificação ou 
experimentação. O turismo é uma actividade com expressão social, económica, regional e 
patrimonial, daí que exista a propensão para analisar o fenómeno nas suas múltiplas 
relações; por outro lado, o turismo interno consubstancia a forma mais expressiva de 
exercício das práticas turísticas, evidenciando uma forte dependência em relação a aspectos 
ligados à envolvente, nomeadamente nos planos político, demográfico, económico, social e 
tecnológico.  
 
Passando à observação, relembra-se que se utilizaram vários métodos directos e indirectos. 
No segundo caso, incluímos a análise de documentos escritos (revisão bibliográfica) e de 
fontes primárias de informação estatística; na observação directa concretizaram-se quatro 
inquéritos por questionário (população portuguesa, actores institucionais regionais em 
Portugal, painel de peritos e Administrações Nacionais do Turismo da UE), além de se 
terem efectuado entrevistas a representantes de instituições internacionais. 
 
Na secção anterior já se abordaram as vantagens e limitações decorrentes da aplicação dos 
vários processos, pelo que importa sobretudo recapitular que as vantagens decorrentes da 
realização dos quatro inquéritos assentam sobretudo no facto de terem facultado a 
possibilidade de quantificar uma multiplicidade de dados e de proceder a algumas análises 
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de correlação. No plano das limitações deve-se enfatizar que apesar do esforço que foi 
efectuado para lidar com amostras representativas, estas nunca se assumem integralmente, 
possuindo sempre margens de erro associadas. Paralelamente, em algumas situações, os 
resultados apurados apresentam-se amiúde como descrições simples, não possuindo 
elementos de compreensão mais profundos e completos.  
 
Acresce igualmente que se trata de um método (inquéritos por questionário) 
particularmente sensível no plano da confiabilidade já que depende de várias condições 
que devem ser cumulativamente preenchidas. De facto, o dispositivo montado tem que dar 
a resposta cabal em vários planos, designadamente, na selecção da amostra, na elaboração 
do questionário, no clima de confiança para a prestação adequada das respostas, na 
validação e tratamento de dados e na interpretação dos resultados obtidos. Na prática 
muitos autores, entre os quais Quivy et al (2005), atribuem as principais dificuldades do 
método aos entrevistadores utilizados, “ (…) que nem sempre estão suficientemente 
formados e motivados para encorajarem este trabalho exigente e muitas vezes 
desencorajador (…)”. Recorde-se que nas operações em apreço, apenas foram utilizados 
entrevistadores no inquérito efectuado junto da população portuguesa maior de 15 anos, os 
quais foram devidamente formados por uma empresa da especialidade, a qual também 
auditou o trabalho efectuado. Nos restantes inquéritos, com amostras-alvo bem mais 
reduzidas, não ocorreu a interferência de nenhum entrevistador, tendo-se procedido 
directamente ao envio de questionários e à sua posterior análise crítica.  
 
Em termos da apresentação de dados, optou-se pela sua divulgação disseminada pelos 
vários capítulos que integram a presente investigação. Note-se que foi possível respeitar 
um fio condutor básico da pesquisa assente numa lógica sequencial por capítulos, sem que 
tal prejudicasse a articulação com as questões gerais e específicas do modelo.  
 
Através de uma tabela específica elaborada para o efeito assegurou-se o cruzamento entre 
as hipóteses em análise e os respectivos capítulos do texto, sendo que no decurso da 
redacção destes últimos se referenciou igualmente a ligação com as questões de base. 
Poder-se-á sempre questionar as vantagens desta abordagem. Contudo, entendeu-se que a 
opção tomada, ao privilegiar um roteiro analítico desenhado do geral para o particular, da 
conceptualização para a realidade do mercado, das experiências internacionais para a 
nacional e do modelo teórico para o específico, conferiria uma consistência acrescida ao 
próprio corpo do texto. 
 

3.5. Contributo da tese para a área científica 
 

De acordo com o entendimento de Quivy et al (2005, 44), “ (…) um trabalho de 
investigação social produz dois tipos de conhecimentos: novos conhecimentos relativos ao 
objecto de análise e novos conhecimentos teóricos (…)” . Assim, perante esta aproximação, 
interessa destacar num primeiro plano os aspectos em que a investigação permitiu conhecer 
melhor o objecto de estudo – turismo interno. Desta forma, convém evidenciar que os 
contributos neste domínio revestem uma dualidade complementar, a qual deve ser 
enfatizada. 
 
De facto, os conhecimentos obtidos na investigação juntam-se a um background já 
existente sobre o tema em apreço, incorporando novas informações empíricas que podem 
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ser valiosas para os agentes turísticos, nomeadamente para os representantes institucionais 
do sector público nos níveis nacional, regional e local, bem como para as empresas 
turísticas. Se, no caso dos actores públicos, os novos conhecimentos podem ser preciosos 
para as tarefas de planeamento geral e de estruturação do mercado em causa, também no 
caso dos intervenientes privados releva a importância da informação gerada pelo estudo, na 
medida que poderá constituir uma referência para a organização dos seus negócios na 
gestão dos equipamentos e dos produtos turísticos. 
 
Por outro lado, o aprofundamento dos conhecimentos através da investigação também 
permitiu matizar, actualizar e corrigir os saberes prévios sobre a temática em análise. Tal 
como faz notar Quivy et al (2005), “ (…) todo o contributo para o conhecimento em 
ciências sociais é forçosamente correctivo, na medida em que os objectos de conhecimento 
(sociedades globais, organizações, culturas, grupos, etc.) fazem parte de um ambiente do 
qual temos sempre um certo conhecimento, por grosseiro e espontâneo que seja (…)”. 
 
No caso em apreço, a investigação beneficiou claramente da sinergia que foi possível 
estabelecer com o estudo desenvolvido para a ANRET, sobretudo no domínio do 
conhecimento das particularidades da situação portuguesa. Por outro lado, atendendo à 
primazia que tem sido conferida à orientação das pesquisas e da informação do turismo no 
sentido dos mercados internacionais, o presente ensaio emerge como uma chamada de 
atenção para o necessário equilíbrio que deverá ocorrer na abordagem às diferentes formas 
de turismo.  
 
Por outro lado, a importância do turismo interno é reconhecida por algumas instâncias e 
autores; contudo, existem algumas realidades objectivas que o contrariam, tais como, um 
foco preferencial das políticas e estratégias turísticas nos mercados externos e uma nítida 
ascendência da informação sobre o turismo internacional. 
 
Neste contexto, revelou-se como um desafio pertinente investigar os motivos que 
concorrem para a presumível preterição do turismo interno e sistematizar as dificuldades 
em torno da sua medição. Da presente pesquisa resultaram necessariamente aspectos 
menos conhecidos e susceptíveis de incorporarem novas estratégias de valorização do 
mercado interno, o qual possui uma abrangência muito vasta e multifacetada, podendo 
comportar benefícios claros para os destinos turísticos.  
 
Trata-se de uma temática inovadora à escala nacional e mesmo internacional, como foi 
salientado pelos responsáveis dos organismos internacionais de turismo consultados, pelo 
que o interesse e a abrangência do estudo não se quedarão pela escala nacional. De facto, o 
levantamento efectuado, ao incluir o estudo dos comportamentos e das motivações das 
pessoas para a prática do turismo interno, o levantamento das estatísticas de volume, de 
valor e de perfil dos visitantes, além da avaliação das políticas e das estratégias de 
dinamização do mercado doméstico, integrou e sistematizou uma abordagem com um 
carácter quase exaustivo em relação ao tema seleccionado. 
 
Para o desenvolvimento da presente investigação convém igualmente relembrar o apoio 
que lhe foi concedido pela Administração Nacional do Turismo em Portugal (Turismo de 
Portugal, IP), através da concessão de uma bolsa de estudo para o efeito, o que poderá 
indiciar a perspectiva de utilização prática deste trabalho no futuro.  
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Contudo, não perspectivamos a presente investigação como um guia orientador para a 
abordagem futura a este mercado. Tal como destaca Quivy et al (2005), em “ (…) regra 
geral, as relações entre investigação e acção não são assim tão imediatas (…)”. O mote 
da nossa abordagem assentou na construção de um modelo de análise com suporte 
científico e que integrasse as principais vertentes do problema. Daí, a elaboração de um 
conjunto de hipóteses gerais e específicas, as quais proporcionaram uma leitura abrangente 
do real.  
 
Como repositório de informação e de experiências, entendemos que o trabalho em curso 
poderá constituir uma ferramenta útil para os estudiosos do fenómeno turístico, bem como 
para os agentes do sector. No tocante à proposta de modelo alternativo de desenvolvimento 
do turismo, com particular incidência no mercado interno, independentemente do seu grau 
de coerência, confrontar-se-á sempre com as margens de manobra que envolvem a 
intervenção dos agentes relevantes para o efeito.  
 
Mas, tal como refere o já citado Quivy et al (2005), devem-se também considerar os novos 
conhecimentos teóricos. Neste domínio, importa salientar que o desenvolvimento da 
presente investigação trouxe aspectos que ampliaram os conhecimentos pessoais do 
investigador no domínio da análise do fenómeno em questão. Por outro lado, as novas 
perspectivas teóricas, susceptíveis de interessarem a investigações posteriores, serão 
abordadas no final do trabalho.  
 
No fundo, o modelo de análise deverá cumprir dois pressupostos importantes. Em primeiro 
lugar, deve confirmar o cerne da problemática, viabilizando a revelação de situações pouco 
conhecidas em relação ao fenómeno estudado, ou então, em alternativa, deve gerar novos 
conhecimentos empíricos correctivos. Passando ao segundo plano, ou seja, no âmbito da 
implementação do modelo de análise, interessará sempre garantir que o mesmo revele a 
coerência e a precisão necessárias para que as abordagens efectuadas não pequem por falta 
de clareza ou de integração. Deve permitir igualmente a compreensão dos acontecimentos 
que ocorrem dentro do sector, tanto internamente, como ao nível do seu enquadramento. 
 
Face aos aspectos anteriormente referidos e tendo igualmente presente as considerações 
efectuadas nas Secções 1.2. e 1.3., podem-se sistematizar os contributos que a presente 
investigação comportará nos vários planos de incidência. 
 

Quadro 3.35. – Contributos decorrentes da tese 
Domínios Contributos 

 
 
 
 
 
Área científica 

���� Introduz a visão holística sobre o turismo interno por contraponto às abordagens e 
análises parcelares;  

���� Agrega a pesquisa científica e a informação existente sobre o turismo interno, em 
oposição à dispersão verificada até hoje; 

���� Facilita a articulação futura entre a produção científica e a sua aplicação no 
domínio do turismo interno, ampliando as condições de sustentação empírica; 

���� Conceptualiza o sistema do turismo interno, distinguindo as suas componentes e o 
respectivo relacionamento; 

���� Propõe um novo modelo empírico de desenvolvimento do turismo interno assente 
numa dinâmica de planeamento integrado.  

(Continua) 
Fonte: Produção própria 
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Quadro 3.35. – Contributos decorrentes da tese (Continuação) 
Domínios Contributos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Âmbito sectorial 
 

���� Sensibiliza os agentes turísticos para a extensão dos efeitos do turismo interno nos 
domínios económico, social, cultural e social; 

���� Permite às ANT avaliarem o alcance da aposta estratégica no desenvolvimento do 
turismo interno; 

���� Possibilita a refutação da secundarização da abordagem ao turismo interno nas 
políticas turísticas nacionais; 

���� Contribui para a discussão da problemática dos conceitos técnicos associados ao 
fenómeno do turismo interno; 

���� Proporciona a análise integrada do turismo interno no plano europeu; 
���� Identifica os problemas inerentes à cobertura do consumo turístico interno ao nível da 

Conta Satélite do Turismo; 
���� Operacionaliza instrumentos de observação directa relacionados com o 

acompanhamento do mercado interno;  
���� Divulga casos de boas práticas internacionais no domínio do turismo interno; 
���� Oferece um contributo directo para os agentes turísticos nacionais em termos de 

diagnóstico holístico do sector; 
���� Disponibiliza informação inovadora sobre as áreas do excursionismo interno e da 

utilização de segundas residências;  
���� Faculta um novo modelo de potenciação do turismo interno integrando a perspectiva 

do planeamento estratégico; 
���� Identifica no caso português os gaps que derivam da aplicação do modelo de 

potenciação do turismo interno; 
���� Propõe para a realidade portuguesa uma nova abordagem às questões da promoção e 

da comercialização do turismo interno, focando a nova centralidade a partir dos 
destinos turísticos e do recurso às tecnologias de informação e comunicação. 

 
 

Âmbito pessoal e 
profissional 

���� Culmina uma carreira na administração e no ensino superior do turismo através do 
aprofundamento de um tema actual e pertinente para o desenvolvimento turístico do 
país;  

���� Cria as condições para futuros projectos pessoais de investigação em torno do sistema 
turístico interno; 

���� Facilita o aprofundamento dos materiais pedagógicos a utilizar em áreas específicas 
de formação avançada. 

Fonte: Produção própria 
 

3.6. Conclusões 
 

Nas Secções anteriores deste capítulo abordaram-se aspectos relacionados com a filosofia 
da investigação e com o método científico utilizado. Os três actos epistemológicos 
indispensáveis – a ruptura, a construção e a verificação – foram transpostos para a 
investigação através da sua consideração no decurso do modelo utilizado, o qual apontou 
para uma estrutura do processo de investigação que comportou como etapas relevantes a 
formulação da pergunta de partida, a exploração da base de conhecimento científico 
associado ao turismo interno, a definição das questões centrais da investigação 
(consubstanciadas em duas questões gerais repartidas, respectivamente, por sete e treze 
questões específicas), a descrição dos objectivos da investigação e a focalização na sua 
problemática central, a operacionalização do modelo de análise, a observação, a análise de 
dados e a construção do output final do projecto (através da elaboração de um modelo 
empírico de potenciação do turismo interno). 
 
Confrontados perante uma forma de turismo, com especificidades e particularidades muito 
próprias, e que não tem merecido a atenção científica, política e sectorial condizente com a 
sua importância e com os potenciais benefícios que pode gerar, a problemática central da 
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investigação centrou-se em torno do aprofundamento do conhecimento e da valorização do 
turismo interno, possuindo como eixos nucleares da pesquisa, a identificação das razões 
que têm conduzido à sua marginalização na abordagem política e mediática, além do 
desenho de um modelo alternativo visando a sua potenciação. 
 
Por outro lado, para dar resposta às duas questões gerais da investigação recorremos a um 
modelo onde se conjugaram os métodos hipotético-indutivo e hipotético-dedutivo. Assim, 
no que concerne à primeira questão (“Q1. É possível concretizar a importância do turismo 
interno à escala internacional e de Portugal em particular?), a lógica da abordagem 
assentou na observação de dados empíricos já explorados ou decorrentes das fontes 
primárias de informação trabalhadas; ao invés, na aproximação à segunda questão (Q2. A 
aposta estratégica no turismo interno pode consubstanciar um novo modelo de 
desenvolvimento turístico com benefícios nos planos económico, social, patrimonial e 
territorial?” ) partiu-se de uma teoria já demonstrada (factor da relevância do turismo 
interno) para prever novas situações através da construção de um modelo empírico de 
valorização do turismo interno. 
 
Na fase de observação desenvolveram-se processos indirectos (revisão bibliográfica e 
análise dos dados existentes em fontes secundárias) e directos (Inquérito por amostragem 
junto da população portuguesa, Inquérito aos actores institucionais regionais em Portugal, 
Inquérito a um painel representativo do sector do turismo em Portugal, Inquérito às 
Administrações Nacionais de Turismo da UE e entrevistas efectuadas a representantes de 
instituições internacionais), consubstanciando um tipo de pesquisa de “design de 
metodologia mista” (Oliveira, 2005), face à concentração de métodos e técnicas de recolha 
de dados característicos das abordagens qualitativa e quantitativa. 
 
Em conformidade com o evidenciado na Secção 3.5., o contributo da presente investigação 
para a área científica abrange aspectos susceptíveis de preencherem lacunas existentes ao 
nível da temática em apreço. De facto, a elevada dispersão da informação existente sobre o 
turismo interno, a fraca articulação entre a produção científica neste domínio e a sua 
consequente aplicação (sustentação empírica) e a ausência de uma abordagem holística ao 
fenómeno, têm prejudicado fortemente o reconhecimento do turismo interno como a forma 
dominante das práticas turísticas e menosprezado os efeitos positivos que o mesmo pode 
comportar. Neste contexto, a presente investigação ao introduzir a visão holística, ao 
sistematizar a informação relevante sobre o mercado doméstico e ao apresentar um novo 
modelo empírico de valorização do turismo interno, induz uma abordagem pioneira e 
inovadora, susceptível de exploração, refutação e de aprofundamento em reflexões através 
da comunidade científica. 
 
Em paralelo, os intervenientes directos no turismo, a começar pela classe política, passando 
pelos agentes públicos e privados, bem como a própria formação e educação da 
responsabilidade do sector, ficarão apetrechados com uma ferramenta de análise que lhes 
permitirá conhecer o fenómeno do turismo interno em toda a sua extensão e potenciar desta 
forma o aproveitamento do mercado, o reforço dos negócios turísticos e a ampliação dos 
objectivos académicos. Estes pressupostos revestem características universais, mas 
beneficiam claramente a situação portuguesa, atendendo a que a validação do modelo de 
desenvolvimento proposto para o turismo interno foi efectuada com base na aplicação à 
realidade nacional. 
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PARTE II – Filosofia e dinâmicas do mercado 
 

4. Análise de dados I – Dinâmicas internacionais  
 

4.1. A dimensão mundial do turismo interno 
 

4.1.1. Introdução 
 

A análise da dinâmica do mercado interno obedeceu a uma abordagem que privilegiou 
inicialmente o plano mundial, descendo a seguir para o nível da União Europeia e 
culminando com a apreciação sobre Portugal. Esta sequência materializou-se numa 
abordagem que adquiriu progressivamente uma profundidade acrescida, em função do 
aproveitamento das fontes primárias de informação referidas na Secção 3.3. do Capítulo 
anterior. Neste contexto, a apreciação do turismo interno no mundo basear-se-á em dados 
disponibilizados pela OMT, os quais permitirão acompanhar as tendências ao nível dos 
movimentos observados nos meios de alojamento turístico colectivo (Secção 4.1.2.1.). 
Como se clarificou na Secção 2.4., este tipo de informação representa apenas uma parcela 
dos movimentos imputáveis ao turismo interno, o qual possui uma abrangência muito 
superior. Por outro lado, atendendo à disponibilidade de dados avulsos produzidos por 
alguns países sobre a quantificação do consumo turístico interno através da aplicação da 
Conta Satélite do Turismo (OMT, 1999b), procedeu-se à integração da informação 
disponível, tendo em vista uma primeira leitura agregada de resultados, o que constitui 
uma inovação em relação à literatura de referência, onde não são perceptíveis a existência 
de dados deste tipo. Tenha-se contudo presente que a análise efectuada na Secção 4.1.2.2. 
apenas contemplará o núcleo ainda restrito de países com resultados publicados no plano 
da Conta Satélite do Turismo.     
 

4.1.2. A expressão do turismo interno no mundo 
 

4.1.2.1. Os fluxos nos meios de alojamento turístico colectivo  
 

Como decorre do exposto na Secção 2.4.2., a medição da dimensão do turismo interno ao 
nível mundial está sobretudo orientada para o movimento em meios de alojamento 
colectivo recenseados. Contudo, convém desde já sublinhar que estes dados apenas 
constituem uma parcela diminuta da expressão do turismo interno, já que, na maioria dos 
países, o recurso a modalidades de alojamento de carácter privativo (segundas residências, 
casas de familiares e amigos, por exemplo) assume uma frequência muito superior, como a 
presente análise de dados irá demonstrar. Por outro lado, as dificuldades de contabilizar os 
movimentos dos excursionistas internos constituem outro “handicap” para a avaliação 
universal dos movimentos físicos associados ao turismo doméstico. 
 
No turismo internacional, face à maior facilidade de se dispor de informação estatística 
generalizada, existe a tendência para se estabelecerem “rankings” dos países receptores, 
embora muitas vezes estas listagens não assentem em indicadores directamente 
comparáveis, nem transmitam verdadeiramente os desempenhos reais. Contudo, sob o 
ponto de vista mediático, ou de aproveitamento em termos de notoriedade política, têm 
algum impacto, muitas vezes sustentado em premissas técnicas particularmente débeis. No 
caso do turismo interno, nunca ocorreu a tentação de elaborar um quadro comparativo, ao 
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nível mundial, da dimensão do fenómeno nos vários países. De facto, os dados mais 
abrangentes resultam da compilação efectuada pela OMT, deixando de fora países com 
uma fortíssima expressão ao nível do turismo interno, entre os quais sobressai o caso dos 
Estados Unidos da América (EUA). Assim, antes da referência concreta aos elementos da 
OMT, importa sublinhar alguns aspectos relacionados com três países, os quais corporizam 
situações particulares de grande incidência do turismo doméstico – China, EUA e Canadá.  
 
Em conformidade, saliente-se, que segundo dados da Administração Nacional do Turismo 
da China32, o número de visitantes internos atingiu cerca de 1212 milhões em 2005, 
proporcionando cerca de 52,9 mil milhões de rands, ou seja, o equivalente a 69,9% do total 
das receitas turísticas do país (residentes e não residentes). Assinale-se que o total de 
visitantes não residentes no país foi de 120,3 milhões, com os turistas a fixarem-se em 46,8 
milhões. Por outro lado, dados sobre o Canadá33, apontam para um consumo turístico 
interno, em 2006, de cerca de 50,3 mil milhões de dólares, ou seja, 75,3% do consumo 
turístico total no país (66,9 % em 2001). 
 
Finalmente, nos EUA34, as receitas provenientes do turismo interno atingiram 614,2 mil 
milhões de dólares em 2006, o que representou 85,1% das receitas do turismo interior neste 
país. Para se dispor de uma referência da magnitude deste valor, importa destacar que as 
receitas do turismo internacional em todo o mundo atingiram 733 mil milhões de dólares 
em 200635 , o que permite concluir que as receitas do turismo interno só nos EUA 
equivaleram a 83,8% da globalidade do turismo internacional no mundo. 
 
Poder-se-á sempre argumentar que os três casos referenciados ilustram situações muito 
particulares, tendo em conta a dimensão geográfica dos três países em apreço. Contudo, 
como se demonstrará na Secção 4.2.2., também na Europa, particularmente ao nível da 
UE-25, as viagens inerentes ao turismo interno representaram a esmagadora maioria das 
deslocações turísticas dos europeus (74,7% em 2006). 
 
Depois desta ressalva, apresenta-se no Quadro 4.1., inserto na página seguinte, os dados 
apurados a partir dos elementos fornecidos pela OMT à escala mundial, os quais conferem 
uma significativa ascendência à componente interna. Observa-se que no caso das dormidas 
em meios colectivos de alojamento, a quota atribuída ao movimento de residentes atingiu a 
incidência média de aproximadamente 62,5% no período 2000/06, evidenciando uma 
grande estabilidade anual de resultados, perfeitamente expressa através dos valores 
reduzidos que as medidas de dispersão acusam, no caso concreto do desvio-padrão e da 
dispersão relativa. Aliás, no decurso dos sete anos considerados, e apesar da aceleração do 
crescimento do turismo internacional no período pós-200436, a tendência geral revela uma 
clara solidez das dormidas de residentes, após o desempenho insubstituível que os 
mercados internos desempenharam, em muitos países, durante a crise 2001/03. 

                                                 
32 http://www.cnto.org/chinastats.asp#5, (acedido em 15/01/09). 
33  Fonte: Commission Canadienne du Tourisme,  http://www.corporate.canada.travel/docs/research_and_statistics, 
(acedido em 16/01/09). 
34 Fonte: Travel Industry Association of America, Bureau of Economic Analysis/U.S. Department of Commerce,  
http://www.ustravel.org/researchpubs/economic_research_impact_tourism.html (acedido em 16/01/09). 
35 http://www.unwto.org/facts/eng/highlights.htm (acedido em 15/01/09). 
36  De acordo com a OMT (http://www.unwto.org/facts/eng/highlights.htm, 06/06/08), as chegadas de turistas 
internacionais no mundo aumentaram 3,6% ao ano entre 2000 e 2006, sendo que nos últimos três anos, as taxas de 
crescimento anual foram, respectivamente, de 5,5%., 5,4% e 10,2%. 
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Quadro 4.1. 

Desvio Dispersão 
padrão  relativa

TOTAL MUNDIAL (104 países)                                                       62,2% 61,7% 63,5% 63,7% 62,7% 62,2% 61,4% 62,49% 0,78% 1,25%
ÁFRICA 49,1% 50,8% 37,1% 37,8% 34,9% 33,8% 33,2% 37,55% 6,81% 18,13%
AMÉRICA 68,3% 64,9% 70,5% 70,4% 68,2% 66,5% 67,6% 68,15% 1,86% 2,74%
ÁSIA E PACÍFICO 67,7% 69,3% 69,7% 72,2% 70,1% 70,0% 69,6% 70,03% 1,24% 1,77%
EUROPA 61,4% 61,0% 62,2% 62,3% 61,3% 60,6% 59,8% 61,23% 0,82% 1,33%
      EUROPA DO NORTE                                                  70,9% 69,2% 68,5% 66,7% 61,6% 61,7% 57,8% 65,30% 4,50% 6,89%
      EUROPA OCIDENTAL                                                 64,6% 64,9% 65,1% 65,6% 65,9% 65,2% 64,9% 65,16% 0,43% 0,65%
      EUROPA ORIENTAL                                                   73,5% 70,6% 80,4% 79,4% 77,9% 77,7% 78,5% 77,56% 3,27% 4,22%
      EUROPA DO SUL                                                 42,6% 43,0% 43,5% 44,7% 45,7% 45,7% 45,3% 44,37% 1,21% 2,72%
      EUROPA SUL ORIENTAL                                                 34,4% 32,6% 32,9% 35,0% 33,0% 31,1% 35,7% 33,47% 1,47% 4,38%
MÈDIO ORIENTE 35,8% 35,6% 63,6% 65,3% 59,4% 62,06% 14,01% 22,57%
ÁSIA DO SUL 85,2% 87,2% 74,2% 70,4% 65,5% 70,2% 68,3% 72,87% 7,85% 10,78%

Fonte: Produção própria a partir da OMT (2008)

Dormidas nos meios recenseados de alojamento colectivo 
(% imputável aos residentes)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Média

 
 

Assim, além da particularidade da resistência do turismo interno às oscilações conjunturais 
no plano mundial, justifica-se a referência a outra ocorrência não desprezível, ou seja, tal 
como no turismo internacional, existem expressões diferenciadas por grandes regiões 
continentais, reflectindo diferentes situações em termos geográficos, económicos e sociais.  
 

Gráfico 4.1. 

Dormidas nos meios de alojamento recenseados 
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Fonte: Produção própria a partir da OMT (2008) 
 
Conforme se pode observar, a supremacia dos movimentos do turismo interno é extensiva 
a todos os continentes do mundo, com excepção da situação detectada para África (valores 
médios para o período 2000/06). Assinale-se que no caso da Europa, a incidência 
imputável ao turismo interno atingiu 61,23% na média do período 2000/06, sendo 
diferenciada a oscilação de valores por sub-regiões. No caso da Europa Oriental, Ocidental 
e do Norte, o predomínio das dormidas de residentes situa-se num plano próximo de 2/3 do 
total, enquanto que na Europa do Sul e Oriental, as dormidas de residentes no estrangeiro 
evidenciam uma participação maioritária.  
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Curiosamente, assinale-se que na Europa do Sul, área geográfica onde se insere Portugal, 
os dados revelaram um crescimento assinalável do mercado interno entre os dois anos 
extremos (42,6% em 2000 para 45,3% em 2006), o que constitui uma constatação não 
desprezível atendendo a que se trata da sub-região europeia de maior concentração dos 
fluxos turísticos internacionais. De facto, entre 2000 e 2006, as dormidas de residentes 
aumentaram 2,5% ao ano nesta zona, enquanto que as pernoitas de turistas estrangeiros 
revelaram uma progressão anual de apenas 0,7%. 
 
Por outro lado, e tal como é evidenciado em CESTUR (2007), se percorrêssemos a lista 
individual de países que constam da base de dados da OMT, poder-se-ia estabelecer um 
paralelismo entre a preponderância do turismo interno e o grau de desenvolvimento 
económico dos países. Como evidencia a OMT (1996b), “ (…) em geral, o bem-estar 
económico e social de um país é proporcional à importância do turismo interno dentro 
desse país … O fenómeno do turismo interno é, consequentemente, uma expressão 
incontornável do modo de vida de uma sociedade (…)”. Voltaremos a esta questão quando 
focalizarmos a apreciação no plano da União Europeia, na medida que a informação 
estatística disponível no quadro restrito desta área geográfica permite estabelecer um tipo 
de análise mais profunda, suportada em dados estatísticos de correlação mais directa. 

 
4.1.2.2. A importância económica  

 
Já foi enfatizado o impulso que a Conta Satélite do Turismo (CST) veio conferir ao 
processo de avaliação económica do turismo. Ao proporcionar a individualização das 
diferentes formas de turismo no domínio da contabilização do consumo turístico, a CST 
segue no lado da procura os conceitos que já foram apresentados no decurso da presente 
investigação (visitante, turista, excursionista, turismo interior, turismo interno, turismo 
receptor, turismo emissor, turismo nacional e turismo internacional). Esta circunstância 
viabilizou o conhecimento individualizado destas componentes e assumiu-se como um 
factor que veio colocar em causa o já aludido “mito” denunciado por Cooper et al (2001), 
no sentido da concessão de uma posição subalterna do turismo interno face ao 
internacional.  
 
Para o turismo doméstico, a operacionalização da CST tornou-se o suporte técnico efectivo 
para o reconhecimento da sua importância económica e veio mostrar aos decisores 
políticos que a fundamentação das estratégias do sector exige uma maior atenção em 
relação à componente interna, cujos investimentos poderão proporcionar um retorno mais 
facilmente alcançável, embora esta situação não se possa generalizar a todos os países. 
 
Dando cumprimento a outra virtualidade da CST, ou seja, a possibilidade de se 
estabelecerem comparações internacionais numa base harmonizada e directamente 
comparável, apresenta-se o Gráfico 4.2., na página seguinte, o qual ilustra a importância do 
consumo turístico interno no agregado do consumo interior de alguns países que já 
dispõem de resultados publicados. 
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Gráfico 4.2. 

CONTA SATÉLITE DO TURISMO
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Fonte: OMT (CST disponíveis) e Inquérito às ANT (2006)  

 
O exercício efectuado para dezassete países revelou-se esclarecedor em termos da 
relevância do consumo turístico interno. Note-se que mesmo no caso dos países que se 
assumem como os grandes destinos do turismo internacional (França, Espanha, EUA, 
China e Itália), o turismo interno possui um impacto nas respectivas economias mais forte 
do que o gerado pelo conjunto dos mercados emissores.  
 
Por outro lado, a componente inerente ao consumo turístico interno, atendendo à 
particularidade dos fluxos do turismo doméstico revela-se particularmente difícil de 
contabilização em termos globais. Por exemplo, no caso português, não inclui a 
componente do movimento de excursionistas, o que atendendo ao seu volume físico 
poderia alterar substancialmente os resultados obtidos.  
 
Neste sentido, torna-se oportuno salientar o conteúdo do documento apresentado na 
reunião de Abril de 2008 do Comité de Turismo da OCDE (OCDE, 2008a), 
particularmente no que respeita ao ponto de vista expresso pela delegação irlandesa, cujo 
excerto seguinte reproduzimos: “ (…) A major finding to emerge from the project is the 
crucial importance of domestic tourism in the overall tourism marketplace. (…) 
Traditionally, statistical offices concerned with tourism concentrated their efforts on the 
calculation of export tourism for balance of payments purposes and resultantly there was 
relatively less focus on the components of domestic tourism. Most importantly, the 
collection of data on same day visits was generally ignored. (...) In order to conform to the 
TSA it was necessary to estimate same day visits for the Republic of Ireland. This first 
estimate which we believe to be conservative suggests that this component is a very 
sizeable element (27.7% of Total) of tourism demand and as such it is imperative that data 
collection methods be developed to monitor this vital component (…)”. 
 
Os aspectos que se prendem com a avaliação do consumo turístico interno na Conta Satélite 
do Turismo voltarão a ser abordados nas Secções 4.2.3. (União Europeia) e 6.5. (Portugal), 
pelo que o detalhe dos valores disponíveis será concretizado posteriormente.  
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4.2. O aprofundamento da abordagem ao turismo interno nos países da  
União Europeia 

 
4.2.1. Introdução 

 
Tal como é reconhecido pela própria Comissão Europeia (2007b), o turismo tem reforçado 
a sua posição económica e social no quadro da União Europeia (UE), mas não tem logrado 
a obtenção do reconhecimento político e institucional compatível com a sua importância.  
 
De facto, segundo o documento proveniente daquela instância europeia: 
 
���� (…) O turismo tem vindo a consolidar-se como um factor de crescimento económico e 

de criação de postos de trabalho; 
���� O sector do turismo regista um progresso significativo graças à globalização, às 

mudanças demográficas e à evolução dos transportes; 
���� Gera mais postos de trabalho que a média dos outros sectores de actividade e 

contribui, em especial, para a criação de empregos de grande diversidade, 
frequentemente a tempo parcial, ocupados por mulheres, jovens e pessoas pouco 
qualificadas; 

���� Além disso, o turismo sustentável exerce uma influência essencial sobre a preservação 
e a melhoria do património cultural e natural, proporcionando também o 
desenvolvimento local de um número crescente de regiões desfavorecidas; 

���� O turismo contribui ainda para reforçar a compreensão entre os povos (…). 
 

Este diagnóstico coincide no essencial com a perspectiva nacional como decorre da 
apreciação do documento produzido pela Presidência Portuguesa em 2000 (Ministério da 
Economia, 2002b; 16), onde se refere: “ (…) Importa que a União Europeia ganhe 
consciência da necessidade de mudar o tratamento dado ao turismo, sob pena de perder 
as suas posições no turismo internacional, com todas as desvantagens daí decorrentes 
para a própria economia comunitária. Para tal, é necessário ultrapassar os factores que 
têm contribuído decisivamente para o fracasso da intervenção comunitária, e que se 
podem identificar da seguinte forma: 
���� Afastamento de interesses entre os países predominantemente receptores (Europa do 

Sul) e emissores (Norte e Centro da Europa); 
���� Incapacidade de operacionalizar uma intervenção planeada e global no turismo face 

às características multidisciplinares e multidimensionais das actividades que lhe estão 
subjacentes; 

���� Impossibilidade de actuação numa base “interministerial” e de consequente falta de 
reconhecimento político do sector; 

���� Inadequação das relações existentes em matéria de articulação entre os vários agentes 
do fenómeno turístico, nomeadamente o sector privado e as colectividades locais (…). 

 
Recorda-se igualmente que a abordagem da União Europeia (UE) às questões do turismo 
se têm pautado pelo princípio da subsidiariedade, já que se entendeu que este 
enquadramento jurídico seria o que melhor se adaptaria às características do turismo. O 
receio da padronização e do consequente esbatimento da diversidade histórica, social, 
económica e cultural de cada região, conduziram à inexistência de qualquer título 
autónomo no Tratado da UE sobre uma política comunitária de turismo. O Tratado de 
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Roma37 na sua formulação inicial, não fazia referência expressa ao turismo. De facto, 
apenas o seu artigo 2.º atribuía à então Comunidade Económica Europeia a missão de 
promover o estreitamento das relações entre os países membros que a compunham, 
referindo-se genericamente que o turismo podia auxiliar o cumprimento deste desiderato. 
 
Segundo o já citado documento oficial português (Ministério da Economia, 2002b; 9), só 
mais tarde, em 1986, e depois da Comissão Europeia (1982), do Comité Económico e 
Social (1983), do Parlamento Europeu (1983) e do Conselho (1984) terem sublinhado “a 
necessidade de se encarar mais seriamente o turismo” , é que foi apresentado a este último 
órgão um texto intitulado “Acção Comunitária no Domínio do Turismo”, o qual apontava 
para as seguintes linhas de acção: “ (…) Facilitar o turismo na comunidade; melhorar a 
repartição do turismo no espaço e no tempo; melhorar a informação e protecção dos 
turistas; melhorar o contexto do trabalho das profissões turísticas e conhecer melhor a 
problemática do sector; e, melhorar a orientação dos fundos estruturais a favor do 
turismo (…)”.  
 
Com esta iniciativa, o sector do turismo passou a ser referenciado na comunidade, tendo 
ocorrido “ (…) o entendimento de que para além das políticas nacionais de turismo, se 
justificava a existência de um plano de acções comunitárias a médio prazo que não fosse 
incompatível com as primeiras (…)” (Ministério da Economia, 2002b). 
   
Por outro lado, o Tratado de Maastricht38, assinado em 7 de Fevereiro de 1992, reconhece 
pela primeira vez, através da alínea t) do artigo 3.º, a possibilidade de medidas a favor do 
turismo, remetendo para a Conferência Intergovernamental de 1996 o estudo da possível 
introdução de um título relativo ao sector, com a menção da respectiva base jurídica. Na 
sequência deste processo, a Comissão Europeia elaborou o denominado “Livre Verde da 
Comissão”, também intitulado “O papel da União em matéria de Turismo”, cujo objectivo 
residia na promoção de uma reflexão geral tendo em vista a Conferência 
Intergovernamental de 1996. Contudo, a tese prevalecente na Conferência 
Intergovernamental de 1996 acabou por se traduzir na defesa do princípio da 
subsidiariedade, reforçando-se o entendimento de que o turismo não era uma prerrogativa 
da União Europeia. 
 
O Tratado da União Europeia (Maastricht, 1992) identifica, com efeito, o turismo como um 
dos domínios possíveis de actuação da Comunidade, tendo como objectivo a consecução 
dos fins propostos no artigo 2.º do mesmo Tratado e que consistem “ (…) em promover, 
em toda a Comunidade, o desenvolvimento harmonioso e equilibrado das actividades 
económicas, um crescimento sustentável e não inflacionista, que respeite o ambiente, um 
alto grau de convergência dos comportamentos das economias, um elevado nível de 
emprego e de protecção social, o aumento do nível e da qualidade de vida, a coesão 
económica e social e a solidariedade entre os Estados Membros (…)”. 
 
Em conformidade com o artigo 3.º B do citado Tratado, “ (…) a Comunidade deverá, nos 
domínios que não sejam das suas atribuições exclusivas, como sucede com o turismo, 
intervir apenas de acordo com o princípio da subsidiariedade, limitando a sua actuação 
ao mínimo indispensável e deixando aos Estados Membros uma ampla margem de 
                                                 
37Fonte: http://europa.eu/scadplus/treaties/eec_pt.htm, acedido em 23/03/08). 
38 Fonte: http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001, acedido em 24/03/08). 
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actuação (...)”. Como se adianta no documento da Presidência Portuguesa do Conselho da 
União europeia (Ministério da Economia, 2002b), “ (…) os próprios Estados Membros não 
possuíam uma visão uniforme sobre esta matéria, prevalecendo a ideia de que seria 
preferível melhorar substancialmente a inserção do turismo nas diferentes políticas 
comunitárias, do que protagonizar a defesa de um título autónomo no Tratado sobre uma 
futura política comum do turismo (…)”. 
 
Este enquadramento mantém-se até aos dias de hoje, apesar de vários Países Membros, da 
Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, do Comité Económico e Social e de outras 
estruturas da União Europeia, reclamarem a necessidade de um envolvimento mais 
efectivo, o que poderia implicar a revisão do quadro jurídico que regula os trabalhos da 
Comissão e dos Estados Membros. Assinale-se a propósito que no projecto recente de 
tratado que visava estabelecer uma nova constituição para a UE, existia a intenção de 
integrar o turismo nas competências de apoio, de coordenação ou de complemento da 
União, tendo sido prevista uma nova base jurídica para esse efeito. Vejamos o proposto no 
artigo III-281.º: 
 
“1. A União completa a acção dos Estados-Membros no sector do turismo, nomeadamente 
através da promoção da competitividade das empresas da União neste sector. Para o 
efeito, a acção da União tem por objectivos: 
a) Incentivar a criação de um clima propício ao desenvolvimento das empresas neste 
sector; 
b) Fomentar a cooperação entre os Estados-Membros, nomeadamente através do 
intercâmbio de boas práticas. 
2. A lei ou lei-quadro europeia estabelece as medidas específicas destinadas a completar 
as acções desenvolvidas nos Estados-Membros para realizar os objectivos enunciados no 
presente artigo, com exclusão de qualquer harmonização das disposições legislativas e 
regulamentares dos Estados Membros.” 
(in “C 310/126 PT Jornal Oficial da União Europeia 16.12.2004”) 
 
Segundo o nosso ponto de vista, esta disposição visava consagrar na prática os 
pressupostos do princípio da subsidiariedade, conferindo à Comissão Europeia 
responsabilidades na articulação das actividades desenvolvidas nas instituições nacionais, 
regionais ou locais, na difusão das boas práticas existentes e na criação dos mecanismos 
adequados à realização integral das diversas políticas comunitárias, que cada uma no seu 
âmbito, podem favorecer o turismo. 

Contudo, com a assinatura do Tratado de Lisboa39, em 13 de Dezembro de 2007, encerrou-
se o processo negocial de vários anos sobre questões institucionais, sem ocorrer a 
substituição dos tratados da União Europeia e da Comunidade Europeia actualmente em 
vigor. Neste contexto, o turismo para conhecer um tratamento mais adequado com a sua 
importância económica e social na União Europeia ficou fortemente dependente da 
capacidade da Comissão Europeia em operacionalizar um conjunto de iniciativas que 
possam responder com sucesso aos desafios com que este sector se confronta e explorar 
plenamente o seu potencial. 

                                                 
39 Fonte: http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_pt.htm, acedido em 24/03/08). 
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Assim, ao nível dos desenvolvimentos mais recentes, importa recuperar a já aludida 
comunicação “Uma Nova Política Europeia de Turismo: Rumo a uma Maior Parceria 
para o Turismo Europeu”, a qual foi apresentada ao Conselho da Competitividade40, em 29 
de Maio de 2006. Neste documento, a Comissão propõe-se desenvolver uma política com 
foco em três conjuntos de acções: “Melhor Regulamentação e Coordenação Política”, 
“Melhor Utilização dos Instrumentos Financeiros Existentes” e “Acções Direccionadas 
para Assuntos Específicos e Relacionados com o Turismo” (preparação da Agenda 21 para 
o turismo Europeu; formação profissional; combate ao turismo sexual infantil; promoção 
da Europa através do Portal para o Turismo Europeu; criação do projecto “Destinos 
Europeus de Excelência”, que visa premiar destinos escolhidos pelos Estados Membros 
como bons exemplos no âmbito da temática escolhida anualmente). 
 
Uma das acções desenvolvidas pela Comissão Europeia consistiu na criação de um Grupo 
de Trabalho para a Sustentabilidade do Turismo41, o qual foi criado em 2004 e apresentou o 
seu relatório final em Fevereiro de 2007 (Comissão Europeia, 2007c). Este contributo 
constituiu a base do documento apresentado pela União Europeia, intitulado “Agenda para 
um turismo sustentável e competitivo na Europa” (Comissão Europeia, 2007a) e que foi 
objecto de uma consulta pública entre Abril e Junho de 2007. A Comissão Europeia 
desenvolveu dois questionários para facilitar o processo de selecção das iniciativas 
prioritárias. Assim, numa primeira abordagem, a consulta incidiu sobre o papel reservado a 
três grupos de agentes turísticos nucleares – os turistas (consumidores), as empresas e os 
responsáveis pelos destinos; complementarmente, a recolha de opiniões recaiu sobre a 
intervenção que a Comissão Europeia deveria assumir neste processo. O documento final 
foi apresentado ao Conselho da Competitividade (Mercado Interno, Indústria e 
Investigação) em Novembro de 2007, o qual se congratulou com a comunicação 
apresentada e exortou os Estados Membros e os agentes turísticos europeus a participarem 
activamente na implementação da Agenda (Comissão Europeia, 2007a). 
 
Os desafios – chave que constam da proposta do Grupo de Trabalho para a 
Sustentabilidade do Turismo foram incorporados na generalidade na versão final da 
“Agenda para a sustentabilidade e competitividade do turismo europeu” e assentam nos 
seguintes vectores: 
���� Reduzir a sazonalidade da procura 
���� Tratar do impacto do transporte turístico 
���� Melhorar a qualidade dos empregos no turismo 
���� Manter e acentuar a prosperidade e qualidade de vida das comunidades face à 

mudança 
���� Diminuir a utilização dos recursos e a produção de resíduos 
���� Conservar e valorizar o património natural e cultural 
���� Tornar as férias acessíveis a todo 
���� Utilizar o turismo como um instrumento para o desenvolvimento sustentável global. 

 
Neste sentido, constata-se que a listagem atrás apresentada comporta aspectos essenciais 
ligados à sustentabilidade do turismo e assegura a ligação aos eixos identificados na 
Estratégia Europeia de Desenvolvimento Sustentável Renovada: alterações climáticas e 
energias limpas; transportes sustentáveis; consumo e produção sustentáveis; conservação e 
                                                 
40 Fonte: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=412&lang=pt, acedido em 26/03/08). 
41 Fonte: http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/tourism_sustainability_group.htm, acedido em 26/03/08). 
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gestão dos recursos naturais; saúde pública; inclusão social, demografia e migração; 
pobreza global e desafios ao desenvolvimento sustentável.  
 
Contudo, tendo presente o objectivo central da presente investigação importa relevar a 
convergência com um ponto fulcral associado às práticas do turismo interno, ou seja, a 
possibilidade de “extensão do conceito de gozo de férias para todos”. Já foi demonstrado 
que a ampliação das práticas turísticas pode ter efeitos expansivos no turismo emissor, mas 
é sobretudo no plano do turismo interno que este efeito se sente de uma forma mais clara. 
 
Assim, importa sublinhar o reconhecimento de que a inclusão e equidade social são 
princípios importantes de desenvolvimento sustentável  e de que uma das metas específicas 
é assegurar precisamente que as experiências turísticas sejam disponibilizadas a todos 
sem discriminação. Este facto permitirá obter benefícios económicos adicionais. Os 
desafios relevantes previstos na Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) 
referem não só a inclusão social mas também a saúde pública, como sendo os contributos 
positivos das férias para o bem-estar físico e mental, os quais têm sido suficientemente 
documentados (Comissão Europeia, 2007c). O documento identifica igualmente “ (…) que 
cerca de 40% dos europeus não tiram férias, muitas vezes devido a diversas formas de 
privação ou impossibilidade (…)” e admite que “ (…) em determinados países, a 
impossibilidade do gozo ferias é reconhecida como um aspecto significativo de pobreza 
infantil e familiar “. 
 
Reconhecem-se também as implicações estratégicas deste facto para o turismo sustentável, 
sublinhando-se “ (…) que a política de procura de maximização de receitas do sector sem 
aumentar o volume pode contrariar os princípios de inclusão social”. Por outro lado, 
acentua-se que o reforço do turismo social pode “ (…) contribuir para a redução da 
sazonalidade da procura e a promoção do emprego estável ao longo do ano, visto que 
muitas pessoas que podem ser atraídas desta forma, tais como os pensionistas, estão em 
situação privilegiada para viajarem, em época baixa” . No documento refere-se 
igualmente a necessidade de melhoria da acessibilidade às práticas turísticas por parte dos 
cidadãos portadores de deficiências físicas, matéria esta também muito significativa para a 
Organização Mundial de Turismo que tem publicado vários guias e documentos de 
referência neste domínio42.  
 
No domínio do plano de acção foram incluídas as seguintes medidas, cuja pertinência 
justificam em absoluto a sua reprodução integral: 
���� “ (…) Encorajar políticas e medidas de apoio ao turismo social a todos os níveis. 
���� Promover campanhas de consciencialização nas empresas sobre a dimensão do 

mercado e das vantagens económicas assim como dos benefícios sociais. 
���� Assegurar a adesão universal ao direito ao gozo de férias anuais, salvaguardando o 

aspecto da segurança social garantida pelo modelo social europeu. 
���� Projectar e adaptar complexos e locais turísticos no sentido de ir ao encontro dos 

requisitos de incapacidade física. 
���� Melhorar a informação considerada relevante para as pessoas com deficiência e 

grupos menos favorecidos. 

                                                 
42 Fonte: http://www.unwto.org/quality/std/fr/pdf/02_2_accesibility.pdf, acedido em 26/03/08. 
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���� Fomentar uma vasta gama de preços nos complexos turísticos e nas iniciativas 
turísticas promovidas. 

���� Prosseguir esquemas específicos para promover e incentivar que pessoas de menores 
rendimentos possa gozar férias, tais como os sistemas de vales de férias (vouchers) 
usados em alguns países, envolvendo governos e operadores turísticos”. 

 
Para concluir, enfatiza-se o entendimento de que a denominada “Agenda para a 
sustentabilidade e competitividade do turismo europeu” pode constituir um instrumento 
susceptível de favorecer a abordagem ao turismo na União Europeia, além de também 
poder vir a contribuir para o reforço da competitividade do mesmo, quer no plano europeu, 
como nos planos nacionais. 

 
4.2.2. A amplitude das viagens efectuadas e a delimitação dos fluxos 

domésticos 
 

A introdução às viagens concretizadas pelos residentes nos países membros da União 
Europeia será enquadrada por quatro parâmetros de apreciação, os quais englobarão as 
notas e os suportes informativos que permitirão caracterizar os traços predominantes da 
situação existente. Esquematicamente, temos então: 

 
Figura 4.1. – As viagens dos residentes na União Europeia 

 
O predomínio global do turismo interno e as 
flutuações por países (i) 
A propensão para viajar e o caso específico das 
deslocações em férias/lazer (ii) 
O turismo interno e o seu contributo para o equilíbrio 
dos movimentos na hotelaria europeia (iii) 
A posição portuguesa e os desvios em relação ao 
padrão médio europeu (iv) 

Fonte: Elaboração própria 
 

(i) O predomínio global do turismo interno e as flutuações por países  
 
Para acompanhamento dos fluxos turísticos gerados pelos países da UE, e tal como foi 
referido na Secção 2.4.3., a Directiva Comunitária sobre Estatísticas do Turismo 
(95/57/EC) assume-se como o principal instrumento de intervenção estatística, tendo por 
objectivo a obtenção de dados comparáveis no espaço económico europeu. As orientações 
da Directiva referem a necessidade de que a recolha contemple o turismo nacional, com 
desagregação das suas duas componentes – o turismo interno e o turismo emissor.  
 
Assim, em conformidade com os dados disponibilizados pelo EUROSTAT, as viagens 
efectuadas pelos residentes na UE possuem, desde 2004, uma expressão ligeiramente 
superior a mil milhões, sobressaindo as derivadas pela motivação férias e as imputáveis ao 
turismo interno (conforme o Quadro 4.2., na página seguinte).  

 
 
 
 
 
 

Caracterização das 
viagens dos residentes 
na UE e delimitação 
dos fluxos domésticos 
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Quadro 4.2. 

Total Interno Emissor Total Interno Emissor Total Interno Emissor
2006 913,2 685,7 227,5 142,6 102,9 39,7 1055,8 788,6 267,2
2005 933,7 688,6 245,1 148,9 94,5 54,4 1082,6 783,1 299,5
2004 878,0 654,7 223,3 136,8 78,4 58,4 1014,8 733,1 281,7
2003 793,8 590,2 203,6 111,1 65,4 45,7 904,9 655,6 249,3

Fonte: EUROSTAT

Viagens dos europeus
                                                                         Turismo interno e emissor                               (milhões)

Férias (1 noite e +) Negócios (1 noite e +) Total (1 noite e +)

 
Saliente-se que nestes apuramentos não se incluem os movimentos de excursionistas, pelo 
que as viagens efectuadas implicam no mínimo uma pernoita fora da residência habitual. 
Conforme evidencia o Quadro 4.2., o turismo interno tem absorvido a maioria das viagens 
efectuadas, observando-se, em 2006, um predomínio de praticamente 75% em relação ao 
total. 
 
A posição dominante do turismo interno tem vindo igualmente a cimentar-se, quer no caso 
das deslocações por lazer/férias como também nas originadas por negócios e outros 
motivos profissionais (Gráficos 4.3. e 4.4.). Na componente de negócios o incremento tem 
sido particularmente forte, o que se explica pelo efeito presumível do dinamismo já aludido 
nas perspectivas qualitativas para esta motivação de viagem, a par com o esforço que 
alguns países têm efectuado par melhorar a cobertura estatística deste segmento. 
 

Gráfico 4.3. 
 

Viagens dos europeus
 Férias de 1 noite e +

Turismo interno e emissor
 (distribuição em %)

75,1 73,8 74,6 74,4

24,9 26,2 25,4 25,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2005 2004 2003
Interno Emissor

 

Gráfico 4.4. 

Viagens dos europeus 
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Fonte: EUROSTAT 
 
Como nota complementar, importa reter que a totalidade dos dados apresentados se 
reportam a uma situação média para a UE-25, sendo que na análise parcial de resultados é 
patente uma flutuação de valores muito significativa, o que induz à constatação que cada 
país comporta uma realidade intrínseca em termos de capacidade de geração de fluxos 
turísticos, a qual assenta em aspectos estruturais próprios dificilmente replicáveis para 
outras realidades nacionais.  
 
Aliás, a evolução no período 2003/06 revelou uma relativa estabilidade de valores, pelo 
que se procede à desagregação de resultados por países com base nos valores do último 
ano (Gráfico 4.5., inserto na página seguinte). 
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Gráfico 4.5. 

Viagens dos residentes na UE em 2006
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* - Sem Malta, Chipre e Bulgária                          Fonte: Produção própria a partir dos dados do EUROSTAT 
 
Observa-se assim, que Portugal está inserido no grupo de países onde o turismo interno 
possui uma ascendência mais marcante face ao turismo emissor (87,2% contra 12,8%), a 
par de países como a Roménia (92,8%), a Espanha (93,3%), a Grécia (92,3%), a França 
(88,7%), a Polónia (85,1%), a Finlândia (82,9%) e a Itália (82,5%). No plano oposto, além 
da situação muito específica do Luxemburgo, relacionada com a sua dimensão e inserção 
geográfica, sobressaem a Bélgica (27,2%), a Irlanda (48,6%) e os Países Baixos (49,3%). 
No caso da Alemanha e do Reino Unido, que constituem os países geradores dos maiores 
fluxos turísticos internacionais na Europa, saliente-se a primazia dos movimentos internos, 
os quais representaram, respectivamente, 56,2% e 63,2% dos totais nacionais.  
 
ii) A propensão para viajar e o caso específico das deslocações em férias/lazer  
 
Apesar das deslocações associadas a estadas curtas constituírem uma realidade com uma 
ênfase crescente na actualidade, conforme os diagnósticos de entidades institucionais já 
referidas, interessa isolar as deslocações com duração superior a 4 noites ou mais, as quais 
estão associadas ao gozo de períodos de férias. Assim, das 1055,8 milhões de viagens 
(mais de uma noite) efectuadas pelos residentes na UE em 2005, cerca de 42,2% 
corresponderam a deslocações de férias/lazer com estada mínima de 4 noites (445,5 
milhões). 
 
A consideração destas deslocações não inverte na totalidade o panorama descrito, mas 
induz algumas alterações que justificam a conveniente menção, de forma a contribuírem 
para a caracterização mais profunda das diferentes formas de turismo, nomeadamente das 
relacionadas com o turismo interno. Assim, no contexto geral das viagens de média e longa 
duração, o turismo interno continuou a usufruir de uma posição média maioritária, a qual 
se revelou particularmente estável no decurso do quadriénio 2003/06, com valores a 
oscilarem à volta dos 58%). Em termos de países (Gráfico 4.6.), as alterações incidiram na 
redução generalizada das quotas atribuídas ao turismo doméstico, tendo como base de 
comparação as viagens de estada curta, sendo que no caso de oito Estados Membros 
ocorreu uma mutação ao nível do predomínio dos fluxos turísticos nacionais, passando o 



 
 Sancho Silva Capítulo 4. Análise de dados I – Dinâmicas internacionais 
 

 - 243 - 

turismo emissor a prevalecer (Dinamarca, Alemanha, Estónia, Letónia, Lituânia, Áustria, 
Eslovénia e Reino Unido). Como se adiantará nos capítulos seguintes existem explicações 
distintas para estas situações, as quais radicam em situações associadas ao 
desenvolvimento socio-económico, em planos diferenciados mas convergentes nos efeitos, 
mas também nos diferentes estádios de desenvolvimento das ofertas turísticas nacionais. 
No plano oposto, surgem a Roménia e a Polónia e, significativamente cinco países da 
Europa do Sul e Mediterrânica (Grécia, Espanha, França, Portugal e Itália, por ordem 
decrescente de valores), o que permite concluir que a apetência destes últimos destinos 
para o turismo receptor internacional, não invalida a coexistência com fluxos internos 
importantes, muitas vezes cruciais para garantirem as necessárias utilizações dos 
equipamentos turísticos existentes. 

 
Gráfico 4.6. 

Viagens de férias no mínimo de 4 noites dos residen tes na UE em 2006

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Bélgica
República

Dinamarca
Alemanha

Estónia
Irlanda
Grécia

Espanha
França

Itália
Letónia
Lituânia

Luxemburgo
Hungria

Países Baixos
Áustria

Polónia
Portugal

Roménia
Eslovénia

Eslováquia
Finlândia

Suécia
Reino Unido
Total UE-27*

(%)

Turismo interno Turismo emissor

  

 
* - Sem Malta, Chipre e Bulgária                          Fonte: Produção própria a partir dos dados do EUROSTAT 
 
Tal como foi evidenciado na Secção 2.3.6., a capacidade de gerar fluxos turísticos depende 
de vários factores, entre os quais sobressaem a dimensão da população residente e o grau 
de desenvolvimento socio-económico. Neste contexto, optou-se por produzir, em primeiro 
lugar, um conjunto de indicadores, os quais relacionam a capacidade de gerar viagens 
turísticas com a dimensão da população residente, o que permite objectivar os movimentos 
em função da procura potencial existente em cada país.  
 
Da leitura das tabelas elaboradas para o efeito (Anexos 6.1 a 6.3.), pode-se constatar que a 
capitação média para a União Europeia (24 países) foi, no caso do turismo nacional em 
2006, de 218,1% para a totalidade de viagens e de 92,0% para as viagens de férias com a 
duração mínima de quatro noites. Observa-se assim que, em média, por cada residente da 
UE, ocorreram duas viagens para fora da residência habitual, sendo que com a restrição da 
duração mínima de 4 noites, este valor se reduz para uma expressão próxima de uma 
viagem. Apesar de se registarem pequenas oscilações anuais no decurso do período 
2003/06, existe uma relativa estabilização de valores para estes indicadores, o que indica 
que estamos perante uma realidade que tende a sobrepor-se a eventuais alterações 
conjunturais, reflectindo uma propensão bruta para a viagem que pode ser encarada como o 
padrão do turismo europeu. Assinale-se que este valor médio deriva de dados com elevada 
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dispersão entre si, com capitações superiores à unidade no caso da França, da Alemanha, 
da Finlândia, do Reino Unido e do Luxemburgo, e com relações inferiores a 0,5 para países 
como a Polónia, a Lituânia, a Letónia, a Estónia e Portugal.  
 
Passando ao turismo interno, devidamente expresso também em função da população 
residente, constata-se que a relação média obtida foi de 54,1%, notando-se neste caso uma 
maior proximidade de resultados entre os países considerados. Destaque-se a capitação 
obtida para a França (112,1%), a qual se distancia claramente dos restantes países. Por 
outro lado, Portugal sobe alguns lugares na cauda da tabela, ultrapassando a Bélgica, a 
Dinamarca, o Luxemburgo e a Irlanda. 
 
O agrupamento dos países em função do indicador “Propensão Bruta para Viajar” permite 
a sua arrumação em três patamares distintos, relevando a posição da França e da Finlândia 
que ocupam invariavelmente o escalão com valores mais elevados para as quatro situações 
consideradas, os seja, turismo nacional ou interno, e respectivos cruzamentos com as 
viagens de “curta” e “média e longa duração”.  
 

Quadro 4.3. – Propensão bruta para viajar 
Propensão bruta para viajar 

(Média 2006/03) 
 

Turismo nacional 
(por ordem decrescente dentro 

de cada grupo) 

Turismo interno 
(por ordem decrescente dentro 

de cada grupo) 
Total 
 

Finlândia, França, R. Checa, 
Espanha, Luxemburgo, R. 
Unido, Alemanha, Suécia e 
Irlanda  
 (› 210%) 

Finlândia, França, Espanha, R. 
Checa e Hungria  
(› 180%) 

Forte 

Média e longa duração 
(4 noites e mais) 

Luxemburgo, França, 
Alemanha, Finlândia, R. Unido 
e P. Baixos 
(› 110%) 

França, Finlândia e Espanha  
(› 65%) 

Total 
 

Áustria, Hungria, Eslovénia, 
Dinamarca, Letónia, P. Baixos, 
Eslováquia e Itália  
(entre 150% a 210%) 
 

R. Unido, Suécia, Letónia, 
Grécia, Irlanda, Itália, 
Alemanha, Áustria, Eslovénia 
e Dinamarca 
(entre 120% a 180%) 

Média 

Média e longa duração 
(4 noites e mais) 
 

Irlanda, Áustria, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovénia, R. 
Checa, Suécia, Espanha, 
Grécia, Itália, Bélgica, Hungria  
(entre 50 a 110%) 

Grécia, Itália, R. Checa, 
Alemanha, Eslováquia, P. 
Baixos, R. Unido, Suécia,  
Hungria, Áustria e Polónia 
(entre 35% a 65%) 

Total 
 

Grécia, Lituânia, Polónia, 
Portugal, Bélgica, Estónia e 
Roménia 
(‹150%) 

Eslováquia, Portugal, Polónia, 
P. Baixos, Lituânia, Estónia, 
Roménia Bélgica e 
Luxemburgo 
 (‹120%) 

Fraca 

Média e longa duração 
(4 noites e mais) 
 

Polónia, Portugal, Letónia, 
Lituânia, Estónia e Roménia 
(‹50%) 

Portugal, Dinamarca, Irlanda, 
Eslovénia, Letónia, Roménia, 
Lituânia, Bélgica, Estónia e 
Luxemburgo 
(‹35%) 

Fonte: Produção própria 
 
Enfatize-se que este indicador traduz os movimentos da procura turística em função da 
população existente em cada país, pelo que se diferencia em relação à simples apreciação 
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da dimensão em volume. Neste caso concreto, e tal como distinguem autores como Cooper 
(2003), Middleton e Todd (2003), ocorre uma clara concentração dos fluxos num número 
restrito de países, sobretudo quando se aborda o turismo internacional. No pensamento de 
Todd (2003), “ (…) o turismo internacional está confinado a uma elite relativamente 
pequena. Um baixo número de países responde pela porção mais forte do turismo, tanto 
como mercados de origem quanto de destino. Considerar o turismo internacional como 
uma actividade global, em que todas as nações têm um papel importante, é erróneo (…)”. 
Obviamente que na generalidade subscrevemos a posição de Todd, mas os factos mais 
recentes obrigam ao reconhecimento de que a diversificação dos fluxos dos turistas 
internacionais, essencialmente no plano receptor, tem sido uma realidade nos últimos anos, 
pelo que a incidência desta característica tem vindo a atenuar o índice de concentração. 
 
Apesar desta nota, é incontornável a existência de países onde o nível de desenvolvimento 
económico, a par com a existência de sociedades abertas, livres e com avanços ao nível do 
bem-estar pessoal e onde os rendimentos têm uma margem suficiente para cobrirem os 
gastos em bens não essenciais, que mantêm um claro predomínio em termos dos volumes 
de fluxos que anualmente geram. É possível, tendo por base os últimos dados anuais do 
EUROSTAT (2006), reconhecer que apenas cinco países possuem um fluxo de turismo 
nacional acima das 90 milhões de viagens (concentrando 71% do total da UE), um volume 
de viagens internas superiores a 75 milhões (73% do total da UE) e um movimento emissor 
superior a 14 milhões de viagens internacionais (70% do total da UE). Esta tendência ainda 
se reforça mais ao isolarmos apenas a componente de viagens em férias com uma duração 
mínima de quatro noites. 
 
Os Gráficos seguintes (4.7. e 4.8.) ilustram os aspectos atrás referidos e permitem destacar 
a tal posição de predominância de um núcleo reduzido de mercados, onde emergem as 
fortíssimas posições da França no caso do turismo interno, e da Alemanha e do Reino 
Unido no que respeita ao turismo emissor; neste último domínio, a supremacia germânica 
acentua-se fortemente com a individualização das viagens de férias com uma duração 
mínima de quatro noites (65,0 milhões de viagens ao estrangeiro contra 36,6 milhões 
proporcionadas pelos residentes no Reino Unido). 

 
Gráfico 4.7. 

Dimensão em volume dos mercados turísticos 
Total de viagens em 2006

17,7% 13,3%

30,6%

18,8% 22,3%

8,4%

13,4% 11,3%
19,4%

13,3% 16,7%

8,7% 9,6%

25,4% 25,0% 26,8%

3,4%
6,0%

5,4%

1,8%
2,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nacional Interno Emissor

(%
)

Alemanha França R.Unido Espanha Itália Holanda Outros  
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do EUROSTAT 
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Gráfico 4.8. 

Dimensão em volume dos mercados turísticos 
Viagens no mínimo de 4 noites em 2006
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do EUROSTAT 
 

Importa não perder de vista que o indicador “Propensão Bruta para Viajar” surge 
relacionado com o número de viagens efectuadas e não com o número de pessoas que 
viajam, no caso vertente os turistas. Em média, e de acordo com os dados do EUROSTAT 
para 2006, o número médio de viagens por pessoa foi de 2,0 para o turismo nacional e de 
2,4 para o turismo interno. Tendo presente que apenas uma parte dos habitantes dos vários 
países é que efectua viagens, a capitação obtida reflecte o número de vezes que essa 
população flutuante saiu para fora da sua área de residência habitual. 
  
Por imperativos decorrentes da disponibilidade de dados, iremos prolongar a nossa 
apreciação às viagens de férias/lazer com uma duração igual ou superior a 4 noites no 
âmbito do turismo nacional, introduzindo o indicador que permite medir de um modo 
efectivo a relação entre a população que efectua deslocações turísticas e o total de 
residentes no país (“Propensão Líquida para Viajar” – Anexo 6.4.). Neste contexto, 
observa-se que na Europa, e convém recordar que se trata do Continente com maior 
expressão nas práticas turísticas, ainda existem grandes margens para progressão do 
turismo nacional nos vários países. Assim, no período 2003/06, constatou-se que a 
“Propensão Líquida para Viajar” oscilou entre 43,3 e 47,6%, o que significa que mais de 
metade da população europeia não efectuou qualquer viagem no triénio em apreço. A 
Irlanda, a Alemanha, a Eslováquia e os Países Baixos destacam-se como os países onde o 
indicador atinge maior expressão, enquanto que Portugal partilha as últimas posições com 
a Letónia, a Estónia e a Lituânia. 
 
A nota a reter, além da confirmação da fraca capacidade de Portugal em gerar fluxos 
turísticos, reside na constatação que o turismo interno e internacional podem ampliar o seu 
campo de intervenção, como corolário da previsível importância crescente do lazer, da 
facilidade acrescida ao nível da mobilidade das pessoas, do efeito das tecnologias de 
informação e de comunicação e, sobretudo, do esperado crescimento dos rendimentos nas 
famílias em vários países por via do desenvolvimento económico, da industrialização e da 
terciarização. Perante as desigualdades existentes nas taxas de participação em viagens, o 
potencial de crescimento afigura-se variável de país para país. Naqueles países onde a 
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propensão para viajar já regista valores elevados “ (…) a oportunidade de um crescimento 
maior é limitada (…)”, como reconhece Todd (2003). Esta situação não decorrerá de 
qualquer quebra ao nível dos rendimentos disponíveis para consagrar às viagens, mas, 
poderá resultar da eventual limitação no tempo dedicado ao lazer. Segundo Todd, “ (…) 
viajar consome muito tempo e existe evidência crescente de que altos níveis de tempo 
disponível ao lazer já foram atingidos em muitos países industrializados (…)”. Este ponto 
de vista configura, na nossa opinião, uma realidade provável, pelo que adicionamos novo 
argumento baseado na expectativa de que poderão surgir outras exigências em termos de 
ocupação dos tempos livres e de lazer, sem o eventual recurso à deslocação turística. 
 
O contraponto a esta situação é-nos dado pela esmagadora maioria dos países, onde a 
propensão líquida à viagem ainda acusa valores muito baixos. É expectável que a maioria 
dos residentes nestes países aspire o acesso aos meios financeiros e à possibilidade de 
viajar sem restrições, dentro do próprio país ou para o estrangeiro. O turismo nacional irá 
desenvolver-se nestes países e a questão coloca-se com toda a pertinência – que forma de 
turismo é que mais lucrará com esta ascensão de novos potenciais turistas? Será o turismo 
interno ou o turismo emissor? Pelos aspectos abordados na Secção 2.5.4, tudo indica que o 
principal beneficiado será o turismo interno, não só por possuir a “fronteira” mais próxima 
com as actividades de lazer, mas também porque as características marcantes do 
consumidor turístico de hoje encontra nesta forma de turismo a solução mais ajustada às 
suas pretensões. A fragmentação dos períodos de férias, as estadas mais curtas, o 
aproveitamento dos fins-de-semana para viagens, o reforço do excursionismo e a utilização 
de residência secundárias, constituem, entre outros aspectos, elementos que suportam o 
nosso ponto de vista. 
 
Alias, é a própria Organização Mundial do Turismo (OMT) que, no seu ensaio sobre as 
perspectivas do turismo internacional para o horizonte 2020 (OMT, 2001e e 2001f), ao 
estabelecer um cenário francamente expansionista, refere que as cerca de 1561 milhões de 
chegadas de turistas internacionais no mundo, previstas para aquele último ano, resultarão 
de viagens efectuadas por apenas 7% da população mundial, sendo que no caso europeu se 
poderá atingir a taxa de 14%. Perante este cenário, totalmente validado pelo desempenho 
do turismo internacional até 2007, ganha ainda mais consistência o entendimento da 
expansão mais acelerada do turismo interno, não obstante a globalização, a diminuição dos 
custos do transporte aéreo e a concorrência internacional de alguns destinos com preços 
acessíveis e colocados na moda pelos operadores internacionais.    
 
Ainda a propósito das relações entre o rendimento disponível e as práticas turísticas, 
justifica-se uma alusão ao confronto efectuado para o período 2003/06, onde se 
compararam as taxas médias do PIB per capita com os índices de propensão à viagem para 
as três formas de turismo. Os Gráficos 4.9. a 4.11. resumem as incidências obtidas, as 
quais permitem alinhar algumas notas gerais com interesse para a investigação. Por outro 
lado, atendendo à reduzida dimensão da série temporal relativa à Propensão Bruta à 
Viagem, optou-se por não se proceder a qualquer tipo de análise de regressão, a qual 
poderia permitir a visualização de algumas relações directas entre as variáveis. 
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Gráfico 4.9. 

 

Comparação entre o PIB per capita e a propensão bru ta à 
viagem (férias/ 4 e mais noites)
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do EUROSTAT 
 
 

Gráfico 4.10. 

Comparação entre o PIB per capita e a propensão bru ta à viagem 
interna (férias/ 4 e mais noites)
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do EUROSTAT 
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Gráfico 4.11. 

Comparação entre o PIB per capita e a propensão bru ta para o turismo emissor (férias/ 
4 e mais noites)
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do EUROSTAT 

 
Em termos conclusivos, podem-se retirar as seguintes notas, as quais justificam alguma 
ponderação, sobretudo na vertente do turismo interno: 
 

Quadro 4.4. – Síntese das comparações entre o PIB per capita e a Propensão Bruta à Viagem (PBV) 
Turismo nacional Os países com a PBV acima da média da UE possuem todos um PIB per capita 

acima da média da UE; o inverso só não é válido para a R. Checa e a Grécia 
cujos PIB per capita estão no limiar da média da UE. 

Turismo interno 
 
 

Os países com um PIB per capita abaixo da média da UE possuem uma PBV 
abaixo da média da UE para este indicador, com excepção da Grécia; existem 
vários países com PIB acima da média da UE que possuem PBV abaixo da 
média deste indicador (Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Luxemburgo, P. Baixos, 
Áustria, Suécia e R. Unido). 

Turismo emissor Nem todos os países com um PIB per capita acima da média possuem uma PBV 
acima da média da UE para este indicador (Espanha, França, Itália, Finlândia e 
Suécia); o inverso aplica-se à maioria dos países, excepto nos casos da R. Checa 
e da Eslovénia. 

Fonte: Elaboração própria  
 
Face ao exposto, parece-nos lícito concluir que a existência de um PIB per capita baixo 
constitui um factor altamente inibidor do desenvolvimento do turismo interno, o que vem 
confirmar o ponto de vista de Cunha (2006), o qual reconhece que o turismo interno tem 
uma expressão acrescida nos países mais ricos. Contudo, a existência de um PIB per capita 
elevado não é condição suficiente para a existência de um turismo interno dinâmico. De 
facto, para projectar o desenvolvimento do turismo doméstico em detrimento do turismo 
emissor, intervêm cumulativamente outros factores, onde podemos incluir a necessidade da 
existência de uma política turística adequada para o efeito (a França constituirá porventura 
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o caso mais evidente neste domínio) e a existência de uma oferta turística no país 
suficientemente atractiva para fixar as correntes turísticas internas. 
 
iii) O turismo interno e o seu contributo para o equilíbrio dos movimentos na 

hotelaria europeia  
 
Outra forma de avaliar a expressão do turismo interno deriva do acompanhamento dos 
movimentos de residentes nos meios de alojamento colectivo dentro do próprio país. Trata-
se de uma observação que apenas permite retratar parte da realidade da procura interna, a 
qual tende, como se destacará seguidamente, a privilegiar a utilização de meios privativos 
de alojamento. Contudo, a hotelaria reveste uma importância bastante forte no contexto das 
ofertas turísticas dos vários países, o que justifica a usa conveniente ponderação.  
 
Estamos na presença de um sector onde coexistem empresas de dimensão variada, embora 
o predomínio das pequenas e médias empresas (com menos de 250 trabalhadores, segundo 
os critérios da UE) seja acentuado, conforme acentua o EUROSTAT (2008). Ainda 
segundo esta entidade, o sector do alojamento turístico colectivo (hotelaria, parques de 
campismo e outros alojamentos de curta duração) compunha-se de cerca de 248,4 milhares 
de empresas em 2004, gerando um volume de emprego próximo dos 2,1 milhões de postos 
de trabalho e produzindo 56,6 mil milhões de valor acrescentado bruto na economia 
europeia.  
 
Por outro lado, o EUROSTAT destaca os cerca de 195,3 milhares de estabelecimentos 
hoteleiros em funcionamento na União Europeia em 2005, com uma oferta global de 11,7 
milhões de camas, das quais 54,3% se concentram em cinco países da Europa meridional 
(Itália, França, Espanha, Grécia e Portugal). Assinale-se igualmente que, em 2005, o total 
de dormidas registadas nos estabelecimentos de alojamento colectivo da UE-25 atingiu 
cerca de 2154,3 milhões, das quais 59% foram proporcionadas por hóspedes residentes nos 
próprios países. No subconjunto da hotelaria e similares, o valor global de pernoitas atingiu 
1424,4 milhões, com os residentes a absorverem cerca de 53% do total. 
 

Gráfico 4.12. 

Dormidas em meios de alojamento turístico colectivo
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Fonte: Elaboração própria a partir do EUROSTAT (2008) 
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Como decorre da apreciação do Gráfico 4.12., reproduzido na página anterior, encontra-se 
perfeitamente estabilizada a incidência do mercado interno no contexto geral da procura 
hoteleira na UE, relevando a sua posição maioritária e determinante. 

 
Face à preponderância observada da procura dos residentes, justifica-se o aprofundamento 
do seu estudo, sobretudo numa base diferenciada por países, já que poderão resultar 
algumas evidências que permitam potenciar esta componente como factor estratégico para 
o desempenho das empresas hoteleiras em termos de resultados de exploração e, 
consequentemente do equilíbrio da sua própria gestão.  
 
Assim, saliente-se a dispersão de resultados obtidos, com os países nórdicos, a Alemanha, 
o Reino Unido, a França e a Polónia, a acusarem as percentagens mais dilatadas para o 
mercado interno na hotelaria. Portugal registou uma incidência percentual para a procura 
interna na hotelaria (32,9%) muito abaixo da média comunitária e apenas superior à 
verificada em 7 países. Ao invés, nos outros meios de alojamento colectivo (parques de 
campismo, colónias de férias, entre outros), a parcela das dormidas de residentes revela-se 
muito superior à média da UE, distanciando-se igualmente da expressão observada em 
Espanha, na França ou na Itália. Esta situação decorre, como adiante se comprovará, do 
forte predomínio da procura de residentes em meios de alojamento pouco utilizados pelos 
turistas internacionais, caso dos parques de campismo, das colónias de férias e das 
pousadas da juventude, os quais possuem ofertas muito dirigidas para segmentos da 
população economicamente menos favorecida. 

 
Gráfico 4.13. 

Dormidas em meios de alojamento colectivo em 2006 ( % de residentes)
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Fonte: Elaboração própria a partir do EUROSTAT (2008) 
 

De forma a detalhar a incidência da procura doméstica, optou-se pela criação de dois 
indicadores que permitem comparar os fluxos observados em cada país com a dimensão da 
população existente ou com a capacidade hoteleira disponível. A utilização destes dados 
revela-se mais significativa do que o simples cotejo das dormidas registadas em cada país, 
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na medida que reflectem os índices de utilização de uma forma proporcional em relação à 
globalidade da procura potencial e da oferta instalada. 
 
Para o indicador “Relação entre as chegadas de residentes à hotelaria e a população 
existente” (Gráfico 4.14.) aplicaram-se os dados publicados pelo EUROSTAT (2008), 
sendo que a relação para a média da União Europeia (UE-27) rondou invariavelmente os 
0,7 para o quadriénio 2003/06, ou seja, 7 chegadas à hotelaria por 10 habitantes (Anexo 
6.5.).  
 

Gráfico 4.14.  

Relação entre a população residente e as chegadas à  hotelaria em 2006
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Fonte: Elaboração própria a partir do EUROSTAT (2008) 

 
A proximidade anual de resultados por países viabilizou a exemplificação através dos 
dados de 2006. Assim, é possível distinguir a formação de três grupos distintos de países, 
consoante o valor encontrado para a relação em causa43. No grupo com um coeficiente forte 
(acima de 0,8) sobressaem a Suécia, a França e a Finlândia, que apresentam valores 
superiores à unidade (mais do que uma chegada por habitante). Portugal (0,50 para os dois 
últimos anos) posiciona-se no grupo com um coeficiente médio, atrás da Itália e da Grécia; 
em relação a Espanha a diferença é marcante, já que este último país regista um coeficiente 
quase duplo (0,951).  
 
Através do quociente entre o número de dormidas de residentes e a capacidade hoteleira 
existente (camas recenseadas em 31 de Julho e consideradas inalteráveis durante o ano), e 
tendo como base os dados disponibilizados igualmente pelo EUROSTAT, é possível 
calcular os índices de ocupação – cama em função da procura interna (Taxa Bruta de 
Ocupação – Cama para o Turismo Interno). Desta forma, e como mostra o Gráfico 4.15. na 
página seguinte, observou-se que as dormidas de residentes nos próprios países garantiram, 
durante o ano de 2006, a ocupação de 20,2% das camas hoteleiras existentes, contra 17,4% 
no que respeita aos mercados externos. Trata-se de nova constatação do carácter decisivo 
que a procura interna representa para a hotelaria, onde na totalidade dos países da UE se 

                                                 
43 Em conformidade com Reis (2002; 49), a amplitude das classes (ai) foi calculada através da fórmula ai = R/K, onde R é 
a diferença entre os valores máximo e mínimo da variável e K o número de classes. 

Forte 
(x≥0,75) 
 
Média 
(0,375‹x‹0,75) 
 
Fraca 
(x≤0,375) 
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assume como o principal mercado fornecedor, em muitas das situações com a maioria 
absoluta das dormidas.  
 
No caso português, o valor obtido foi de 12,8% em 2006, o que representa uma incidência 
média no contexto europeu, conforme decorre da apreciação do gráfico seguinte, onde os 
países europeus surgem novamente agrupados em três blocos definidos para o efeito (Reis, 
2002; 49). A França, a Alemanha, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca e o Reino Unido 
evidenciaram as taxas mais elevadas, enquanto que no plano oposto, revelando uma 
penetração insignificante do mercado doméstico, surgem o Luxemburgo, Chipre e Malta.  
 

Gráfico 4.15. 

Ocupação hoteleira em função da procura interna em 2006 (%)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Bélgica
Bulgária

Rep. Checa
Dinamarca
Alemanha

Estónia
Irlanda
Grécia

Espanha
França

Itália
Chipre

Letónia
Lituânia

Luxemburgo
Hungria

Malta
Holanda
Áustria
Polónia

Portugal 
Roménia

Eslovénia
Eslováquia

Finlândia
Suécia

Reino Unido
UE - 27

 
Fonte: Elaboração própria a partir do EUROSTAT (2008) 

 
Como nota final desta abordagem, inclui-se uma referência à permanência média na 
hotelaria por parte dos hóspedes residentes nos próprios países, a qual em termos 
comunitários rondou os 2,2 dias em 2006, apresentando uma oscilação mínima do 
quadriénio em análise (Anexo 6.7.). Trata-se de um valor reduzido para a estada média 
hoteleira, mas que se repercute em níveis muito aproximados em todos os países, o que 
permite concluir que estamos perante uma característica intrínseca do mercado interno, a 
qual assenta na sua grande rotatividade de hóspedes.  
 
Comparativamente aos mercados receptores, a estada média dos residentes é inferior na 
generalidade dos casos, o que não significa que tal seja desfavorável para as empresas 
hoteleiras. Como se demonstrará no caso português, os preços suportados pelo mercado 
interno situam-se num plano superior, não só porque fogem à lógica das ofertas dos 
grandes operadores internacionais, mas também porque derivam de processos de reserva 
maioritariamente autónomos em relação aos agentes intermediários nacionais.  
 
iv) A posição portuguesa e os desvios em relação ao padrão médio europeu  
 
Sem prejuízo da abordagem pormenorizada a desenvolver sobre o turismo interno em 
Portugal, a qual constará dos Capítulos 5 e 6 da presente investigação, importa relevar os 

  
Relação Fraca (x ≤ 8,8)    Relação Média (8,8‹x‹17,6)     Relação Forte (x ≥ 17,6)     
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principais traços que separam, ou aproximam, a realidade portuguesa em relação ao padrão 
médio europeu. Paralelamente, e, como referência não desprezível, intercalaremos a 
menção aos indicadores referentes aos três países que sob o ponto de vista geográfico e 
cultural mais se aproximam de Portugal – Espanha, França e Itália. Por outro lado, o 
confronto baseou-se nas viagens de férias/lazer com uma duração mínima de quatro noites, 
atendendo ao facto desta forma de turismo interno apresentar o maior leque de informação 
disponível. Optou-se igualmente por privilegiar a reprodução dos dados referentes a 2006, 
atendendo à relativa estabilização de valores anuais para o período 2003/06 (Anexo 6.8.).   
 

Quadro 4.5. – O turismo interno em Portugal e o padrão médio europeu 
Critério Particularidades inerentes ás viagens de férias/lazer no mínimo de 4 noites 

Sexos 
 

Aproximação de resultados para Portugal em relação à média europeia; ligeiro predomínio 
dos turistas do sexo feminino; a consideração das viagens por motivos de negócios (dados 
para 2005) implica uma distribuição inversa, com claro predomínio do sexo masculino, 
acompanhando Portugal esta tendência de uma forma menos vincada. 

Idades 
 

Portugal acusou uma maior participação nas viagens do grupo etário mais jovem (15 a 24 
anos), sendo esta situação extensiva à média europeia e à França e à Itália; no escalão de 
25 a 44 anos, Portugal acompanhou os valores dos outros três países latinos, superando a 
representatividade desta classe no conjunto da UE; no segmento de meia-idade (45 a 64 
anos), Portugal voltou a não divergir significativamente dos países individualizados, mas 
posicionou-se aquém da média europeia; finalmente, no agrupamento mais idoso, 
Portugal aproximou-se da média europeia e colocou-se numa posição intermédia entre a 
França (percentagem mais elevada) e a Espanha e a Itália (percentagens inferiores).     

Duração das 
estadas 
 

Comparativamente aos 4 países discriminados, o total da União Europeia evidenciou uma 
maior concentração de viagens no período de menor duração (4 a 7 dias), o que deixa 
antever a propensão para uma maior fragmentação das férias fora da área geográfica em 
apreço (Europa de Sul). Esta situação foi particularmente evidente no caso português, 
onde a incidência elevada das estadas entre 15 e 28 dias (17,7%) tornaram perceptível 
uma menor tendência para repartir os períodos de férias, como se constatará no capítulo 
posterior. 

Sazonalidade 
 

As viagens realizaram-se maioritariamente no período de Verão, sendo esta situação 
extensível à quase totalidade dos países europeus. Contudo, Portugal evidenciou uma 
concentração sazonal muito mais marcante do que a média da UE e, inclusive, dos 
restantes países da Europa do Sul. 

Transportes 
utilizados 

Os europeus concederam uma forte primazia aos transportes terrestres, com claro 
predomínio do automóvel ligeiro (mais de ¾ das deslocações); no caso português, o 
desvio mais apreciável em relação à média da UE residiu no uso inferior do comboio e no 
recurso mais frequente ao avião; entre Portugal e Espanha a principal divergência 
focalizou-se na distribuição dos transportes terrestres, tendo sido proporcionalmente mais 
intensa a utilização do veículo ligeiro por parte dos portugueses, enquanto que os 
espanhóis recorreram com maior intensidade ao autocarro e ao comboio. 

Alojamentos 
utilizados 

Os movimentos do turismo interno possuem como alojamento prioritário os meios 
privativos, onde pontificam as casas de familiares e amigos e as segundas residências. Na 
média europeia, a taxa de utilização deste meio de alojamento abrangeu mais de 2/3 das 
viagens efectuadas, sendo que Portugal evidenciou uma incidência muito superior, 
suplantando também os outros países discriminados. 

Organização 
da viagem 

No cômputo da UE foi particularmente baixa a taxa de utilização dos serviços de agências 
de viagens, ou de operadores, para organizar as deslocações internas; de facto, apenas 
10,5% dos europeus recorreram em 2006 a esta opção; a maioria das viagens concretizou-
se sem qualquer tipo de organização; por outro lado, a modalidade de reserva directa, 
sobretudo através do recurso à Internet, constituiu a forma mais usual para preparar a 
viagem. No caso de Portugal, os dados revelaram uma forte taxa de recurso à “reserva 
directa” e, no plano oposto, uma fraca taxa de recorrência às agências de viagens, 
sensivelmente metade da média europeia e ainda mais distante da utilização observada em 
Espanha. 

    Fonte: Elaboração própria a partir do EUROSTAT (2008) 
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Face às notas atrás emitidas interessa sistematizar os traços marcantes das particularidades 
da situação do turismo interno em Portugal, as quais evidenciam algumas divergências 
significativas com o padrão médio europeu. Por outro lado, o aprofundamento do estudo da 
realidade portuguesa, a concretizar no capítulo que se segue, irá não só validar as 
características que emergem dos dados do EUROSTAT como possibilitará o detalhe 
explicativo de várias situações. 
 

Figura 4.2. – Resumo dos desvios do turismo interno em Portugal face ao padrão europeu 
 

► Maior incidência da componente feminina nas viagens por negócios 

► Mais jovens e menos idosos 

► Estadas mais dilatadas e pouca fragmentação das viagens 

► Convergência no uso predominante de veículos ligeiros próprios nas viagens 

► Sazonalidade mais acentuada 

► Utilização mais forte de alojamentos privativos 

 
 

Turismo 
interno 

em 
Portugal 

► Taxa inferior de recorrência aos serviços das agências de viagens 
                                                                                                                Fonte: Elaboração própria 

 
Como complemento às linhas de força referenciadas, interessa aditar a constatação de que 
Portugal possui das taxas mais baixas ao nível da UE no que concerne à propensão bruta 
para viajar; no entanto, ao nível dos fluxos gerados pelo turismo nacional sobressai um 
claro predomínio da componente das viagens internas, sempre com uma incidência 
superior a ¾ dos movimentos globais.  

 
4.2.3. Incidência económica do turismo interno nos países membros 

 
De acordo com os dados apurados através do inquérito efectuado às Administrações 
Nacionais do Turismo (ANT), nos dezoito países que possuem dados publicados para a 
Conta Satélite do Turismo, obteve-se um montante global para o consumo turístico interior 
que ultrapassou os 675 milhões de Euros. Tenha-se presente que os elementos recolhidos 
não se afiguram directamente comparáveis, atendendo a que se reportam a anos distintos. 
Contudo, tratando-se de um indicador estrutural, cujas variações anuais ocorrem sempre 
dentro de uma margem limitada de flutuação, podem-se retirar com prudência algumas 
conclusões em termos do posicionamento dos vários países.  
 
Assim, o Gráfico 4.16., incluído na página seguinte, mostra com clareza que é possível 
distinguir três blocos de países, cujos valores tendem a aproximar-se. Deste modo, num 
primeiro grupo e com valores muito superiores aos dos restantes países, surgiram o Reino 
Unido, a Espanha, a França, a Itália e a Alemanha. Num segundo agrupamento, com 
montantes intermédios para o consumo turístico interior colocaram-se a Áustria, a Suécia, 
a Grécia e Portugal, enquanto que os restantes países evidenciaram valores muito 
inferiores, abaixo dos dez mil milhões de Euros.  
 
No entanto, dentro de cada bloco verificaram-se situações que merecem alguma ênfase e 
que estão relacionadas com a desagregação do consumo turístico interior. Deste modo, no 
grupo de países com valores mais dilatados, o consumo turístico interno atingiu sempre a 
posição preponderante, com incidências percentuais extremas de 80,5% para o Reino 
Unido e 51,2% para a Espanha. Por outro lado, a Espanha, a França, e a Itália patentearam 
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os quantitativos absolutos mais dilatados para o consumo turístico receptor, enquanto que o 
Reino Unido, a França e Alemanha lideraram os valores imputáveis ao consumo turístico 
doméstico. 
 

Gráfico 4.16. 
Consumo Turístico 

Conta Satélite do Turismo (Milhões de Euros)
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Fonte: Inquérito às ANT (produção própria) 

 
No bloco intermédio, onde se inseriu Portugal, observou-se um ligeiro predomínio do 
turismo receptor, com excepção da Suécia, onde o consumo turístico interno prevaleceu 
(65,0% do total). Assinale-se que os dados respeitantes a Portugal serão objecto de análise 
detalhada na Secção 6.5., a qual permitirá evidenciar as insuficiências existentes no 
processo de apuramento do consumo turístico interno, devido sobretudo às lacunas que 
derivam do excursionismo e do alojamento turístico privativo. 

 
Quadro 4.6. – Conta Satélite do Turismo 

% do consumo turístico interno no consumo turístico interior  
País %

República Checa (2005) 43,9
Dinamarca (2005) 37,2
Alemanha (2000) 70,2
Irlanda (2000) 46,3
Grécia (2004) 48,4
Espanha (2006) 51,2
França (2005) 64,9
Itália (2002) 66,0
Hungria (2004) 42,4
Áustria (2006) 45,9
Polónia (2004) 49,7
Portugal (2007) 45,2
Roménia (2001) 52,3
Eslovénia (2005) 44,8
Eslováquia (2005) 19,8
Finlândia (2006) 65,5
Suécia (2006) 65,0
Reino Unido (2005) 80,5
Média UE (18 países) 63,6  

Fonte: Inquérito às ANT (Produção própria) 
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Assinale-se que as limitações apontadas para Portugal são extensivas a outros países, 
conforme indicação facultada pelas ANT, pelo que a representatividade do consumo 
turístico interno estará subavaliada em muitos casos. Não obstante, os dados recolhidos já 
reproduzem de uma forma inequívoca a importância desta forma de turismo, o que vem 
reforçar o ponto de vista da ONU (2008) ao destacar a necessidade de se melhorar a sua 
cobertura, através da criação das rotinas estatísticas adequadas para o efeito. 
Paralelamente, estes resultados reforçam as teses já apresentadas de Jafari (1987), Cooper 
et al (2001), Middleton et al (2002), Todd (2003), Cunha /2006) e Buhalis e Costa (2006), 
sobre a importância nuclear do mercado interno. 

 
4.2.4. Estratégias e políticas para o turismo interno nos países 

membros 
 

Caracterizada a expressão do turismo interno no plano da União Europeia e revisto o 
enquadramento existente ao nível institucional, interessa percepcionar a abordagem 
individual de cada país a esta forma de turismo. O instrumento de observação utilizado 
(inquérito às ANT) facilitou a recolha de informação de base, a qual foi ampliada com as 
informações decorrentes de fontes secundárias, onde se privilegiou sobretudo a consulta a 
documentos e a websites oficiais.  
 
Assim, perante a primeira questão de fundo, relacionada com o conhecimento da 
importância conferida ao turismo interno no quadro da política de desenvolvimento 
turístico de cada país, observou-se que esta abordagem não se afigurou na generalidade 
compatível com a sua expressão física e económica, o que confirma a propensão para 
minimizar o relevo atribuído ao mercado doméstico, conforme já evidenciado 
anteriormente (Secção 4.1.2.). Contudo, também não se pode inferir que exista um 
alheamento total em relação este mercado, pelo que a perspectiva mais realista passa pela 
constatação de algumas das virtualidades desta forma de turismo e pela consequente 
organização de acções para potenciar alguns aspectos. No fundo, e em termos gerais, as 
evidências empíricas apontam para a ausência de uma abordagem global e planeada, 
existindo iniciativas desgarradas, desenquadradas politicamente e raramente 
monitorizadas. 
 
Assim, no contexto dos 22 países com respostas a esta questão, metade declararam possuir 
uma estratégia para o turismo interno devidamente articulada com a política nacional de 
turismo, enquanto que a outra parte pronunciou-se pela inexistência de tal conexão. 
Contudo, neste último grupo, nove países referiram a realização de acções regulares 
destinadas ao turismo interno, com abrangência sobretudo nos domínios da promoção e do 
desenvolvimento de produtos, visando que o mercado se posicione como plataforma para a 
indústria turística. Por outro lado, 15 países (68,2% dos respondentes) possuíam um 
orçamento específico para o mercado interno, o qual contemplava sobretudo intervenções 
preferenciais na área da promoção (59,1%), da informação (50,0%), da organização geral 
da oferta (45,5%), da estruturação de produtos (36,4%), do turismo social (31,8%) e do 
turismo acessível (27,3%).   
 
A aplicação do teste da binomial (Anexo 7.1.) às questões sobre “a existência de uma 
estratégia para o turismo interno devidamente articulada com a política nacional do 
turismo” e “ a disponibilização de orçamento para o turismo interno” conduziu à 
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conclusão que a primeira destas variáveis cumpre os requisitos do teste bilateral assente na 
proporção de 0,5 (50%), enquanto que a segunda variável satisfaz um teste unilateral, com 
a hipótese nula a rondar os 50% (“a proporção de países sem um orçamento para o 
mercado interno será de 50%”) e a hipótese alternativa a ser fixada em “a proporção de 
países sem um orçamento específico para o mercado interno será inferior a 50%”. Ao 
nível descritivo constatou-se que a proporção de casos de países sem orçamento foi de 
0,36, inferior à proporção teste de 0,50. No entanto, a diferença não foi significativa, dado 
que o valor de significância do teste (Sig.2-tailed) foi de 0,286. Deste modo, pode-se 
concluir que não existe evidência estatística para se rejeitar a hipótese nula (Anexo 7.2.).  
 
Colocados perante a questão inerente à selecção dos aspectos mais favoráveis decorrentes 
do desenvolvimento do turismo interno, as ANT dos vários países proporcionaram os 
resultados constantes do Quadro 4.7., os quais resumem as pontuações obtidas para os 
vários factores considerados, numa escala de 1 a 4, variando de “pouco” para “muito 
importante” (Anexo 7.3.). 
 

Quadro 4.7. – Inquérito às ANT 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

Importância económica no PIB nacional 22 3 4 3,40909 0,50324 0,39743 0,49096 -2,03671 0,95278
Mercado importante na época baixa e nos fins-de-semana 22 2 4 3,13636 0,71016 -0,20306 0,49096 -0,84697 0,95278
Mercado importante para o alojamento colectivo turístico nacional 22 2 4 3,09091 0,75018 -0,15381 0,49096 -1,10644 0,95278
Importância social 22 1 4 2,95455 0,72225 -1,59943 0,49096 4,15513 0,95278
Conhecimento do próprio País pelos residentes 22 1 4 2,90909 0,81118 -0,41363 0,49096 0,00105 0,95278
Mercado importante para a restauração nacional 22 1 4 2,77273 0,75162 -0,32726 0,49096 0,26407 0,95278
Mercado importante para as A.V. nacionais 22 1 4 2,27273 0,76730 0,16674 0,49096 -0,04391 0,95278
Valorização cultural dos residentes 22 1 4 2,68182 0,77989 -0,67352 0,49096 0,50411 0,95278
Mercado importante para as empresas nacionais de animação turística22 1 4 2,68182 0,89370 -0,60769 0,49096 -0,09740 0,95278
Desenvolvimento da auto-estima dos residentes 22 1 4 2,45455 0,96250 -0,38743 0,49096 -0,90051 0,95278
Valid N (listwise) 22

Skewness Kurtosis
Aspectos mais favoráveis resultantes do desenvolvimento do turismo interno

Descriptive Statistics

 
Fonte: Produção própria 

 
Observa-se assim que a “importância económica” no PIB nacional” constituiu a referência 
mais pontuada (média de 3,4 pontos) e aquela que apresentou um menor desvio-padrão de 
resultados, o que evidencia a existência de um entendimento muito consensual sobre esta 
matéria. Após esta citação, posicionaram-se duas variáveis decorrentes directamente da 
incidência do próprio mercado interno, ou seja, o reconhecimento do seu papel fulcral ao 
nível da localização temporal de fluxos específicos (época baixa, fins-de-semana e épocas 
festivas) e do contributo decisivo para o equilíbrio da procura global nos meios de 
alojamento colectivo.  
 
Volta, assim, a ganhar evidência esta última asserção, porque conforme já foi explicitado 
nesta dissertação, o turismo interno possui uma abrangência que ultrapassa 
significativamente a imputável aos meios recenseados de alojamento turístico colectivo, 
com forte relevo na procura por meios privativos de alojamento, o que não invalida a 
constatação da sua importância nevrálgica para o equilíbrio dos movimentos na hotelaria e 
nos estabelecimento similares. 
 
A “importância social” do turismo interno e os contributos que pode fornecer para os 
residentes “conhecerem o seu próprio país”, posicionaram-se igualmente num lugar de 
relevo, com médias próximas dos 3,0, e antecedendo dois factores endógenos ao mercado 
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turístico, ou seja, o efeito impulsionador que o turismo doméstico possui nos sectores da 
restauração e das empresas de animação turística. Contudo, a ampliação da dispersão das 
respostas ao nível desta última variável, deixa entender que a incidência é mutável de país 
para país, sendo que nos casos de Portugal, Espanha e França foi fortemente pontuado o 
efeito ligado à animação turística, enquanto que esta ocorrência foi reconhecida como mais 
débil nos países do centro europeu.  
 
Uma nota final ainda para as referências à “valorização cultural dos residentes” e ao 
“desenvolvimento da auto-estima dos residentes”, com pontuações médias arredondadas 
acima de 2,5. Com a pontuação mais fraca de 2,3 pontos surgiu a “importância do mercado 
para as agências de viagens nacionais”, o que vem evidenciar que na maioria dos países os 
programas mais comercializados pelos canais tradicionais de intermediação incidem 
sobretudo na vertente do turismo emissor. 
 
Como síntese das opiniões expressas, deve-se reter a conjunção da duas perspectivas 
complementares, ou seja, o reconhecimento dos benefícios que o desenvolvimento do 
turismo interno pode comportar no plano endógeno do mercado turístico, funcionando com 
frequência como elemento indutor do equilíbrio na procura global ao nível das actividades 
características do sector; por outro lado, os benefícios imputáveis ao desenvolvimento do 
turismo doméstico foram identificados como muito vastos, extravasando o “perímetro” do 
próprio sector e induzindo um contributo significativo ao nível da envolvente exógena, 
com reflexos directos na melhoria de vida dos próprios residentes, sobretudo nos planos 
económico, social e cultural. 
 
Contudo, o turismo interno também possui particularidades com um cariz menos 
vantajoso, as quais decorrem predominantemente das características da própria procura e 
da sua influência sobre a oferta turística instalada. Assim, utilizando uma escala análoga à 
da questão anterior, os aspectos mais pontuados relacionaram-se com a concentração da 
procura em meios de alojamento exteriores à indústria turística, ao carácter sazonal dos 
fluxos e à forte dimensão familiar que está associada (ver Quadro 4.8.). 
 

Quadro 4.8. – Inquérito às ANT 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

Mercado dirigido sobretudo para meios privativos de alojamento 22 1 4 2,63636 0,78954 0,14249 0,49096 -0,35249 0,95278
Mercado muito sazonal 22 1 4 2,54545 0,80043 0,45077 0,49096 -0,32948 0,95278
Mercado marginal para a hotelaria e meios de alojamento similares 22 1 4 2,50000 0,85912 -0,24781 0,49096 -0,41174 0,95278
Mercado com uma dimensão familiar excessiva 22 2 4 2,40909 0,59033 1,14896 0,49096 0,51350 0,95278
Predomínio das deslocações turísticas sem pernoita 22 1 4 2,31818 0,83873 0,37199 0,49096 -0,09010 0,95278
Mercado predominante em sectores de reduzido impacto económico 22 1 3 2,27273 0,70250 -0,44203 0,49096 -0,76225 0,95278
Fraca utilização da Internet (consultas/reservas de serviços turísticos) 22 1 3 2,27273 0,76730 -0,52898 0,49096 -1,04173 0,95278
Mercado limitado e com reduzida capacidade financeira 22 1 4 2,22727 0,86914 0,47275 0,49096 -0,07718 0,95278
Não contribui para o equilíbrio da Balança de pagamentos 22 1 4 2,22727 0,97257 0,52375 0,49096 -0,47501 0,95278
Mercado que utiliza pouco as Agâncias de Viagens nacionais 22 1 3 2,13636 0,77432 -0,24897 0,49096 -1,22534 0,95278
Mercado pouco exigente em termos de qualidade 22 1 4 2,09091 0,81118 0,41363 0,49096 0,00105 0,95278
Valid N (listwise) 22

Descriptive Statistics
Skewness Kurtosis

Aspectos menos favoráveis resultantes do desenvolvimento do turismo interno

Fonte: Produção própria 
 
Pode-se igualmente constatar que o predomínio das deslocações de excursionistas, a fraca 
utilização da Internet e as limitações financeiras dos residentes em alguns países, também 
foram identificados como constrangimentos, se bem que através de uma pontuação média 



 
 Sancho Silva Capítulo 4. Análise de dados I – Dinâmicas internacionais 
 

 - 260 - 

pouco significativa; aliás, importa salientar que as médias obtidas pelos vários factores 
situaram-se na generalidade entre 2,6 e 2,0, o que ilustra uma incidência inferior à 
observada na generalidade das variáveis apresentadas nos aspectos favoráveis. 
 
Ressalte-se igualmente a baixa expressão da dispersão das respostas em torno da dimensão 
familiar do mercado interno, o que permite inferir não só a existência de um 
reconhecimento muito consensual sobre esta particularidade, mas também o entendimento 
de que tal aspecto não constitui um elemento inibidor do desenvolvimento do mercado, 
tendo presente a pontuação média relativamente modesta atribuída a este factor (2,4). 
 
Além do reconhecimento das principais virtualidades e constrangimentos imputáveis ao 
turismo doméstico, considerou-se fundamental aprofundar a investigação através do 
levantamento das principais medidas tomadas nos últimos anos para favorecer o 
desenvolvimento do mercado interno.  
 

Quadro 4.9. – Inquérito às ANT 

N Percent N Percent N Percent
Sistema_ferias_pagas 1 4,5 21 95,5 22 100,0
Sistema_cheques_ferias 2 9,1 20 90,9 22 100,0
Sistema_ferias_suplementares 1 4,5 21 95,5 22 100,0
Alteracoes_calendario_escolar 5 22,7 17 77,3 22 100,0
Sensibilizacao_empresas_reparticao_ferias 5 22,7 17 77,3 22 100,0
Apoios_financeiros_consumidor_final 3 13,6 19 86,4 22 100,0
Apoios_empresas_turísticas 13 59,1 9 40,9 22 100,0
Apoios_custeamento_transportes 2 9,1 20 90,9 22 100,0
Apoios_financ_sindic_solidariedade_social 3 13,6 19 86,4 22 100,0
Portais_Internet_Sistemas_Reservas 11 50,0 11 50,0 22 100,0
Reforco_promocao_turistica_geral 16 72,7 6 27,3 22 100,0
Intensif_programas_segmentos_especificos 10 45,5 12 54,5 22 100,0
Organiza_programas_produtos_turisticos 10 45,5 12 54,5 22 100,0
Outras_iniciativas 1 4,5 21 95,5 22 100,0

ExcludedCases Included
Case Processing Summary

 Principais medidas tomadas nos últimos anos para favorecer o desenvolvimento do turismo interno
Total

 
Fonte: Produção própria 

 
A tipificação das respostas por iniciativas concretizadas (Quadro 4.9.) permitiu inferir 
novamente a primazia das acções no domínio da promoção em geral (16 dos 22 países 
respondentes destacaram esta componente), além da constatação que na maioria dos países 
(13) desencadearam-se medidas específicas no sentido de apoiar as empresas turísticas 
tendo em vista a melhorias da organização da oferta, dos seus equipamentos e dos seus 
serviços, com benefícios para a procura em geral (interna e receptora). 
 
Enfatize-se igualmente as intervenções ao nível dos sistemas de informação e de reservas 
ligados ao uso da Internet, as quais revestiram um relevo muito especial em metade dos 
países considerados (11). Com pontuações igualmente interessantes devem-se destacar as 
acções no domínio da intensificação do desenvolvimento de programas específicos para o 
turismo interno dirigidos para segmentos particulares, além da formatação de programas 
para produtos turísticos específicos com propostas regionais devidamente articuladas.  
 
Observa-se assim que o predomínio das iniciativas ocorreu na “malha” interna do sector 
turístico, concretamente ao nível dos dois eixos do mercado, evidenciando a maior 
facilidade de mobilização de investimentos neste domínio, onde o grau de autonomia em 
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relação à envolvente é mais forte. Em contrapartida, as acções com um carácter 
vincadamente mais estrutural e com uma incidência específica na componente exógena, 
registaram fracos níveis de concretização, o que pode reflectir uma ausência da já aludida 
política integrada de fomento de turismo interno.  

 
4.2.5. Particularidades dos mercados internos nos países membros 

 
Aprofundando as experiências nacionais no domínio do turismo doméstico, podem-se 
destacar experiências de comprovado sucesso e sistematizar alguns pontos em torno da 
abordagem no domínio do marketing e da organização de produtos. Neste sentido, o 
exercício de benchmarking efectuado destinou-se sobretudo ao acompanhamento de 
processos e resultados em determinados países, tendo em vista a selecção de práticas 
consideradas como pontos de referência e com capacidade de fornecerem elementos 
inovadores susceptíveis de melhorarem o desempenho dos agentes públicos e privados no 
caso da abordagem ao turismo doméstico.  
 
Tal como refere Pagliuso (2005), “ (…) qualquer organização, pública ou privada, com ou 
sem fins lucrativos, de qualquer sector ou porte, pode utilizar o Benchmarking para 
entender e melhorar os seus processos (…)”, pelo que a identificação das melhores 
práticas pode servir de referência para uma mudança que leve a melhores resultados junto 
das organizações, funcionando como estímulo para os esforços de melhoria. Neste 
contexto, elegeram-se três áreas cruciais para o desenvolvimento do turismo interno – 
estratégia política (França), organização do produto (Reino Unido) e informação estatística 
(Espanha) – cujas experiências decorreram de missões de estudo específicas para o efeito 
ou de um trabalho de “desk research” conduzido precisamente nesse sentido.  
 
i) O caso da França: a coerência da política de fomento do turismo interno 
 
Assim, iremos referenciar o caso francês como um exemplo de intervenção exemplar no 
domínio das políticas destinadas à valorização do turismo interno. A França sobressai pela 
coerência da abordagem estratégica a este mercado e pela consequente organização para 
implementar e monitorizar os programas e as acções definidas. Com efeito, apesar de se 
assumir como o primeiro destino mundial do turismo internacional (OMT, 2009), os 
documentos orientadores da política turística em França deixam entender a existência a 
existência de um verdadeiro desígnio em termos do turismo interno.  
 
Segundo a OCDE (2008), o programa global de turismo para 2007 neste país, assentava em 
quatro eixos ligados à qualidade da oferta (programa integrado de qualidade – Plan Qualité 
Tourisme), à contratualização com os actores regionais e locais de contratos-programa 
específicos, à renovação da promoção externa e ao incentivo do acesso às “férias para 
todos”. Esta última linha orientadora traduz-se no desenho de um programa coerente de 
acções, dirigido para três objectivos – expansão das actividades turísticas, valorização das 
pessoas e reforço da coesão social e da não exclusão. 
 
A estrutura institucional do turismo em França está integrada no Ministério da Economia, 
da Indústria e do Emprego, possuindo como responsável máximo directo, um Secretário de 
Estado para o Turismo, também encarregue do comércio, do artesanato, das pequenas e 
médias empresas e dos serviços. Inclui os seguintes organismos: Inspecção-Geral do 
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Turismo (auditoria e controlo dos serviços públicos turísticos em França e no estrangeiro), 
Conselho Nacional do Turismo (órgão consultivo e de interacção com os agentes 
económicos e sociais), Direcção do Turismo (operacionalização da política do turismo, 
relações internacionais, articulação com as estruturas regionais de turismo, novas 
tecnologias de informação, prospectiva e observação estatística) e os organismos 
associados – Maison de la France (promoção turística), ODIT France (Observação, 
Desenvolvimento e Engenharia Turística), Agência Nacional dos Cheques – Férias 
(desenvolvimento do turismo para todos e luta contra a exclusão social, com integração da 
Bolsa de Solidariedade e Férias (desde Outubro de 2006) e Conselho Nacional das Cidades 
e Vilas Floridas (desenvolvimento e requalificação do produto turístico). 
 
Como decorre desta breve descrição da organização institucional, existe uma entidade 
totalmente vocacionada para o fomento do turismo interno. No quadro da lei de 1998 
contra as exclusões sociais, as férias foram reconhecidas como um direito fundamental do 
indivíduo, a par com a habitação e a saúde. A acção do ministro delegado para o Turismo 
visa precisamente a concretização deste direito, entendendo-se que a partida em férias 
permitirá às pessoas retomarem a confiança nelas próprias, reintegrarem-se numa iniciativa 
social e, no caso dos desempregados, criarem condições psicológicas mais fortes para 
procurarem novas hipóteses de emprego. Como resultado das políticas implementadas, as 
taxas de ida em férias subiram de 15% em 1950, para 50% na década de 70, atingindo 
actualmente valores à volta dos 70%. 
 
Para operacionalização das politicas de extensão do gozo de férias a segmentos mais 
desfavorecidos, destaca-se a Bolsa de Solidariedade e Férias, criada em 1999, por 
iniciativa da Secretaria de Estado do Turismo, que associando o Estado, as colectividades 
locais, os profissionais do sector e as associações humanitárias, tem como objectivo 
principal a luta contra a exclusão e pelo igual acesso ao turismo para todos os cidadãos, 
quer através de parcerias com as associações de turismo, quer através da Agência Nacional 
dos Cheques – Férias. 
 
Em termos operacionais, este apoio é feito através da oferta de programas orientados para 
quatro segmentos: Jovens (com pacotes para colónias de férias, viagens entre grupos de 
amigos ou auxílio para estágios desportivos), Famílias (para famílias com crianças e jovens 
em idade escolar), Sénior (dispondo de pacotes para viagens em grupo ou individuais com 
familiares e amigos) e Deficientes (com a criação do rótulo “Turismo e Deficiências” e 
compilação da oferta existente com capacidade estrutural para receber deficientes físicos e 
mentais, disponível no catálogo anual de cheques-férias).  
 
Com mais de vinte e cinco anos de existência, a Agência Nacional dos Cheques – Férias 
(ANCV) consiste numa entidade pública de carácter industrial e comercial, tendo como 
missão desenvolver os meios necessários para a extensão do gozo dos tempos de lazer a 
todos os cidadãos nacionais. Actualmente, e segundo os registos existentes nesta entidade, 
a ANCV é utilizada por cerca de sete milhões de franceses.  
 
Para aceder aos serviços prestados pela Agência são elaboradas convenções entre esta 
entidade e as entidades empregadoras ou os serviços sociais, sendo uma parte das despesas 
de viagem suportadas pela empresa ou serviço social, variando esta comparticipação entre 
20% a 80% das despesas existentes, de acordo com o valor do salário bruto mensal do 
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cidadão em causa e do montante total dos cheques emitidos (são financiados de um quarto 
a quatro vezes o valor da viagem).  
 
O acesso à oferta disponível para estes vouchers concretiza-se através de catálogo, com um 
custo médio reduzido, ou através do portal dedicado ao tema, que para além das ofertas 
integradas no guia, oferece propostas de último minuto com descontos apelativos. Abrange 
os sectores dos transportes, de lazer, atracções culturais, alojamento e restauração, através 
de parcerias estabelecidas com empresas turísticas de diferente dimensão, abrangendo 
desde as PME até os grandes grupos, como a Disneyland Paris, o Parque Astérix, o Grupo 
Accor, o Club Med e a Air France, entre outros. 
 
Paralelamente, a estratégia geral para o desenvolvimento do turismo interno contempla as 
seguintes iniciativas: 
���� Realização de campanhas nacionais e regionais sobre a legitimidade das férias; 
���� Forte afectação orçamental de recursos financeiros para apoiar a partida em férias; 
���� Apoio à renovação dos equipamentos e elaboração de projectos turísticos orientados 

para o incremento do turismo social, potenciando também o investimento privado; 
���� Desenvolvimento de instrumentos de observação e avaliação dos comportamentos dos 

franceses em férias; 
���� Articulação dos calendários escolares entre as várias regiões; 
���� Concessão de benefícios fiscais às empresas que exploram unidades de alojamento 

turístico com um carácter sazonal; 
���� Articulação com as campanhas promocionais promovidas pela “Maison de la France” 

para o turismo receptor; 
���� Portais destinados ao turismo interno, com propostas específicas por produtos e por 

regiões. 
 
Como decorre dos aspectos atrás evidenciados, esta estratégia que tem resistido à 
rotatividade governamental em termos de quadrantes políticos, perfila-se como um 
contributo fundamental para o desenvolvimento do turismo interior em França, 
nomeadamente no plano do turismo doméstico, constituindo um incentivo para o gozo de 
férias no próprio país, em inúmeros destinos e em diversas épocas do ano, contribuindo 
assim para o decréscimo da sazonalidade e para uma distribuição espacial equilibrada dos 
fluxos turísticos. No plano económico, e segundo a Conta Satélite do Turismo em França, 
o turismo interno contribuiu com 64,9% para o consumo turístico interior em 2005, o que 
atesta os benefícios que por esta via também induz da sociedade francesa. 
 
ii) O caso do Reino Unido: A organização dos produtos para o mercado interno 
 
Nos meios turísticos, o Reino Unido é identificado como um grande gerador de turismo 
emissor, pelo que existe a tendência para não conferir grande destaque às suas práticas ao 
nível do turismo interior. Contudo, importa destacar que o Reino Unido se assume como o 
sexto destino mundial do turismo internacional (OMT, 2009) e que o seu turismo interno 
tem um relevo muito forte, tendo proporcionado, em média, entre 2000 e 2006, cerca de 
68,6% das dormidas em meios colectivos de alojamento (OMT, 2008). Por outro lado, em 
termos de contributo para o consumo turístico interior, a componente interna proporcionou, 
em 2005, uma comparticipação fortemente maioritária de 80,5% (OCDE, 2008). 
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A Divisão de Turismo do Ministério da Cultura, da Informação e do Desporto assume-se 
actualmente como a ANT do Reino Unido, responsabilizando-se directamente pelo 
estímulo do turismo regional, pelas relações internacionais e pelo financiamento directo do 
organismo (VisitBritain) encarregue da comercialização turística junto dos britânicos 
(através da marca EnjoyEngland) e no exterior. Por outro lado, e como corolário da política 
descentralizadora existente, as autoridades locais e as agências de desenvolvimento 
regional desempenham um papel nuclear na comercialização turística e no acesso à 
informação nas respectivas áreas.  
 
Da análise efectuada à intervenção institucional no plano do turismo interno44, destacam-se 
as intervenções ao nível da preparação de produtos específicos e da sua consequente 
promoção. Assim, a instituição pública Visitbritain, no quadro de uma política de 
diversificação de produtos turísticos e de adaptação a nichos de mercado especiais 
decorrentes de novas motivações, elaborou uma estratégia com duração de três anos (2005 
a 2008), tendo em vista o incremento das viagens e das despesas em férias dos britânicos 
dentro do seu país. Para a definição desta estratégia foi efectuada uma análise segmentada 
da população residente através do recurso a uma grelha padronizada, onde se 
caracterizaram os comportamentos em viagem por estratos, bem como a capacidade de 
persuasão no que respeita à mudança dos respectivo hábitos de férias. Escolhidos os 
segmentos, estudaram-se, através de um inquérito, os factores de satisfação dos 
consumidores, o que permitiu ajustar as actividades de marketing, aumentando a eficiência 
das mesmas.   
 
Dando sequência a esta estratégia, a marca Enjoyengland implementou, no biénio de 
2004/05, três novas campanhas temáticas relacionadas com a gastronomia (ponto forte do 
turismo interno), bem-estar (uma das oportunidades a desenvolver) e áreas costeiras (a 
principal fragilidade apresentada). Assim, no plano da gastronomia, iniciou-se uma 
campanha (Taste England), a qual beneficiou do envolvimento de especialistas 
gastronómicos de renome, cabendo a cada um a promoção da gastronomia nas regiões 
inglesas. Por outro lado, arrancou a campanha Waterside England, com a qual se pretendeu 
promover as áreas costeiras de Inglaterra, os desportos de mar e as praias, bem como a 
gastronomia associada a estas áreas; finalmente, concretizou-se a campanha Outdoor 
England orientada para a valorização do património construído, a observação de espécies 
protegidas e a prática de desportos de ar livre. 
 
As linhas orientadoras desta estratégia tiveram continuidade no biénio 2006/07, incluindo o 
programa de marketing inúmeras parcerias com os principais fornecedores de serviços e 
produtos turísticos das várias regiões. Em resumo, as principais acções incidiram sobre os 
seguintes aspectos: 
���� Continuação das campanhas anteriores com a introdução de ajustamentos decorrentes 

da monitorização efectuada; 
���� Aposta clara nos mercados familiares, com novas campanhas – “Just Relax” 

(direccionada para casais sem filhos ou com filhos adolescentes), “Family Fun” e 
“Storybook” (dirigida para locais relacionados com a literatura infantil inglesa); 

                                                 
44Visit Britain, “Domestic Marketing”, 2005 e “England Product & segment profile”, 2005; English Tourist Board, 
“Statistics on tourism & research – UK Tourism Facts 2003”, Agosto de 2004”; endereços electrónicos: 
www.tourismtrade.org.uk/MarketIntelligenceResearch/EnglandMarketProfileResearchStatistics.asp”, 
“www.visitengland.com”, “www.enjoyengland.com” e “www.staruk.org.uk” (acedido em 03/0708). 
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���� Lançamento das campanhas “Rock and Pop” (através da qual se pretende atrair os 
turistas para locais relacionados com a cultura pop inglesa) e “City culture” (promoção 
de 32 cidades inglesas, no segmento City Breaks); 

���� Desenvolvimento da campanha “MeetEngland”, para os segmento MICE e do turismo 
desportivo; 

���� Criação de ofertas especiais no site da marca responsável pelo turismo interno; 
���� Reforço das campanhas na imprensa nacional, edição de brochuras, participação em 

feiras e aposta no direct-mail; 
���� Desenvolvimento de um plano estratégico para o segmento de negócios do turismo 

interno. 
 
Paralelamente, importa referir o desenvolvimento do sistema integrado de qualidade para o 
alojamento e para as atracções turísticas nacionais, o qual está naturalmente direccionado 
para o turismo interior e não só para o turismo interno, embora também o beneficie, na 
medida em que confere credibilidade à marca nacional, auxiliando os consumidores a 
encontrarem alojamento e infra-estruturas à sua medida. 
 
Como nota conclusiva, a experiência do Reino Unido mostra-nos uma estratégia para a 
dinamização do turismo interno assente no reforço da qualidade das infra-estruturas 
turísticas existentes, na diversificação de produtos e na exploração das suas 
complementaridades, assim como na operacionalização de políticas promocionais originais 
e devidamente segmentadas. A tentativa de reduzir a forte propensão dos britânicos a 
viajarem para o estrangeiro, obriga à existência de programas internos atractivos e com 
uma boa relação qualidade/preço. 
 
iii) O caso da Espanha: a profundidade dos instrumentos de observação estatística 
 
Como é possível constatar da leitura dos documentos referentes à política do turismo em 
Espanha (Aguilera, 2005), não existe uma estratégia institucional e integrada para o 
turismo interno. Assim, ao invés do observado para a França e o Reino Unido, não existem 
produtos organizados para o mercado interno ao nível nacional, excepto as iniciativas 
desenvolvidas no âmbito do denominado turismo social. Contudo, existem sinais de que 
esta orientação pode inverter-se no futuro, derivando esta conclusão da conjugação de dois 
aspectos. Em primeiro lugar, a dimensão económica real que já atingiu o turismo 
doméstico em Espanha não permite subalternizar mais esta componente, a qual já terá 
ultrapassado em 2006, em termos de consumo turístico interior, a parcela imputável ao 
turismo receptor, de acordo com os dados da Conta Satélite do Turismo para 2006 (ver 
Quadro 4.6.).  
 
Por outro lado, a estratégia de desenvolvimento turístico da Espanha para o horizonte 2020 
(Secretaría General de Turismo, 2006) referencia o turismo doméstico de uma forma mais 
equilibrada em relação ao receptor, identificando-o mesmo como um ponto forte da 
actividade económica derivada do turismo interior – “ (…) La fortaleza de la demanda 
turística interna y su cada vez mayor nivel de exigencia, que permite desarrollar nuevos 
productos como el turismo rural (...)”. 
 
Em termos da organização institucional do turismo em Espanha e, como corolário da 
repartição dos poderes administrativos, as Comunidades Autónomas possuem as suas 
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competências próprias em matéria de promoção e de regulamentação do turismo nos 
respectivos territórios. Estas competências não excluem a intervenção da Administração 
Central, a qual elabora as actividades de promoção e de comercialização do turismo no 
estrangeiro, concebe a política de turismo, coordena a regulamentação geral aplicável ao 
sector e assegura a ligação com o planeamento económico nacional. Neste contexto, ganha 
especial relevo a existência de uma rede de relações entre as diferentes administrações e os 
vários instrumentos de cooperação, de forma a garantir a plena eficácia nas acções a 
desenvolver.  
 
Recentemente, a Espanha conheceu uma reformulação da sua estrutura central do turismo, 
apesar de se manter na dependência da Secretaria de Estado do Turismo e do Comércio. 
Assim, foi criado o Instituto do Turismo, o qual passou a funcionar como “umbrella” de 
toda a Administração Central do Turismo, integrando as competências promocionais da 
TURESPAÑA e passando a ter na sua dependência directa o Instituto de Estúdios 
Turísticos (Real Decreto 1182/2008, de 11 de Julho, referente à estrutura orgânica básica 
do Ministério da Indústria, Turismo e Comércio). 
 
Voltando ao mercado interno, constatou-se que, ao nível da comercialização, tem-se 
revelado como secundário para os operadores turísticos espanhóis, excepto no que respeita 
aos destinos insulares. De facto, é no plano das Comunidades Autónomas, em muitos casos 
através de actuações concertadas com o poder local, que se desenvolvem as acções de 
promoção e de animação, as quais representam uma parcela significativa dos investimentos 
realizados por estas entidades. Contudo, apesar da abordagem institucional do turismo 
interno em Espanha não revelar a organização e a consistência dos modelos existentes 
noutros países, nomeadamente em relação aos que já foram identificados como portadores 
de boas práticas, deve destacar-se a ocorrência de um conjunto de instrumentos de 
observação e de avaliação sobre o mercado doméstico, os quais se revelam de grande valia 
e profundidade. Assim, a operação estatística designada por FAMILITUR (Instituto de 
Estudios Turísticos; 2006b, 2004) permite quantificar os fluxos inerentes ao turismo 
nacional em Espanha, separando o turismo interno e o turismo emissor, bem como os 
movimentos afectos pelos turistas propriamente ditos e pelos excursionistas. 
 
Esta rotina estatística tem sido objecto de uma optimização gradual desde o seu início em 
1996, tendo-se posteriormente registado em 1999 a primeira ampliação da amostra 
trabalhada, o que permitiu o desdobramento dos dados nacionais em séries com 
informação regional. O cariz da operação estatística manteve-se estável até 2004, ano onde 
se reformulou o painel de inquiridos, dilatando-se novamente a dimensão da amostra 
utilizada. Finalmente, em 2005, modificou-se o questionário de base, tendo-se introduzido 
um novo processo de recolha mensal de entrevistas e ampliado o número anual de 
inquéritos realizados. Este processo de melhoria progressiva da consistência do inquérito 
dirigido às famílias de residentes em Espanha, revela não só uma salutar atitude de 
aperfeiçoamento da informação a obter, como deixa transparecer a preocupação da 
administração espanhola em garantir os meios financeiros necessários para qualificar a 
produção estatística da sua responsabilidade, o que constitui o reconhecimento da 
importância que a informação pode desempenhar no quadro da definição das estratégias 
sectoriais. 
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O principal objectivo inerente a esta produção estatística prende-se com a investigação dos 
hábitos turísticos dos residentes em Espanha, de forma a analisar globalmente a sua 
experiência turística e o seu comportamento como viajante. Ao nível das variáveis de base, 
as informações incidem sobre a estrutura e as características sócio – demográficas, as 
experiências como viajante, a utilização da Internet, a disponibilidade de veículo próprio 
para as deslocações, o acesso a vivendas familiares fora do município de residência, a 
utilização de outras residências secundárias por tipos de moradias e regimes de posse, a 
desagregação das viagens por temporada, alojamentos e dimensão do grupo, e a 
identificação de relações afectivas com outras Comunidades Autónomas. Por outro lado, 
no plano dos hábitos turísticos, procede-se a uma definição do perfil do turista residente, 
utilizando-se para o efeito, critérios baseados na idade, nas habilitações académicas, na 
situação perante o trabalho, na dimensão das localidades de residência e na existência de 
filhos menores ou dependentes. Esta caracterização é repartida por viagens de ócio/lazer, 
por deslocações profissionais, por viagens de estudo e pelos movimentos de excursionistas.  
 
Por outro lado, a periodicidade mais curta de recolha de dados e a maior proximidade 
temporal em relação às viagens de referência têm conferido, segundo o Instituto de 
Estudios Turísticos (2006), uma maior qualidade à informação recolhida. Paralelamente, e 
como se trata de um inquérito por amostragem, tem sido objecto de particular importância 
o refinamento do sistema de estimação dos dados universais, tendo-se incluído 
recentemente novos ponderadores inerentes à população imigrante. 
 
Mas, se o FAMILITUR se revela como a principal fonte de informação estatística sobre o 
mercado interno, convém ter presente que existem outras produções no sistema espanhol, 
as quais se desenvolvem no âmbito de uma estreita articulação entre o Instituto de Estudios 
Turísticos e o Instituto Nacional de Estatística de Espanha. Neste contexto, importa 
destacar o acompanhamento dos movimentos nas vivendas e moradias secundárias, o que 
obrigou numa primeira etapa ao recenseamento das residências principais e secundárias; 
posteriormente, o INE de Espanha lançou um inquérito regular sobre a utilização das 
residências secundárias por parte dos espanhóis em fins-de-semana, férias e períodos 
especiais, o qual deverá revestir no futuro uma importância acrescida, tendo presente o 
relevo que o alojamento privativo (e não colectivo) ocupa nas deslocações inerentes ao 
turismo interno. 
 
No sistema estatístico espanhol existe igualmente o reconhecimento da necessidade de 
renovação e de actualização das operações estatísticas tradicionais de base. Assim, por 
exemplo, no inquérito mensal do INE (Espanha) sobre os movimentos na hotelaria, 
introduziram-se os quesitos no questionário que permitem assegurar a desagregação dos 
dados mensais do movimento de residentes em Espanha por regiões internas de 
proveniência, o que permite construir as matrizes de fluxos entre Comunidades 
Autónomas. Trata-se de uma informação com grande interesse, a qual não é possível obter, 
por exemplo, no quadro da produção estatística em Portugal.  
 
Outra área de intervenção com influência no domínio dos sistemas de observação e 
monitorização do turismo interno, relaciona-se com a produção da Conta Satélite do 
Turismo, matéria em relação à qual, a Espanha tem assumido uma liderança no processo de 
refinamento metodológico, inclusive ao nível da Organização Mundial do Turismo. Neste 
contexto, devem ser evidenciados os esforços de cooperação entre o INE (Espanha) e o 
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Instituto de Estudios Turísticos, o aperfeiçoamento do desenho da metodologia inerente 
aos excursionistas (cuja definição de residência habitual obrigou à consideração do 
município como unidade de base) e ao consumo turístico interno, e a inclusão nos 
inquéritos do INE de módulos e de questões específicas para medir os gastos das empresas 
em viagens de negócios ou profissionais (este quesito abrange a totalidade das empresas no 
inquérito aos serviços, enquanto que na indústria e na construção, incide sobre as maiores 
empresas). 
 
Depois da referência a experiências consideradas modelares, prossegue-se a análise das 
particularidades das organizações institucionais em torno do turismo interno, concedendo-
se seguidamente um foco especial às opções referentes ao marketing, em particular na 
componente de promoção. Contudo, tenha-se sempre presente, tal como refere Middleton 
(2002), que a influência da actividade de marketing realizada pelas ANT, DMO 
(Destination Marketing Organization – Organização de Marketing de Destinos) e ORLT 
difere do marketing comercial. De facto, uma parte significativa das viagens internas têm 
outros propósitos que não o lazer, como é o caso das deslocações profissionais e em 
negócios, bem como as visitas a familiares e amigos, as quais não são significativamente 
influenciadas pelos investimentos promocionais institucionais. 
 
Por outro lado, e tal como relembra Middleton (2002), “ (…) especialmente no caso dos 
países desenvolvidos, é óbvio que uma grande parte das visitas de lazer continuariam a se 
feitas sem as despesas da DMO porque são influenciadas por visitas anteriores, 
recomendações de amigos e, é claro, pelos esforços do sector privado da indústria de 
turismo como um todo (…)”. Portanto, deve-se usar de toda a precaução na análise dos 
resultados seguidamente aludidos e ter presente que o esforço da marketing das ANT, 
DMO e ORLT será sempre parcial, ou até mesmo marginal, em termos da variação de 
segmentos abrangidos e produtos influenciados e “ (…) suprimido em grande parte quanto 
ao impacto maior dos determinantes e motivações que afectam os mercados de origem 
(…)”  (Middleton, 2002).  
 
Contudo, estes aspectos não impedem que o seu papel seja muito valorizado pelos 
parceiros do sector privado do turismo, tendo presente a importância do desenvolvimento 
de programas promocionais para comunicar as imagens gerais dos destinos e para 
transmitir as mensagens adequadas para segmentos-alvo de potenciais visitantes. Aliás, o 
desempenho destas entidades também se consubstancia no exercício da estratégia de 
“ facilitação de marketing”, tal como definido por Middleton, ou seja, na criação de pontes 
de colaboração de marketing entre uma DMO e os operadores individuais na indústria de 
viagens e turismo: Em vários países estas parcerias tomam a forma dos denominados 
Programas de Promoção Conjunta (PPC), os quais pressupõem a complementaridade das 
despesas de marketing, considerando as campanhas “umbrella” (DMO) e os investimentos 
dos agentes privados. 
 
Tendo presente o conteúdo das notas atrás emitidas, reorientamos a nossa análise para o 
inquérito efectuado às ANT, concretamente para o resumo da afectação das 
responsabilidades no domínio da promoção turística nos vários países (Quadro 4.10.).  
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Quadro 4.10. – Inquérito às ANT 

 
Case Processing Summary

N Percent N Percent N Percent
Administracao_Nacional_Turismo 16 72,7 6 27,3 22 100,0
Administracao_Regional_Turismo 17 77,3 5 22,7 22 100,0
Administracao_Local_Turismo 9 40,9 13 59,1 22 100,0
Parcerias_Publicas_Privadas 12 54,5 10 45,5 22 100,0
Agentes_Privados 8 36,4 14 63,6 22 100,0
Outras_Organizacoes_Nao_Governamentais 6 27,3 16 72,7 22 100,0

Included TotalExcluded
Cases

Entidades responsáveis pela  concretização das acções promocionais destinadas ao turismo interno   

 
Fonte: Produção própria 

 
Em primeiro lugar, enfatiza-se a forte frequência de citações ao papel da Administração 
Regional de Turismo, o que coloca este patamar de intervenção pública como decisivo na 
concretização das acções planeadas. Existem países que seguem o já aludido modelo 
espanhol e que depositam exclusivamente nestas estruturas a efectivação das iniciativas 
promocionais, não existindo qualquer referência orientadora no plano nacional. Em 
Portugal, conforme se analisará no capítulo seguinte, o modelo que funcionou até 2007 
resultava de uma articulação entre a ANT e os antigos ORLT, com efeitos ao nível das 
parcerias financeiras, da determinação dos target prioritários da promoção generalista e da 
escolha dos meios de comunicação a utilizar; contudo, também nota-se a ausência de um 
plano de referência que oriente as acções nacionais, regionais e locais, que crie as parcerias 
e sinergias apropriadas e que monitorize o processo (CESTUR, 2007). 
 
A Administração Local do Turismo surgiu na maioria das situações (13 países) sem uma 
intervenção directa na promoção turística do mercado interno, o que poderá constituir um 
sinal de dificuldade de interacção com os patamares regional e nacional, ou uma evidência 
de uma menor vocação para as acções deste tipo. Esta última asserção não se nos afigura 
despropositada, nem necessariamente reveladora de um eventual menor empenho do poder 
local. De facto, neste nível hierárquico, existe um relativo consenso sobre a primazia das 
intervenções no domínio da estruturação da oferta turística e na satisfação das necessidades 
adicionais criadas pelo desenvolvimento turístico em áreas como o abastecimento de água 
e de electricidade, o saneamento básico, a recolha e o tratamento de lixos, entre outras. Do 
ponto de vista da acção promocional, as experiências existentes apontam para a vantagem 
de se dispor de organizações regionais em destinos mais dimensionados, com integração 
adequada de produtos locais e com capacidade de afirmação em mercados.  
 
Observou-se igualmente que, em doze países, encontram-se a funcionar, com a eficácia e a 
regularidade reconhecidas, parcerias públicas e privadas, as quais assentam na maioria dos 
casos na elaboração e concretização de programas de promoção conjunta. Por outro lado, 
as iniciativas promocionais conduzidas exclusivamente pelas estruturas associativas dos 
agentes privados apenas revelaram uma prática extensiva a oito países, o que evidencia o 
reconhecimento do papel fulcral que as parcerias com o sector público podem 
desempenhar.  
 
A comprovar este ponto de vista, os já aludidos programas de promoção conjunta com 
empresários foram classificados, a par da publicidade em revistas e jornais, como as acções 
mais recorrentes no domínio da promoção, constituindo uma realidade em quinze países 
(Quadro 4.11.). 
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Quadro 4.11. – Inquérito às ANT 

N Percent N Percent N Percent
Publicidade_institucional_televisao 9 40,9 13 59,1 22 100,0
Publicidade_revista_jornais 15 68,2 7 31,8 22 100,0
Visitas_educacionais 6 27,3 16 72,7 22 100,0
Participacao_feiras 13 59,1 9 40,9 22 100,0
Programas_promocao_conjunta_empresarios 15 68,2 7 31,8 22 100,0
Comparticipacao_festividades_regionais 10 45,5 12 54,5 22 100,0
Promocao_sites_especificos 14 63,6 8 36,4 22 100,0
Outras 3 13,6 19 86,4 22 100,0

Principais acções desenvolvidas no domínio da promoção
Cases Valid Missing Total

Case Processing Summary

 
Fonte: Produção própria 

 
A promoção seleccionada em sites específicos (14 países) e a participação em feiras do 
turismo (13 países) seguiram-se no plano das acções mais recorrentes; a comparticipação 
financeira em festividades regionais (10 países), o investimento em publicidade 
institucional na televisão (9 países), a organização de visitas educacionais (6 países) 
assumiram-se como as iniciativas menos frequentes.  
 
Para autores como Middleton (2002) e Cunha (2006), o desenvolvimento do marketing 
proporcionou o reconhecimento da existência de grupos de pessoas com motivações 
próprias, que se deslocam por razões idênticas e que possuem necessidades similares, 
dando origem a segmentos de mercado diferenciados. Esta perspectiva induziu à formação 
de produtos turísticos pela combinação das diversas componentes da oferta.  
 
Tal como se explanou na revisão da literatura, esta postura insere-se na óptica da 
abordagem aos produtos específicos, os quais advêm da intervenção dos agentes 
económicos no sistema turístico e do processo produtivo utilizado. Tratam-se de bens ou 
serviços essencialmente desintegrados, que podem ser comercializados separadamente ou 
em packages, representando elos da cadeia de valor experimentados pelo turista aquando 
da sua estadia num determinado destino. Importa não perder de vista que esta óptica 
subentende o reconhecimento de que “ (…) para o turista, o produto engloba toda a 
experiência – desde o momento em que ele sai de casa até ao momento em que ele volta 
(…)”  (Medlik e Middleton, 1973), ou seja, a existência de um produto global tem que ver 
com as condições gerais do destino turístico que são colocadas à disposição dos turistas e 
com a imagem projectada por este.  
 
Autores como Silva et al (2001) e Middleton (2002) concedem grande atenção a esta 
abordagem dicotómica do conceito de produto turístico, a qual deve estar sempre presente. 
Contudo, no momento actual desta análise de dados, o foco reside unicamente nos 
produtos ditos específicos, o que implica admitir que não existem produtos turísticos 
universais, igualmente válidos para cada caso, já que cada país (ou região) possui 
características diferentes que influenciam directamente o “seu produto”. Por outro lado, os 
produtos turísticos existentes num país não podem ser transpostos para outro na sua 
totalidade; existem produtos comuns a vários países ou regiões, enquanto que outros são 
próprios de uma região ou de um país; contudo, as condições locais introduzem 
diferenciações que podem ser mesmo significativas em termos de satisfazerem melhor ou 
pior as preferências dos consumidores.  
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Efectuada esta ressalva, e tendo como base uma listagem de produtos específicos, foi 
solicitado às ANT que atribuíssem as respectivas pontuações ao nível médio nacional de 
cada país, utilizando para o efeito uma escala de 1 a 4, a oscilar entre as cotações 
qualitativas de importância fraca a muito elevada. Assim, em termos da atractividade 
actual dos produtos, os resultados obtidos (Quadro 4.12.) evidenciaram uma dispersão 
média de pontuações por produtos que oscilou dentro de um intervalo de 0,263 (turismo de 
negócios e incentivos) a 0,550 (enoturismo), o que reflecte a diferenciação da dotação dos 
recursos turísticos disponíveis nos vários países. 
  

Quadro 4.12. – Inquérito às ANT 

N Minimum Maximum Mean Std. DeviationSkewness Kurtosis
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

Sol_Mar_Praia 18 1 5 2,72222 1,17851 -0,11879 0,53628 -0,54042 1,03780
Golfe 21 1 4 2,00000 0,77460 0,71344 0,50119 0,99415 0,97194
Turismo_negocios_incentivos 21 1 3 2,57143 0,67612 -1,35739 0,50119 0,75795 0,97194
Gastronomia 22 1 4 2,40909 0,90812 0,29654 0,49096 -0,49278 0,95278
Estagios_desportivos 19 1 3 1,57895 0,69248 0,80802 0,52377 -0,36726 1,01427
Touring 21 1 4 2,80952 0,87287 -0,59393 0,50119 0,12262 0,97194
City_short_breaks 22 2 4 2,77273 0,75162 0,41290 0,49096 -1,03637 0,95278
Rotas_vinhos 22 1 4 1,45455 0,80043 2,00061 0,49096 4,05189 0,95278
Turismo_saude 22 1 4 2,18182 0,90692 0,03134 0,49096 -1,02355 0,95278
Turismo_natureza_ecoturismo 22 1 4 2,45455 0,80043 -0,45077 0,49096 -0,32948 0,95278
Turismo_religioso 22 1 3 1,50000 0,74001 1,16332 0,49096 -0,01922 0,95278
Turismo_desportivo 22 1 4 2,36364 0,78954 -0,14249 0,49096 -0,35249 0,95278
Turismo_cultural 22 2 4 2,77273 0,81251 0,46002 0,49096 -1,30982 0,95278
Actividades_nauticas 18 1 3 2,05556 0,80237 -0,10597 0,53628 -1,39166 1,03780
Turismo_descoberta_economica 19 1 2 1,31579 0,47757 0,86221 0,52377 -1,41855 1,01427
Turismo_residencial 20 1 3 1,55000 0,68633 0,88724 0,51210 -0,23975 0,99238
Turismo_juvenil 22 1 3 2,13636 0,63960 -0,11416 0,49096 -0,31980 0,95278
Turismo_social 21 1 3 1,90476 0,70034 0,13206 0,50119 -0,76365 0,97194
Turismo_senior 22 1 3 2,00000 0,69007 0,00000 0,49096 -0,68526 0,95278
Turismo_familiar 22 1 3 2,45455 0,67098 -0,85982 0,49096 -0,24190 0,95278
Valid N (listwise) 15

Descriptive Statistics Std. Error

Potencial de atractividade actual por produtos turísticos

 
Fonte: Produção própria  

 
Em termos médios dos 22 países considerados, o touring, os city e short breaks, o turismo 
cultural, o sol/mar/praia e o turismo de negócios ocuparam as posições cimeiras no ranking 
das pontuações, o que reflecte alguma lógica de resultados. De facto, exceptuando o 
sol/mar/praia, tratam-se de produtos com características extensíveis a várias tipologias de 
ofertas turísticas, o que explica parcialmente os valores médios obtidos.  
 
Esta transversalidade é complementada pelo facto de estarmos na presença de produtos 
cujas características se encaixam facilmente no perfil médio das viagens dos residentes, 
sobretudo em termos da duração média das mesmas e da sua ocorrência em períodos 
específicos (fins-de-semana e épocas festivas, entre outras). Ao invés, o produto 
sol/mar/praia, não é susceptível de generalização a todos os países, face à dependência de 
uma localização costeira, mas recolheu fortes ponderações em alguns países do sul da 
Europa. 

 
Por outro lado, como existe um dinamismo apreciável na mutação das características dos 
consumidores, a par de um esforço dos vários países em diversificar a sua oferta e, nalguns 
casos, em se especializarem em determinados produtos turísticos, repetiu-se a questão 
junto das ANT, direccionando-a nesta fase para a classificação do potencial de 
desenvolvimento futuro. Os resultados obtidos foram esclarecedores em determinados 
planos, notando-se uma ligeira subida na pontuação global média dos produtos 
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considerados, a par da manutenção de um desvio-padrão de resultados dentro da mesma 
escala de valores e de uma ténue atenuação da dispersão relativa (Gráfico 4.17.).  
 

Gráfico 4.17. – Inquérito às ANT 

Total dos produtos e dos países 
(Valoração de 1 a 4)
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Fonte: Produção própria 

 
Passando à apreciação individualizada por produtos, observaram-se algumas alterações 
significativas em relação à situação actual, passando os city e short breaks (3,71 de 
pontuação média) e o turismo da natureza/ecoturismo (3,55) a surgirem como os mais 
valorizados no conjunto dos 22 países considerados (ver também os Anexo 7.4. e 7.5.). 
 

Quadro 4.13. – Inquérito às ANT 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

Sol_Mar_Praia 17 1 4 2,35294 1,11474 0,41934 0,54975 -1,10350 1,06320
Golfe 21 1 4 2,57143 0,87014 0,01027 0,50119 -0,46736 0,97194
Turismo_negocios_incentivos 21 2 4 3,42857 0,67612 -0,78816 0,50119 -0,35019 0,97194
Gastronomia 22 1 5 3,00000 1,19523 -0,36813 0,49096 -1,05811 0,95278
Estagios_desportivos 19 1 4 2,10526 1,04853 0,73946 0,52377 -0,43344 1,01427
Touring 21 2 4 3,47619 0,67964 -0,96202 0,50119 -0,10220 0,97194
City_short_breaks 21 3 4 3,71429 0,46291 -1,02327 0,50119 -1,06433 0,97194
Rotas_vinhos 22 1 4 2,22727 1,26986 0,29808 0,49096 -1,68069 0,95278
Turismo_saude 22 1 4 3,36364 1,00216 -1,46063 0,49096 1,02605 0,95278
Turismo_natureza_ecoturismo 22 2 4 3,54545 0,67098 -1,22094 0,49096 0,44063 0,95278
Turismo_religioso 22 1 3 1,95455 0,95005 0,09693 0,49096 -1,99861 0,95278
Turismo_desportivo 22 2 4 3,22727 0,81251 -0,46002 0,49096 -1,30982 0,95278
Turismo_cultural 22 2 4 3,31818 0,71623 -0,56908 0,49096 -0,75611 0,95278
Actividades_nauticas 18 1 4 2,77778 1,11437 -0,65649 0,53628 -0,81332 1,03780
Turismo_descoberta_economica 20 1 4 2,00000 0,85840 0,55475 0,51210 -0,07983 0,99238
Turismo_residencial 20 1 4 2,10000 1,02084 0,44197 0,51210 -0,90543 0,99238
Turismo_juvenil 22 1 4 3,13636 0,77432 -0,92594 0,49096 1,46860 0,95278
Turismo_social 21 2 4 2,90476 0,70034 0,13206 0,50119 -0,76365 0,97194
Turismo_senior 22 1 4 3,13636 0,77432 -0,92594 0,49096 1,46860 0,95278
Turismo_familiar 22 2 4 3,27273 0,63109 -0,26869 0,49096 -0,46253 0,95278
Valid N (listwise) 14

Descriptive Statistics

Potencial de desenvolvimento dos produtos turísticos

Std. Error
Kurtosis

 
Fonte: Produção própria  

 
Cruzando as pontuações atribuídas em termos da atractividade actual e do potencial de 
desenvolvimento é possível identificar através da leitura do Gráfico 4.18. algumas 
situações conclusivas interessantes, as quais reflectem uma panorâmica geral não 
desprezível. 
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Gráfico 4.18. – Inquérito às ANT 
Pontuações médias atribuídas aos produtos turístico s (22 países)
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Fonte: Produção própria  

 
Neste contexto, importa reter as seguintes tendências gerais em relação ao total dos países 
considerados, nunca perdendo de vista que a transposição para os planos nacionais não é 
linear, já que cada país tem os seus recursos turísticos e características próprias:  
���� Todos os produtos, com excepção do sol/mar/praia, registaram um forte 

reconhecimento das suas potencialidades futuras, já que as pontuações obtidas nesta 
vertente sobrepuseram-se sempre às detectadas na valoração da situação actual; 

���� Clara arrumação dos produtos em torno de três blocos distintos, onde se podem 
distinguir os de elevada, média e baixa potencialidade; 

���� A colocação de oito produtos na quadrícula referente ao intervalo máximo de cotação 
em termos de potencialidade futura, quando nenhum atingiu o escalão equivalente na 
actualidade, o que evidencia a existência de grandes margens generalizadas de 
progressão; 

���� O reconhecimento dos city e short breaks como o produto de maior potencialidade 
futura também se explica pelo facto de cruzar todas as características das ofertas 
nacionais e reflectir a grande vocação do mercado interno para as deslocações de curta 
duração; 

���� O touring manterá uma posição de relevo, devendo contudo ser ultrapassado, em 
termos de posição relativa, pelos city e short breaks e pelo turismo de natureza; o 
reforço da atractividade deste último produto poderá resultar não só da acentuação da 
mutação das características dos consumidores actuais, mas igualmente da 
consciencialização crescente da indústria turística para a aposta no denominado turismo 
responsável, como forma de viabilizar o desenvolvimento sustentável; 

���� Esta perspectiva de reforço da atractividade futura é extensiva ao turismo de negócios 
(considerado em sentido amplo, ou seja, englobando o conjunto de viagens realizadas 
no âmbito de actividades profissionais, independentemente da sua natureza) e ao 
turismo de saúde termalismo, talassoterapia, climatismo e wellness (bem-estar físico), 
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sendo que no caso deste último ocorreu o maior acréscimo de pontuação face à 
actualidade; 

���� O turismo cultural, o turismo desportivo e a gastronomia fecham o grupo dos oito 
países com as potencialidades futuras mais elevadas; note-se que no caso particular da 
gastronomia existe uma forte dispersão de resultados, o que se explica pela existência, 
ou não, de um património rico neste domínio, a par das tradições culturais que lhe estão 
associadas; 

���� O sol/mar/praia, as respectivas actividades náuticas e o golfe, compõem o conjunto de 
produtos com uma potencialidade futura classificada como média e evidenciaram 
dispersões relativas de resultados elevadas; 

���� Finalmente, no último bloco, surgiram o enoturismo, os estágios desportivos, o turismo 
residencial, o turismo de descoberta económica e o turismo religioso, os quais lograram 
obter as pontuações mais fracas em termos da atractividade futura para a procura 
interna; assinale-se que no caso do turismo religioso, a baixa pontuação obtida pode-se 
explicar parcialmente pela dificuldade de o distinguir em relação ao turismo cultural, 
onde as motivações ligadas à cultura e à fé podem coexistir. 

 
Este exercício foi igualmente objecto de utilização do teste paramétrico t, sendo que neste 
caso a hipótese nula significa que não existe diferença entre os valores médios para os dois 
membros de um par; assim, para um intervalo de confiança de 95%, os valores obtidos 
conduziram à rejeição da hipótese nula, para um nível de significância de 5%, no caso de 
todos os produtos, excepto do sol/mar/praia. Por outro lado, os testes realizados 
confirmaram as posições de destaque, no sentido das potencialidades de desenvolvimento 
futuro, ao nível dos seguintes produtos: turismo de saúde (t = 6,973; df = 21; Sig.2-tailed = 
0,000), city e short breaks (t = 6,481; df = 20; Sig.2-tailed = 0,000), turismo de natureza (t 
= 6,308; df = 21; Sig.2-tailed = 0,000), turismo desportivo (t = 4,860; df = 21; Sig.2-tailed 
= 0,000), touring (t = 4,641; df = 21; Sig.2-tailed = 0,000), turismo de negócios (t = 4,076; 
df = 20; Sig.2-tailed = 0,001), turismo cultural (t = 3,813; df = 21; Sig.2-tailed = 0,001), 
enoturismo (t = 3,930; df = 21; Sig.2-tailed = 0,001) e gastronomia (t = 3,052; df = 21; 
Sig.2-tailed = 0,006). 
 
Sem pretendermos derivar para uma óptica exclusiva de marketing, também reveste 
interesse avaliar as opiniões das ANT sobre as perspectivas que se abrem a alguns 
segmentos da procura turística., nomeadamente em relação àqueles cuja definição se pauta 
por critérios praticamente universais. Relembre-se que, segundo Middleton (2002), “ (…) a 
segmentação pode ser definida como o processo de divisão de um mercado total em 
subgrupos, visando facilitar a gestão de marketing (…)”  e justifica-se pela preocupação de 
atingir maior eficiência na oferta de produtos que se enquadrem nos atributos da procura 
identificada como alvo.  

Assim, a segmentação com base nas características demográficas, económicas e do ciclo da 
vida, conduziu-nos à selecção de quatro perfis de turistas, identificados genericamente 
pelos grupos: turismo juvenil (pessoas com idade não superior a 25 anos, geralmente 
estudantes, que na generalidade dos países envolve a oferta/procura de actividades a preços 
económicos em instalações simples), o turismo sénior (orientado para as pessoas mais 
idosas que os 60 anos de idade, geralmente reformadas e com grande disponibilidade para 
se deslocarem na época baixa, a preços mais acessíveis), o turismo social (orientado para 
tornar o turismo acessível a todos, independentemente da idade, da situação económica, 
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social ou cultural e do estado de saúde) e o turismo familiar (práticas turísticas 
desenvolvidas em conjunto pelos membros da família).  

 
Gráfico 4.19. – Inquérito às ANT 

Pontuações médias atribuídas a alguns segmentos da procura
 (22 países)
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Fonte: Produção própria  

 
Como deriva da observação do Gráfico 4.19., os segmentos em apreço registaram uma 
cotação crescente da actualidade para o futuro, evidenciando em paralelo uma redução da 
dispersão relativa das respostas, o que ilustra uma forte concentração de respostas em torno 
das médias obtidas. Assim, o potencial de desenvolvimento destes segmentos foi 
classificado como muito forte nos casos do turismo familiar, sénior e juvenil, ficando o 
turismo social muito próximo do limiar inferior deste escalão. Neste sentido, retira-se a 
conclusão que estamos perante grupos em relação aos quais a maioria dos países tenciona 
desenvolver produtos específicos, devidamente direccionados para as necessidades e perfis 
particulares de cada segmento. A avaliar pela questão colocada sobre a existência (ou não) 
de programas próprios para as famílias no caso das viagens internas, estamos perante um 
domínio que carece de amplo desenvolvimento. De facto, apenas 5 dos 22 países 
respondentes (França, Grécia, Hungria, Bélgica e Reino Unido) declararam possuir 
programas de iniciativa pública ou privada neste âmbito. 

 
Gráfico 4.20. – Inquérito às ANT 

Questão: Existem programas específicos para 
famílias no domínio das viagens internas?

Sim
5 países
(23%)Não

17 países
(77%)

 
                                                                                Fonte: Produção própria 

 
Note-se que apesar da operacionalização das acções se restringir a um núcleo de países, a 
unanimidade das respostas em torno da importância de desenvolvimento dos programas em 
apreço, atingiu a unanimidade absoluta. 
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A abordagem às particularidades que envolvem o turismo interno nos vários países da UE 
foi complementada com uma questão que se destinava a apurar qual o estádio actual de 
desenvolvimento do turismo interno, aferido em função da perspectiva nacional na óptica 
da procura e dos indicadores estatísticos disponíveis para o efeito (Gráfico 4.21.). 
  

Gráfico 4.21. – Inquérito às ANT: Estádio se desenvolvimento do turismo interno 
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                                                                                          Fonte: Produção própria 

 
Neste sentido, 18 dos 22 países (81,8%) classificaram-no numa fase de crescimento 
(referência ao ano de 2007), sendo que 4 destes referiram a alternativa de incremento 
rápido. Por outro lado, as opiniões de estagnação e de declínio apenas abrangeram duas 
citações em cada caso, o que ilustra a capacidade positiva de resposta do mercado, mesmo 
sem existirem estratégias consolidadas para a usa potenciação. 

 
4.2.6. Do turismo internacional intra-europeu ao hiper mercado 

interno comunitário 
 

Apesar da comprovada importância do turismo doméstico nos seus países membros, a UE 
possui a particularidade de também se assumir como o maior destino do turismo 
internacional no mundo; assim, segundo a OMT (2006), absorveu, em 2005, 54,6% das 
chegadas turísticas mundiais e 51,0% das receitas correspondentes. Para este facto 
contribui decisivamente o turismo que se processa entre os seus estados, sobretudo o 
ocorrido entre países vizinhos.  
 
Tal como evidencia Todd (2003), “ (…) a Europa, certamente, é única em turismo 
internacional, em razão da sua geografia (…)”. Esta consideração baseia-se na 
constatação da relativa proximidade entre todos os países, o que gera à partida uma 
acessibilidade terrestre e aérea muito favorável, à qual acresce o efeito dinamizador 
decorrente da liberalização progressiva dos mercados do transporte aéreo. Face a estas 
características, irrepetíveis noutros continentes, a Europa dispõe de clara supremacia no 
turismo internacional, devendo manter esta posição proeminente até ao final da segunda 
década do presente século, conforme as previsões da OMT (2000) nesse sentido.  
 
Contudo, esta panorâmica será sustentável no futuro, caso a integração económica na 
União Europeia se consolide e se enverede por um caminho de federação dos Estados 
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Membros? Trata-se de uma questão especulativa, já que actualmente a UE se compõe de 
27 Estados independentes e que não perspectivam seguramente nas próximas décadas 
construir um “superestado” europeu; contudo, no plano dos conceitos e da mensuração do 
turismo, esta ocorrência constituiria uma verdadeira revolução no mapa do turismo 
mundial. Assim, perante este cenário, o turismo intra-europeu tornar-se-ia num mercado 
doméstico imenso, um pouco à semelhança do já verificado nos Estados Unidos da 
América. 
 
Tal facto, é encarado como um desfecho muito possível por autores como Todd (2003), 
Butler e Jones (2003), os quais recordam os caminhos já percorridos pela UE em matéria 
da criação de uma moeda única e de abolição das formalidades de fronteira suportadas pelo 
Acordo de Schengen. Neste contexto, consideram que ao ocorrer tal situação, será muito 
provável a necessidade de recorrer à alteração das definições técnicas do turismo, 
passando-se a valorizar mais os aspectos associados aos objectivos da viagem e a 
minimizar a componente associada ao conceito geográfico ligado aos limites fronteiriços 
de um país. É citado igualmente o caso das viagens entre Hong Kong e a República 
Popular da China, as quais não são consideradas internacionais, pese embora o facto dos 
fluxos continuarem a aumentar e os objectivos das deslocações não apresentarem muitas 
alterações em relação ao período anterior a 1 de Julho de 1997, onde Hong Kong era uma 
colónia britânica e não uma região administrativa especial da China como agora. 
 
Este ponto de vista levanta de facto uma questão complicada em torno dos conceitos 
essenciais aplicáveis ao turismo, pelo que obrigará a uma revisão profunda dos mesmos 
sobretudo no plano da delimitação geográfica das regiões de partida e de chegada. 
Contudo, em termos dos objectivos da presente tese, tudo permanecerá imutável. As 
virtualidades e as potencialidades que actualmente podemos associar ao turismo interno tal 
como definido na actualidade, podem perfeitamente ser transpostas para uma outra 
abstracção onde os limites geográficos sejam os estados federais (como os casos 
americano, canadiano, alemão e suíço), ou simplesmente, as regiões.  
 
Em relação aos desafios futuros das definições técnicas, compartilhamos das opiniões dos 
autores referenciados e parece-nos um bom caminho colocar o foco na questão da 
motivação da viagem. Contudo, este aperfeiçoamento estatístico reclamado por vários 
autores deve ser acompanhado de um esforço adicional no sentido de aprofundar e de 
uniformizar, em toda a extensão, o conceito de ambiente habitual de residência. Sem este 
requisito garantido, ampliar-se-á significativamente a névoa existente entre as fronteiras do 
lazer e do turismo, passando o primeiro a ofuscar completamente o segundo, apesar do 
reforço das viagens profissionais e de negócios tenderem a conferir um relevo às 
actividades turísticas. 

 
4.3. Conclusões 

 
Como nota saliente em relação ao turismo mundial, sublinhe-se a confirmação das ideias 
de autores como Cooper et al (2001), Middleton et al (2002), Todd (2003), Cunha (2006) e 
Buhalis e Costa (2006), os quais sublinharam sempre a predominância do turismo interno 
em relação ao turismo internacional. Os dados utilizados, apesar de parciais e de não 
espelharem todas as incidências do turismo interno, demonstraram o seu relevo nos meios 



 
 Sancho Silva Capítulo 4. Análise de dados I – Dinâmicas internacionais 
 

 - 278 - 

de alojamento turístico colectivo e permitiram equacionar a magnitude dos mercados 
domésticos em muitos países.  
 
Tendo presente que o excursionismo e as deslocações para residências secundárias e para 
casas de familiares e amigos não se encontram cobertas estatisticamente na maioria dos 
países, pode-se deduzir a expressão real do turismo doméstico, a qual aponta para uma 
abrangência muito significativa. Nos principais países receptores do turismo internacional, 
a posição do turismo interno não se revelou subalterna, verificando-se que na maioria 
destes, o mercado doméstico tem uma dimensão ainda superior no cômputo geral. Por 
outro lado, a posição que ocupa na maioria dos países ao nível da procura hoteleira e 
similar, transforma-o num mercado estratégico, o qual pode inclusive fornecer um 
contributo inestimável para os negócios das empresas turísticas e contribuir para amenizar 
alguns desequilíbrios decorrentes das características do turismo receptor.  
 
No domínio da sua importância económica, os elementos existentes para a Conta Satélite 
do Turismo em alguns países, demonstraram a sua importância em termos de contribuição 
para o PIB nacional, fornecendo um conjunto de indicações que poderão conferir uma 
visibilidade acrescida a esta forma de turismo, e consequentemente uma abordagem 
política e estratégica condizente, colocando um ponto final na marginalização em relação 
ao turismo receptor. 
 
Por outro lado, no que respeita à problemática do turismo na União Europeia, constatou-se 
que, apesar de nos últimos anos a Comissão Europeia ter imprimido uma atenção crescente 
a este sector, demonstrou-se que o mesmo ainda não logrou obter o reconhecimento 
político e institucional compatível com a sua importância económica. Mantendo-se uma 
intervenção baseada no princípio da subsidiariedade, o referencial para os próximos anos 
consta da “Agenda para a sustentabilidade e competitividade do turismo europeu”, 
documento este que concede no seu plano de acção, uma especial atenção aos incentivos 
para aumento das taxas de gozo de férias.  
 
Por outro lado, introduziram-se os elementos de observação estatística referentes à 
avaliação da amplitude das viagens efectuadas pelos residentes nos países da União 
Europeia, tendo-se evidenciado o predomínio global do turismo interno (cerca de 75% das 
viagens dos europeus em 2006) e as flutuações por países. Para relacionar a capacidade 
geradora de movimentos turísticos com a população residente em cada país, calcularam-se 
as taxas de propensão à viagem, as quais foram comparadas com os valores do PIB per 
capita, de forma a estudar as relações existentes. Ainda no âmbito dos fluxos do turismo 
doméstico procedeu-se à análise do seu contributo para o equilíbrio dos movimentos na 
hotelaria europeia, nomeadamente através da apreciação da sua incidência ao nível das 
dormidas registadas, bem como no confronto com a população residente e com as taxas de 
ocupação observadas. 
 
A análise viabilizou igualmente o conhecimento da posição portuguesa em relação ao 
padrão médio do turismo interno europeu, tendo-se concluído pela maior participação de 
jovens nas viagens, pela menor tendência para repartir férias, pela concentração sazonal 
mais vincada, pela taxa superior de utilização de alojamentos privativos (casas de 
familiares e amigos e segundas residências) e pela fraca taxa de recorrência às agências de 
viagens.   
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A existência de resultados para a Conta Satélite do Turismo em dezoito países da União 
Europeia permitiu avaliar os valores imputáveis ao consumo turístico interno e concluir 
que o mesmo superou o consumo turístico receptor em muitos países, acusando na 
generalidade uma incidência média de 63,6%. 
 
Tirando partido do inquérito realizado às Administrações Nacionais de Turismo (ANT) foi 
possível assinalar a fraca prioridade concedida ao turismo interno no quadro da política de 
desenvolvimento turístico de cada país, apesar de se reconhecerem as virtualidades desta 
forma de turismo e da maioria dos países encetarem acções específicas para a sua 
potenciação. A principal lacuna observada residiu na ausência de estratégias globais e 
planeadas na maioria dos países, apesar da esmagadora maioria possuir um orçamento 
específico para o mercado doméstico, o qual contempla sobretudo acções promoção e de 
informação. 
 
No entendimento das ANT, os aspectos mais favoráveis que derivam do turismo interno 
assentam no reconhecimento dos benefícios que o desenvolvimento do mesmo pode 
comportar no plano endógeno do mercado turístico, funcionando com frequência como 
elemento indutor do equilíbrio na procura global ao nível das actividades características do 
sector. Paralelamente, reconheceu-se que os benefícios ultrapassam o âmbito do próprio 
sector, produzindo um contributo significativo ao nível da envolvente exógena, com 
reflexos directos na melhoria de vida dos próprios residentes, sobretudo nos planos 
económico, social e cultural. Ao invés, a concentração da procura em meios de alojamento 
exteriores à indústria turística, o carácter sazonal e a forte dimensão familiar do mercado, 
foram identificados como os aspectos menos favoráveis do mercado.  
 
No que concerne a experiências de sucesso no plano europeu, concedeu-se particular 
destaque aos casos de boas práticas existentes, tendo-se seleccionado as intervenções 
efectuadas em França (estratégia política), no Reino Unido (organização dos produtos) e na 
Espanha (informação estatística). Foram evidenciadas outras particularidades do 
desenvolvimento do turismo interno nos países europeus, tendo-se confrontado as apostas 
existentes ao nível dos produtos turísticos, o que possibilitou a ilação da importância 
transversal a todos os países do touring, dos city e short breaks, do turismo cultural e do 
turismo de negócios. 
 
Finalmente, concluiu-se a reflexão sobre o turismo interno na União Europeia com a 
consideração do cenário futuro decorrente da consolidação da integração económica e do 
hipotético panorama de se enveredar por uma opção de federação dos Estados Membros, 
tendo-se inferido que esta situação iria comportar mutações no mapa do turismo 
internacional, transformando então o turismo interno comunitário num fenómeno 
amplamente dominante, o que provavelmente teria repercussões ao nível dos conceitos 
utilizados nas estatísticas. 
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5. Análise de dados II – Visão global da incidência do turismo interno em 
Portugal 

 
5.1. Introdução 
 

A presente investigação destina-se a responder a duas questões gerais, as quais radicam na 
materialização da importância do turismo interno à escala internacional e de Portugal em 
particular e na possibilidade de criação de um novo modelo de desenvolvimento que se 
baseie numa aposta estratégica no mercado doméstico. Neste sentido, o roteiro da 
investigação foi orientado para a obtenção da base de conhecimento que permita satisfazer 
as perguntas de partida, as quais não prescindem de uma alusão sistemática à realidade 
portuguesa. Face a estes pressupostos foi possível conduzir, em paralelo, uma abordagem 
integrada que conduziu ao diagnóstico estratégico sobre o turismo interno em Portugal. 
 
Em conformidade com estas considerações, o presente Capítulo 5 incorpora todos os 
elementos que permitiram concretizar a caracterização da amplitude e das particularidades 
da procura doméstica em Portugal, dentro da perspectiva holística que se considera 
indispensável para ilustrar o fenómeno e a sua evolução. 

 
Assim, através da Secção 5.2. foi possível apurar a dimensão da procura doméstica e 
identificar as suas particularidades, procedendo-se à apreciação das linhas de força 
decorrentes da dinâmica do mercado (Secção 5.2.1.) e ao estudo da caracterização dos 
consumidores e das suas motivações dominantes (Secção 5.2.2.). No caso do levantamento 
dos fluxos inerentes ao mercado, abordaram-se domínios inovadores, quer no plano 
português, como até internacional, gerando-se uma base de conhecimento universal. 
Assim, às tradicionais avaliações do mercado interno sobre o comportamento em férias dos 
portugueses (série da responsabilidade da antiga DGT que remonta até 1973 e que possui 
dados apurados até 2006), as viagens dos residentes (produzida pelo INE para resposta à 
Directiva Comunitária sobre Estatísticas do Turismo 95/57/EC) e a procura no alojamento 
colectivo, adicionaram-se novas perspectivas que abrangeram os fluxos dos excursionistas 
e a utilização de segundas residências, criando-se as condições para uma leitura global dos 
movimentos imputáveis ao turismo doméstico. Por outro lado, a caracterização dos 
consumidores abrangeu duas áreas cruciais, relacionadas respectivamente com a 
estratificação das motivações conducentes à viagem interna e com o efeito dos factores 
racionais e irracionais. 
 

5.2. A dimensão e as particularidades da procura  
 

A averiguação das particularidades do turismo interno em Portugal, bem como a 
delimitação da sua dimensão, resultou de um processo que envolveu dois momentos 
distintos. Assim, a análise retrospectiva do mercado beneficiou da integração da 
informação secundária produzida por várias entidades, enquanto que a apreciação das 
dinâmicas recentes resultou sobretudo da convergência dos dados provenientes das fontes 
primárias criadas para o efeito. Estes elementos irão conferir uma vertente essencialmente 
quantitativa a esta parte da investigação, sem que tal signifique a ausência de interligação 
com o plano qualitativo. Tal como referem Pardal e Correia (1995), existem casos onde “ 
(…) as técnicas estatísticas facilitam a melhor compreensão do problema; outros há em 
que se revela mais útil o recurso ao código quantitativo (…)”.  
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Face aos critérios da OMT (tipologias de visitantes) e do EUROSTAT (desagregação das 
viagens em função da duração), ensaiou-se uma abordagem universal a todas as formas que 
o turismo interno pode assumir, cuja coerência e integração consta do esquema inserto na 
Figura 5.1., abaixo reproduzida. 
 

Figura 5.1. – Integração dos fluxos referentes ao turismo interno 
 

Fonte: Elaboração própria 
 

Nas Secções seguintes procede-se à análise global dos movimentos, compartimentando-se 
a perspectiva de apreciação por tipos de deslocações efectuadas. A dinâmica da procura 
nos meios de alojamento classificados será igualmente alvo de apreciação, bem como a 
utilização das segundas residências e os casos específicos do turismo juvenil e social. Por 
outro lado, tal como se sublinhou na conceptualização das bases teóricas da presente 
investigação, o conhecimento dos volumes físicos da procura turística é algo importante, 
não dispensando contudo um conhecimento complementar referente às características e 
motivações das pessoas que efectuam as deslocações turísticas. Neste contexto, a Secção 
5.2.2. vem dar resposta a esta necessidade, permitindo delimitar os perfis dos turistas 
internos, bem como os factores que influenciam decisivamente as suas opções turísticas.  

 
5.2.1. Perspectiva global sobre as linhas de força decorrentes da 

dinâmica do mercado 
 

Um dos objectivos básicos da presente investigação consistia no desenvolvimento de uma 
tarefa pioneira à escala nacional, ou seja, a tentativa de produzir uma primeira 
aproximação à quantificação da generalidade das formas que o turismo interno pode 
revestir em Portugal. Deste modo, este desiderato obteve-se através da realização do 
inquérito à população portuguesa maior de 15 anos, cuja metodologia consta da Secção 
3.3.1.;  assim, tal como é referido em CESTUR (2007), “ (…) realidades como os fluxos de 
excursionistas e as viagens de curta duração para as segundas residências serão objecto 
de um apuramento inédito ao nível nacional, o qual deverá ser considerado como 
preliminar, e eventualmente ajustado no futuro, em função da desejável implementação de 
rotinas estatísticas regulares que permitam acompanhar doravante estes movimentos 
(…)” . 

Viagens de visitantes residentes 

Excursionistas Turistas 

Viagens com menos de 4 
noites 

Viagens de 4 noites ou 
mais 

Segundas 
residências 

Sem segundas 
residências 

Sem segundas 
residências 

 

Segundas 
residências 

 
 Total de viagens sem 

segundas residências 



                                                                   
Sancho Silva 

Capítulo 5. Análise de dados II – Análise de dados II – Visão 
global da incidência do turismo interno em Portugal 

   

 - 282 - 

Os dados resultantes da aplicação do inquérito incidiram sobre o ano de 2006, o que não 
permite uma visão evolutiva do fenómeno. Entendeu-se que os inquiridos dificilmente 
estariam em condições de responder a questões relativas a práticas turísticas mais atrasadas 
no tempo, pelo que se privilegiou a obtenção de informação sobre o ano que terminava na 
altura da concretização do trabalho de campo (Dezembro 2006). De facto, entre a 
alternativa de se possuir informação estática com níveis de segurança mais elevados no 
plano da qualidade dos dados e a possibilidade de se desfrutar de elementos repartidos por 
vários anos, mas de credibilidade mais duvidosa, prevaleceu a opção pela modelo já 
referido, o qual não colide com os propósitos essenciais da pesquisa em curso. 
 
Esquematicamente, os valores apurados podem ser desagregados da seguinte forma: 

 

Figura 5.2. – Quantificação universal dos fluxos do turismo interno em Portugal (2006) 

 
Fonte: Adaptado a partir de CESTUR (2007) 

 
Saliente-se, em primeiro lugar, a esperada prevalência das deslocações de turistas internos 
com uma duração inferior a 4 noites (77,4% das viagens totais de turistas internos), o que 
constitui uma particularidade extensível a qualquer país, como confirmam os dados do 
EUROSTAT (2008). Outra nota adicional prende-se com a diferente preponderância dos 
movimentos destinados às “segundas residências”; assim, nas deslocações de curta duração 
(menos de 4 noites), a utilização destes alojamentos privativos absorveu e esmagadora 
maioria dos fluxos (78,0% do total), enquanto que nas viagens de média e longa duração (4 
noites ou mais) a sua incidência foi minoritária (25,7% do total). Embora este fenómeno 
seja abordado na Secção 5.2.1.5., torna-se evidente a possibilidade de associação das 
deslocações com utilização de segundas residências sobretudo à componente de viagens de 
curta duração. 
 
Excluindo os movimentos que envolveram o recurso a segundas residências, o total de 
viagens internas efectuadas pelos portugueses aproximou-se dos 11,1 milhões, o que se 
aproxima da ordem de grandeza do valor total apurado nas estatísticas oficiais (INE, 2005). 
Ainda, segundo CESTUR (2007), e tendo como base a mesma operação estatística, o total 
de viagens efectuadas por residentes em Portugal ao estrangeiro atingiu 1,4 milhões em 
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2006, pelo que se confirma a ilação decorrente das estatísticas do EUROSTAT, no sentido 
da clara sobreposição do turismo interno em relação ao emissor (89,3 % do total). 
 
A perspectiva global das viagens internas dos residentes em Portugal pode ser 
complementada com a desagregação das viagens por tipos de motivações. Trata-se de uma 
pormenorização recomendada pela OMT (1998) e pelo EUROSTAT (1995), já que as 
características das deslocações diferem fortemente consoante a finalidade que as originou.  
 

Gráfico 5.1. 
Viagens efectuadas pelos residentes em 2006

 Motivações  (%  do total) 

78,2%

7,4%

11,1%
3,3%

Lazer, recreio e férias Negócios e actividades profissionais

Visitas a familiares/amigos Outros motivos
 

Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 
 

Neste contexto, as deslocações ligadas ao “lazer, recreio e férias” evidenciam uma 
participação dominante, seguindo-se as inerentes a “visitas a familiares/amigos”, a 
“negócios e actividades profissionais” e a “outros motivos” (incluindo estudos, tratamentos 
de saúde, compras e serviços pessoais e motivos religiosos). Trata-se de uma constatação 
que valida igualmente a produção estatística oficial da responsabilidade do INE e do 
EUROSTAT.  
 
Outra questão essencial no fenómeno turístico prende-se com a incidência regional dos 
movimentos turísticos. Para autores como Cooper (2003), Middleton (2002) e Todd 
(2003), uma das virtualidades que se pode reconhecer no turismo interno é a sua 
capacidade de redistribuição da riqueza. Neste contexto, considera-se fulcral a análise que 
permita inferir que tal facto pode ocorrer na realidade portuguesa, se bem que a 
inexistência de dados regionalizados para a Conta Satélite do Turismo dificulta fortemente 
esta avaliação. Contudo, o cotejo directo das viagens realizadas pelos residentes, na 
perspectiva conjugada da proveniência e do destino, com outros indicadores de índole 
socio-económica possibilitará a visualização dos presumíveis efeitos de uma forma 
indirecta. 
 
Neste sentido, considerando a desagregação de dados por NUT II, procedeu-se à 
comparação das viagens realizadas (sem as deslocações para a segunda residência com 
uma duração inferior a 4 noites) com a distribuição do PIB regional (INE, 2007a) e com a 
proporção do poder de compra (INE, 2007b). Conforme se pode verificar da observação do 
Gráfico, Portugal possui acentuadas assimetrias na distribuição da riqueza, com a região de 
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Lisboa a absorver 37,0% do total nacional, observando-se inclusive um ligeiro reforço da 
incidência que possuía em 2000 no PIB nacional (36,8%). Seguem-se, em termos de 
contributo para a riqueza nacional, o Norte (que possui a maior quota ao nível da 
concentração de emprego, 34,4%) e o Centro; por outro lado, a distribuição da repartição 
do poder de compra processou-se na esteira do observado para a desagregação do PIB, 
enquanto que no que respeita aos indicadores turísticos, a situação revelou características 
distintas, com uma fortíssima concentração ao nível das regiões geradoras de viagens 
(Lisboa emitiu 48,8% do total das deslocações) e com uma repartição muito mais 
equilibrada no plano dos destinos, onde o Centro superou as restantes NUT II. 
Graficamente, vem: 
 

Gráfico 5.2. 

Distribuição das viagens internas realizadas em 2006 por NUT II
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Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) e INE (2007) 
 

Para se visualizarem as assimetrias da distribuição das variáveis em apreço procedeu-se a 
uma adaptação do diagrama conhecido por curva de Lorenz (Reis, 2002), o qual tem como 
objectivo básico ilustrar as situações de desigualdade na repartição do rendimento, mas que 
pode ser objecto de uma generalização de aplicação a outras situações onde se pretenda 
avaliar os índices de concentração. O Gráfico 5.3. procede à apresentação das curvas de 
Lorenz, sendo complementado com a introdução do denominado índice de Gini (Reis, 
2002), o qual permite quantificar o grau de concentração regional existente.  
 
O índice de Gini varia entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa paridade na distribuição 
regional e 1 corresponde à completa desigualdade, no caso em apreço, se uma região 
absorvesse todos os valores e as demais nada representassem. O coeficiente de Gini 
corresponde ao dobro da área entre a curva de Lorenz representativa de uma determinada 
situação e a bissectriz do gráfico no qual ela se encontra. Para alguns autores o índice de 
Gini deve resultar da apresentação do coeficiente atrás referido multiplicado por 100, o que 
se trata no fundo de um pormenor lateral, já que o valor do coeficiente é perfeitamente 
perceptível.  
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Gráfico 5.3. 

CURVA DE LORENZ
Concentração regional da riqueza e das viagens turísticas
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Fonte: Elaboração própria 
 
Conforme se pode observar, a situação de maior desequilíbrio localizou-se na distribuição 
regional das viagens com base na zona da residência; tal como reconhece Middleton 
(2002), “ (…) onde quer que os mercados de viagens e turismo sejam estudados, as 
variáveis económicas dos países ou regiões onde moram os turistas potenciais 
representam o conjunto dos factores mais importantes que influenciam o volume da 
demanda gerada. (…)”, sendo que no caso em apreço tal relação revelou-se  
aparentemente muito forte. Assinale-se que a desagregação regional do PIB e do poder de 
compra evidenciou uma assimetria intermédia entre as viagens com base na residência e no 
destino.  
 
Tal facto, deriva do efeito da elasticidade dos rendimentos na procura turística, o que gera 
uma maior propensão à viagem e à repetição da mesma, bem visível no reforço da 
macrocefalia de Lisboa ao nível de zona geradora de fluxos turísticos internos. Por outro 
lado, a diminuição do grau de concentração regional das viagens na óptica das NUT II de 
destino, permite sublinhar o efeito que o turismo interno pode desempenhar na 
redistribuição da riqueza nacional.  
 
Saliente-se a relativa proximidade de valores para quatro regiões dominantes, o que vem 
acentuar uma particularidade do turismo interno, a qual será aprofundada seguidamente na 
Secção 5.2.1.4., e que resulta da sua expressão harmoniosa pelo território nacional, em 
claro contraste com o turismo receptor, fortemente localizado em apenas três regiões 
(Algarve, Lisboa e Madeira).  
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Quadro 5.1. – Grau de concentração das variáveis na óptica regional 
Percentagem de 

Poder de Compra 
(2005)

Viagens    Destino 
2006

Viagens   
Residência 2006

PIB regional 
(2005)

Desvio-padrão (σ)σ)σ)σ) 14,207 9,525 17,872 13,959

Índice de Gini 0,4325 0,3025 0,5125 0,426  
Fonte: Elaboração própria 

 
Os valores decorrentes do índice de Gini confirmam a intensidade das concentrações 
regionais atrás aludidas. Contudo, não se pode inferir da análise efectuada que o 
desempenho regional segue sempre a lógica decorrente dos valores globais apresentados. 
De facto, há que relativizar os indicadores face às características intrínsecas de cada região 
e ponderar a incidência de elementos como a dimensão da população residente, o tipo de 
habitat predominante, o emprego existente, a capitação do PIB por residente e a 
produtividade observada. Neste contexto, importa analisar as taxas inerentes à propensão 
bruta para a realização de viagens internas (com pelo menos uma dormida fora da 
residência e excluindo as deslocações para a segunda residência com uma duração inferior 
a 4 noites), a qual comporta resultados distintos consoante os critérios utilizados.  
 

Gráfico 5.4. – % da população que efectuou pelo menos uma deslocação com uma noite fora da 
residência habitual em 2006 
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Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 

 
Assim, na óptica das NUT II, o Algarve, Lisboa, a R.A. dos Açores e o Alentejo 
configuraram as taxas superiores à média nacional, o que permite concluir que, 
proporcionalmente, algumas regiões com fracas participações no PIB nacional, ou na 
percentagem do poder de compra, ou no volume de viagens geradas, revelaram índices 
relativos de concretização de viagens num plano acima de outras que originaram maior 
fluxo de movimentos.  
 
Por outro lado, a apreciação da propensão bruta à realização de viagens internas com base 
nas zonas também utilizadas em CESTUR (2007), permite chegar a conclusões 
interessantes. Assim, a taxa dispara para níveis superiores a 70% quando se considera a 
Grande Lisboa e o Grande Porto, zonas que incluem os concelhos mais populosos e com 
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maior poder de compra do país45 , além dos habitats de maior dimensão e de claro 
predomínio da malha urbana. 
 
 
Tal como evidencia Mota et al (2005), “ (…) na 
última década, o crescimento populacional do 
país caracterizou-se territorialmente pela 
manutenção da tendência da concentração 
populacional na faixa litoral do Continente (…) 
e pela “ (…) contínua diminuição dos 
quantitativos populacionais no Alentejo, no 
interior norte, mas também no norte litoral 
(…), no Vale do Tejo (…) e nas Regiões 
Autónomas (…)”. 
 
Por outro lado, os mesmos autores destacam 
como processo fundamental da ocupação 
humana do território, além da litoralização e da 
urbanização, um processo de reconfiguração 
dos espaços metropolitanos, com diminuição 
dos residentes nos núcleos urbanos centrais e 
consequente crescimento em outros concelhos 
metropolitanos e contíguos às grandes cidades. 

Figura 5.3. 
Mapa das Regiões SigmaDos 

Fonte: CESTUR (2007) 

 
Os valores inferiores do PIB per capita e do poder de compra nas zonas do Litoral (sem as 
áreas da Grande Lisboa, do Grande Porto e do Algarve), do Interior Norte e do Interior Sul 
surgem assim associados ao facto destas regiões possuírem as taxas mais baixas para a 
propensão à viagem interna, exceptuando o caso da Madeira, cujas explicações residem 
parcialmente no seu carácter insular. 
 
Como apontamento adicional, importa sistematizar os traços dominantes que 
caracterizaram o total das deslocações efectuadas com o mínimo de uma noite fora da 
residência em 2006. Assinale-se que esta apreciação surge prejudicada pelo carácter 
estático dos elementos recolhidos. Se a concretização deste inquérito junto da população 
portuguesa maior de 15 anos surge como uma iniciativa inovadora e susceptível de garantir 
alguns níveis de caracterização da totalidade das viagens turísticas internas, também se 
reconhece que a inexistência de dados retrospectivos limita substancialmente a análise. 
 
Contudo, apesar das limitações referidas, podem-se reter traços marcantes, os quais se 
admite estarem associados a uma forte componente estrutural, a avaliar pelos resultados 
das deslocações em férias. De facto, ao nível desta componente, o inquérito realizado 
conduziu a resultados na linha de estudos anteriores efectuados pelas entidades oficiais, o 
que confere alguma segurança na transposição para a informação sem histórico.   
 

                                                 
45 Segundo o INE (2007b), dez concelhos da Grande Lisboa e do Grande Porto ocupam as posições cimeiras (Lisboa, 
Porto, Sintra, V.N. de Gaia, Cascais, Loures, Oeiras, Almada, Amadora e Matosinhos), com resultados acima do percentil 
97, sendo que nos vinte primeiros ainda se inserem mais cinco (Seixal, Gondomar, Maia, V.F. de Xira e Odivelas). 
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Voltando à totalidade das viagens efectuadas pelos turistas internos importa proceder à 
sistematização dos seus pontos mais marcantes. De facto, a planificação das macro-
políticas e das estratégias empresariais não pode dispensar o conhecimento de todos os 
elementos globais do mercado, de forma a gizarem-se as respostas necessariamente 
consistentes e pró-activas face às dinâmicas existentes. Tal como acentua Middleton 
(2002), é fundamental a medição de todos os factores globais que influenciam os 
movimentos do mercado total, para que os agentes públicos e privados possuam um quadro 
claro que forneça as pistas apropriadas na “ (…) decisão sobre a melhor forma das suas 
organizações responderem (…)”.  
 

Quadro 5.2. – Características dos turistas associadas ao total de viagens internas 
(no mínimo uma noite fora da residência habitual e com exclusão das deslocações para a segunda 

residência com uma duração inferior a 4 noites) 
Dimensão média do 
agregado familiar 
que viajou 

Valor médio de 2,6 pessoas por viagem; apenas nas Regiões Autónomas este valor 
desce significativamente. 

Grupos etários Propensão bruta à viagem superior a 70% nos escalões até 35 anos; diminuição 
progressiva com a idade, sendo que a taxa de viagem para os residentes com idade 
superior a 66 anos se quedou em 36%. 

Situação perante o 
trabalho 

O grupo dos estudantes emerge como o mais móvel (taxa de viagem de 
praticamente 80%); 2/3 da população empregada viajou, enquanto que nos 
desempregados e nos reformados, a taxa de viagem abrangeu sensivelmente 1/3. 

Estado civil Maior propensão para viajar por parte dos solteiros (acima dos 70%) e dos 
divorciados/separados (à volta dos 60%); nas pessoas casadas a taxa de viagem 
ficou ligeiramente abaixo da média geral. 

Níveis de 
rendimento 

Progressão significativa da taxa de viagem dos rendimentos mais baixos para os 
mais elevados; no escalão de maior rendimento a propensão à viagem ultrapassou 
os 90%, enquanto que no extremo oposto se fixou em %. 

Habilitações 
literárias 

Paralelismo evidente entre o aumento gradual da taxa de viagem e as habilitações 
literárias dos indivíduos; a taxa de viagem ultrapassou os 80% nos titulares de 
curso superior ou médio e foi inferior a 25% nas pessoas sem estudos ou com a 
instrução primária incompleta. 

Viagens (matriz 
“residência/destino”) 
por NUT II 

Lisboa ocasionou a maioria das viagens destinadas ao Centro, Alentejo, Algarve, 
Madeira e para a própria Lisboa; no Norte e nos Açores observou-se o predomínio 
dos fluxos intra-regionais, seguindo-se Lisboa. 

Recorrência aos 
serviços das 
agências de viagens 

Fraca taxa média de recorrência (11%), sendo esta incidência ultrapassada nos 
casos dos residentes nas Regiões Autónomas, nos grupos etários mais elevados, no 
segmento dos empresários e na classe com rendimentos mais altos. 

Reservas efectuadas Cerca de 63% não procedeu a qualquer tipo de reserva; os que efectuaram reservas 
fizeram-no maioritariamente a pensar no alojamento e concretizaram através de 
reserva directa para a unidade (64%). 

Antecedência da 
concretização da 
reserva 

Decisão sobre a viagem tomada maioritariamente entre “uma semana a um mês” 
em relação à data de partida (42%); cerca de 19% concretizaram a reserva com 
uma semana inferior a uma semana em relação à data da viagem. 

Meio de transporte 
utilizado 

Claro predomínio do automóvel próprio com mais de ¾ das referências. 

Alojamentos 
utilizados 

Mais de metade das deslocações implicaram a utilização de alojamento privativo 
(54% do total), surgindo as casas de familiares ou amigos numa posição relativa 
mais forte; a hotelaria, os aldeamentos e os apartamentos turísticos recolheram um 
pouco mais de 1/3 das preferências. 

 
 
Deste modo, o Quadro 5.2., atrás reproduzido, sistematiza alguns dos padrões particulares 
dos turistas internos, caracterizando aspectos ligados aos denominados determinantes da 

                     Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 
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procura, sobretudo no plano sociológico, económico e das próprias características da 
viagem. A este propósito convém sublinhar que a presente abordagem tem um foco 
diferenciado da verificada na Secção 5.2.2., onde se abordam as motivações. Burkart e 
Medlik (1981) e Middleton (2002) procedem à separação entre os dois conceitos, 
salientando que no caso dos “determinantes” estamos na presença de factores económicos, 
sociais, tecnológicos, sociais, culturais e políticos, que em qualquer sociedade influenciam 
os movimentos turísticos. Por outro lado, as “motivações” estão relacionadas com os 
factores intrínsecos a cada indivíduo, com expressão através das suas necessidades e 
desejos, os quais têm reflexos nas escolhas das práticas turísticas.   
 
Assim, como “pano de fundo” inerente ao desmembramento que se irá concretizar das 
viagens globais dos turistas internos, interessa reter os traços mais significativos, de forma 
a analisar eventuais desvios parcelares consoante as modalidades dos diferentes tipos de 
deslocações. Em conformidade, o perfil médio do turista interno possui uma configuração 
que evidencia situações de desequilíbrio em alguns estratos e que conferem um perfil 
particularmente assimétrico para algumas variáveis. Vejamos: 
 
Quadro 5.3. – Viagens com pelo menos uma dormida fora da residência (não inclui as deslocações para 

a segunda residência com uma duração inferior a 4 noites) 
Comparação de dados para algumas variáveis 

Média Mínimo Máximo 
Desvio-

padrão 

Coeficiente 

de variação
Região de residência (NUT II) 0,572 0,290 (Madeira) 0,627 (Algarve) 0,1238 0,2164

Regiões de residência (CESTUR, 2007) 0,572 0,452 (interior Norte) 0,735 (Grande Porto) 0,1492 0,2690
Estado civil 0,572 0,299 (Viúvo) 0,739 (Solteiro) 0,1833 0,3204
Grupos etários 0,572 0,740 (26-35 anos) 0,360 (66 e + anos) 0,1531 0,2676
Situação perante o trabalho 0,572 0,165 (Doméstica) 0,797 (Estudante) 0,2681 0,4687
Rendimentos 0,572 0,274 (? 500 €/mês) 0,907 (? 2501 €/mês) 0,2087 0,3649

Habilitações literárias 0,572 0,207 (primária inc.) 0,868 (Curso superior) 0,2756 0,4819
Transportes  utilizados 0,143 0,010 (barco) 0,762 (automóvel próprio) 0,2849 1,9944

Alojamentos utilizados 0,143 0,006 (col. férias) 0,418 (casas fam./amig.) 0,1444 1,0097
Finalidade da viagem 0,143 0,004 (estudos) 0,782 (férias/lazer) 0,2849 1,9944
Dimensão média do agregado familiar 2,6 2,8 (resid. Algarve) 1,7 (resid. Açores) 0,3729 0,1434

Recorrência aos serviços de uma agência de viagens 0,109 0, 025 (Lisboa) 0,471 (resid. Madeira) 0,1544 1,4168
Nº de viagens acolhidas 0,143 0,014 (Madeira) 0,259 (Centro) 0,0952 0,6667

Dados nacionais

Destinos              
NUT II

Propensão bruta
à viagem interna

 
Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 

 
Além da existência de intervalos dilatados entre os valores máximo e mínimo que 
assumiram algumas variáveis, importa observar sobretudo os coeficientes de variação. De 
acordo com Pardal (2000), o coeficiente de variação (também designado por alguns autores 
como dispersão relativa) deriva do quociente entre a média e o desvio padrão, podendo ser 
apresentado também em percentagem.  
 
Trata-se de uma medida de dispersão que quanto mais próxima estiver de zero, menor a 
dispersão relativa de resultados. Uma distribuição simétrica entre as classes que uma 
determinada variável pode assumir oscilará entre 0 e 1, sendo que no caso extremo do 
limite superior teríamos um único grupo a concentrar todas as frequências. 
 
Para melhor visualização dos valores obtidos, elaborou-se o Gráfico 5.5., reproduzido na 
página seguinte, o qual indica, de uma forma comparativa, os coeficientes de variação para 
as variáveis discriminadas. 
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Gráfico 5.5. – Total de viagens internas (com exclusão das deslocações para a segunda residência com 
uma duração inferior a 4 noites) 
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Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 
 
De uma maneira geral, as variáveis ligadas aos factores socioeconómicos revelaram uma 
menor assimetria na distribuição de resultados, sobretudo no que concerne aos critérios 
ligados à zona de residência, às idades e ao estado civil. Por outro lado, nas 
particularidades associadas às viagens, obtiveram-se as assimetrias mais marcantes 
(finalidade da viagem, transportes utilizados, alojamentos frequentados e recorrência aos 
serviços das agências), a par da menor dispersão relativa de resultados para a dimensão 
média do agregado familiar, o que decorre aliás das características desta variável. 
Independentemente da pesquisa que incidirá sobre algumas tipologias de viagens 
representativas das deslocações de curta e média/longa duração, interessa reter que a 
estrutura média do perfil dos turistas não se alterou substancialmente, mantendo-se as 
linhas dominantes, com a inclusão das seguintes variantes: 
 

Quadro 5.4. – Caracterização das viagens internas com duração inferior ou superior a 4 noites 
 

Segmentação Viagens com duração inferior a 4 
noites 

Viagens com duração superior a 4 noites e 
mais 

Estado civil Maior participação dos não casados. Reforço do cariz familiar das deslocações, 
bem visível através do aumento da 
participação de casados e da ampliação da 
dimensão média do grupo. 

Situação perante 
o trabalho 

Reforço da incidência dos estudantes. Maior participação dos reformados e das 
domésticas. 

Grupos etários Os estratos mais jovens (até 35 anos) 
pontificaram de uma forma muito 
nítida, representando mais de metade 
da população deslocada (53%). 

Maior representatividade dos escalões de 
“meia-idade” e de idade mais avançada. 

Regiões de 
residência  

Ampliação da supremacia de Lisboa 
(NUT II). Este facto derivou sobretudo 
da capacidade emissora da Grande 
Lisboa, com uma taxa de viagem muito 
acima das restantes regiões (à volta dos 
44%); seguiram-se o Interior Sul, o 
Algarve e o Grande Porto, com valores 
acima da média nacional (29,5%). 

Retirando os casos de Lisboa e do 
Alentejo, notou-se uma maior participação 
regional das restantes NUT II. A Grande 
Lisboa e o Grande Porto evidenciaram 
grande supremacia na geração de viagens 
internas (valores acima dos 64% para uma 
média nacional que se fixou nos 50%). 

Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 
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Perante um quadro relativamente rígido da caracterização da população portuguesa que 
efectua viagens internas (com uma duração mínima de uma noite fora da residência 
habitual), com flutuações pouco acentuadas em função da duração da viagem, interessa 
ressaltar a lógica de nas deslocações mais curtas se acentuar a participação dos grupos mais 
móveis e mais jovens, enquanto que nas deslocações mais longas o equilíbrio é maior ao 
nível das idades, do estado civil e da situação perante o trabalho. A Grande Lisboa emerge 
como a zona geradora de maiores taxas de viagem, afastando-se claramente do Grande 
Porto nas viagens mais curtas.   
 
O cerne da análise efectuada nesta Secção tem incidido sobre aspectos relacionados com a 
procura turística efectiva. Contudo, como evidencia Cooper (2001;78), importa ter presente 
que as práticas turísticas constituem uma prerrogativa que não está generalizada à 
totalidade da população, “ (…) não apenas nos países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento, mas também para muitos nos países desenvolvidos. (…)”. A esta parte da 
população que não viaja por alguma razão, o mesmo autor dá-lhe a designação de procura 
reprimida, sendo os principais motivos que a enformam podem estar relacionados com a 
falta de recursos financeiros, a ausência de tempo por razões profissionais ou familiares, as 
limitações físicas e problemas de saúde, as circunstâncias derivadas de obrigações 
familiares, as restrições governamentais em alguns países, o efeito dos sentimentos 
religiosos e o próprio medo de viajar (o qual pode ter origens psicológicas ou então derivar 
de eventuais situações de instabilidade nos destinos). 
 
Assim, no contexto da pesquisa sobre a realidade portuguesa procedeu-se à quantificação e 
à qualificação dos atributos que estão por detrás da formação da procura reprimida. De 
acordo com o inquérito efectuado aos portugueses, em 2006, cerca de 3,6 milhões de 
residentes não efectuaram nenhuma viagem com uma noite fora da residência (não inclui 
as deslocações para a segunda residência com uma duração inferior a 4 noites), o que 
correspondeu a uma taxa de 42,8% em relação ao total da população maior de 15 anos.  
 
Trata-se de uma incidência elevada, atendendo a que nos reportamos à totalidade das 
viagens efectuadas pelos turistas internos, com a já enunciada excepção. Por outro lado, no 
mundo actual, onde as viagens e as férias são alvo de uma atenção tão forte por parte da 
sociedade e da comunicação social, esta taxa de imobilidade em relação à zona de 
residência, pode ser um sinal de exclusão para alguns. Estamos perante uma questão que 
justifica um maior aprofundamento, pelo que voltaremos a revisitá-la na abordagem sobre 
as deslocações em férias para fora do ambiente habitual. Contudo, importa, desde já, 
identificar alguns critérios estruturais que discriminam as partidas em viagem, 
nomeadamente a área de residência, o estado civil, a situação perante o trabalho, a idade e 
os rendimentos auferidos (Ver Quadro 5.5. na página seguinte). 
 
Conforme se pode verificar é na R.A. da Madeira que a taxa de “não partida em viagem” 
assumiu uma maior expressão (71,0%), sendo que também abrangeu a maioria da 
população residente nos casos do Litoral e Interior Norte; no caso do estado civil 
sobressaiu a elevada taxa obtida para o grupo dos viúvos. Ao nível dos grupos etários, a 
propensão apontou para o reforço gradual da incidência dos que não viajaram, à medida 
que a idade aumentou. A situação perante o trabalho revelou fortes taxas de “não partida 
em viagem” por parte daqueles que não possuem a estabilidade de um emprego ou que já 
estão reformados; finalmente, o factor rendimento revelou-se de novo determinante, 
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observando-se a existência de taxas muito díspares, as quais diminuíram vertiginosamente 
dos escalões mais baixos para os mais altos.  

 
Quadro 5.5. 

% da população que não efectuou qualquer viagem  com pelo menos uma dormida fora da residência 
(2006) 

(Não inclui as deslocações para a segunda residência com uma duração inferior a 4 noites) 
Regiões de residência (CESTUR) Regiões de residência (NUT II) 

Grande Lisboa 
Grande Porto 
Litoral 
Interior Norte 
Interior Sul 
Algarve 
Açores 
Madeira 

27,8 
26,6 
52,4 
54,8 
46,0 
37,3 
38,7 
71,0 

Norte 
Centro 
Lisboa 
Alentejo 
Algarve 
Açores 
Madeira 

42,9 
52,3 
37,5 
39,3 
37,3 
38,7 
71,0 

Estado civil Situação perante o trabalho 
Solteiro  
Casado/ União de facto 
Divorciado/Separado 
Viúvo 

26,1 
47,2 
40,6 
70,1 

Empregado 
Desempregado 
Reformado 
Doméstica 
Estudante 

34,9 
62,7 
65,9 
83,5 
20,3 

Grupos etários Rendimentos mensais 
15-25 
26-35 
36-45 
46-55 
56-65 
66 e mais 

27,0 
26,0 
39,0 
45,9 
61,2 
64,0 

≤500 € 
501≤1250 € 
1251≤ 2500 € 
≥ 2501 € 
Não sabe/ N.R. 
 

72,7 
44,8 
28,1 
9,3 
38,0 

Nota: Os valores destacados correspondem às situações acima da média nacional (42,8%)  
Fonte: Elaboração própria 

 
Aliás, a pesquisa efectuada sobre os motivos que conduziram à não efectivação de 
qualquer deslocação vem confirmar a relevância da incidência deste factor, como se 
comprova no Gráfico 5.6., reproduzido seguidamente. 
 

Gráfico 5.6. – Motivos que conduziram à não efectivação de qualquer deslocação 

Distribuição do total das respostas expressas
Falta de apetência 

para viajar
10,4%

Constrangimentos 
profissionais

11,0%

Constrangimentos 
pessoais 
19,9%

Constrangimentos 
económicos

58,7%

 
Fonte: Elaboração própria 

 
De facto, considerando como base o total de respostas expressas (os inquiridos puderam 
escolher mais do que um quesito), sobressai largamente o constrangimento económico 
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(58,7% das referências), seguindo-se os constrangimentos pessoais (19,9%), onde avultam 
os aspectos inibidores de saúde (12,1%) e os compromissos pessoais (7,8%). As exigências 
profissionais também revelaram um efeito dissuasor não desprezível (11,0%), sendo 
igualmente significativa a incidência dos que não patentearam a mínima apetência por 
viajar por opção própria (6,1% declaram mesmo que preferiram ficar em casa, enquanto 
que 4,3% não sentiram qualquer motivação especial para viajarem). Neste último caso, 
estamos claramente na presença da denominada procura suprimida, onde não existe 
vontade e interesse de viajar, enquanto que as razões económicas, familiares e profissionais 
configuram inibições que podem ser removidas, conduzindo a um deferimento da procura. 
 
A incidência dos vários motivos que provocaram a ausência de viagens turísticas surge 
constratada á medida que se segmenta a população. Assim, sobressaíram as seguintes 
relações muito fortes: 

���� Razões profissionais – grande expressão nos grupos etários mais jovens, nos solteiros, 
nas classes de rendimentos superiores e nos residentes nos Açores; 

���� Razões económicas – foco mais acentuado nos residentes nas Regiões Autónomas, 
nos grupos etários mais idosos, nos desempregados, nas domésticas, nos reformados e 
nas classes de rendimento mais baixo; 

���� Razões pessoais – extensão das restrições ligadas à saúde no caso dos reformados e, 
obviamente, dos grupos mais idosos; por outro lado, os estudantes e os mais jovens 
surgem como os estratos mais afectados pela necessidade de garantir compromissos 
familiares; 

���� Não apetência à viagem – sinais proporcionalmente mais evidentes para os residentes 
no Alentejo e nos Açores, para os mais idosos, para o grupo dos viúvos, para os 
reformados e para os titulares de rendimentos mais baixos. 

 
5.2.1.1. As viagens de curta duração e o caso específico dos fins-

de-semana fora da residência 
 

“O fim-de-semana representa um espaço de liberdade onde se vislumbra que o tempo livre é uma 
privilegiada oportunidade na qual o homem pode encontrar-se consigo mesmo, ao mesmo tempo em que 
permite se restabelecer das situações adversas do meio social e do trabalho.” 

Sastre et al (citado por Assis, 2003) 
 
Dentro das viagens de curta duração seleccionámos para uma apreciação mais detalhada a 
componente ligada às deslocações em fins-de-semana. Tal como se evidenciou na Secção 
2.5.2., a propósito dos aspectos qualitativos que envolvem os padrões turísticos, as 
deslocações de curta duração têm vindo a assumir um protagonismo crescente, sendo 
evidente a propensão dos consumidores para repartirem mais as suas viagens ao longo do 
ano, fraccionando as suas férias ou aproveitando os dias de descanso da jornada laboral. 
 
Neste contexto, reveste particular interesse a observação do fenómeno dos fins-de-semana 
passados fora da residência, já que se tratam de deslocações especiais, com características 
praticamente uniformes em termos de duração. Tal como evidencia o Instituto de Estúdios 
Turísticos de Espanha (2007, 51), a importância deste tipo de viagens radica sobretudo no 
seu impacto social, económico e territorial, contribuindo notavelmente para a atenuação da 
sazonalidade do turismo em Espanha e, apesar da curta duração da estada média associada, 
assumindo-se como a principal fonte de turismo em determinadas áreas rurais. 
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Na pesquisa efectuada, optou-se pela caracterização da situação em Portugal, seguindo-se 
o confronto com a realidade espanhola e francesa, de modo a indagar presumíveis 
oscilações comportamentais. Assim, através do inquérito realizado junto da população 
portuguesa, apurou-se que o total de residentes em Portugal que passou fins-de-semana 
fora da residência ascendeu a 2651 milhares, em 2006, o que representou 31,3% da 
população maior de 15 anos. Trata-se de um valor médio que apresenta evidentes 
flutuações consoante os critérios de segmentação utilizados, como transparece da leitura do 
quadro seguinte: 
 

Quadro 5.6. – Oscilações por segmentos das taxas de gozo de fins-de-semana fora da residência 
habitual em 2006 

Desvio-
padrão

Coeficiente 
de variação

Estratos que evidenciaram taxas  acima da média 
nacional (31,3%)

0,0720 0,2302 Lisboa (34,6%) e Alentejo (35,0%)

0,0848 0,2709
Grande Lisboa (44,5%) e Grande Porto (33,2%)

0,0795 0,2540
15-25 anos (39,6%), 26-35 anos (41,6%) e 36-45 anos 
(33,2%)

0,0691 0,2208 Solteiros (42,0%)

0,1315 0,4200
Alta e Média Alta (48,7%) e Média Superior (39,5%)

0,1144 0,3656 Empregados (34,8%) e Estudantes (41,7%)

0,0459 0,1465
Empregado por conta de outrem (34,3%), Empresário 
(36,7%) e Profissionais liberais (31,5%)

0,1412 0,4510
10001 a 100000 hab. (32,3%), 100001 a 500000 hab. 
(40,6%) e mais de 500001 hab. (65,0%)

0,1586 0,5066
9º ano completo (37,2%), 12º ano completo (45,4%), 
curso médio (56,0%) e curso superior (47,2%)

Fonte: Elaboração própria 

Situação perante o trabalho

Profissão

Habitat

Habilitações literárias

Grupos etários

Classe social

Critérios de segmentação

Região de residência (NUT II)

Região de residência (SigmaDos)

Estado civil

 

Em função dos critérios habituais de estratificação das várias variáveis em apreço 
(Quadro5.6.), constatou-se que a distribuição menos assimétrica ocorreu ao nível das 
profissões, seguindo-se o estado civil, as regiões de residência NUT II e os grupos etários. 
No plano oposto, sobressaíram as habilitações literárias, a dimensão do habitat e as classes 
sociais. Considerando individualmente os estratos que evidenciaram taxas de gozo de fins-
de-semana fora da residência acima da média nacional, pode-se reter que, 
proporcionalmente, a propensão à viagem eleva-se fortemente nos centros urbanos mais 
populacionais (sobretudo, em Lisboa), junto dos indivíduos com habilitações literárias 
superiores e também no estrato social mais elevado. 
 
A frequência com que se gozaram fins-de-semana fora da residência também constitui um 
indicador importante. Assim, importa reter que no plano da população que se deslocou, 
existe uma clivagem clara entre duas situações extremas; de um lado, incluem-se as 
deslocações espaçadas (com um periodicidade inferior a uma viagem mensal) e que 
representaram a maioria das deslocações (56,9%); no pólo oposto, surgem as deslocações 
muito frequentes, onde a média de uma viagem por mês constituiu a opção mais pontuada 
(26,7%). 
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Gráfico 5.7. – Frequência do gozo de fins-de-semana fora da residência 
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Ainda com referência ao ano de 2006, importa sistematizar os destinos escolhidos para o 
gozo de fins-de-semana fora do domicílio, pelo que apresenta seguidamente a matriz das 
deslocações, tendo por base o critério das NUT II (residência). 
 

Quadro 5.7. – Matriz das deslocações em fins-de-semana com base nas NUT II 
(% vertical, a partir da região emissora) 

Região de residência (NUT II) 
Destinos  Total Norte Centro  Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira 

Própria NUT II 35,5 41,4 35,6 32,0 11,8 15,0 74,9 100,0 
NUT II limítrofes 40,9 49,0 41,9 37,2 46,8 15,2 - - 

Outras NUT II 23,6 9,6 22,5 30,8 41,4 69,8 25,1 - 

        Fonte: SigmaDos/CESTUR (2007) 
 
Conforme se pode verificar (Quadro 5.7.), a maioria das viagens efectuadas destinaram-se 
a locais inseridos na NUT II limítrofe, sendo esta situação muito evidente nos casos do 
Norte, Centro e Alentejo. Por outro lado, o Norte, o Centro e Lisboa, além das Regiões 
Autónomas por razões associadas ao facto de serem territórios insulares, expressaram 
também uma elevada ponderação de viagens dento das próprias NUT. O Algarve e o 
Alentejo assumiram-se como as zonas emissoras onde a quota dos destinos mais 
“distantes” obtiveram maior pontuação. Contudo, importa reter que, na generalidade, cerca 
de ¾ das deslocações foram para localidades próximas da área da residência, ou seja, 
dentro da própria NUT ou então para a confinante. Esta questão, como se verá 
seguidamente, e se aprofundará na Secção 5.2.1.5., está fortemente associada à utilização 
de residências secundárias. 
 
As considerações atrás emitidas sobre o comportamento dos residentes em Portugal no que 
respeita aos movimentos turísticos em fins-de-semana basearam-se no ano de 2006, 
revestindo por isso mesmo um carácter estático, já que a aplicação estatística utilizada se 
reportou apenas a este período, por manifesta impossibilidade de se obterem respostas 
credíveis numa base evolutiva, atendendo às dificuldades dos inquiridos em recordarem 
fluxos respeitantes a anos mais atrasados. Contudo, atendendo a que estamos na presença 
de um tipo de deslocações com um volume anual significativo, proporcionando certamente 
a parcela mais significativa das 25,4 milhões de viagens de curta duração (com menos de 4 

Deslocações espaçadas 
Deslocações muito frequentes 

Fonte: Elaboração própria 
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noites fora da residência) registadas em 2006 (CESTUR, 2007), entendeu-se que seria 
indispensável confrontar os dados obtidos com a série estatística decorrente do estudo 
anual às férias dos portugueses promovido pela ex-DGT, o qual incluía questões sobre a 
variável em estudo e que foi realizado numa base anual ininterrupta e comparável, entre 
1973 e 2003 (conforme explicado na Secção 3.3.1.).  
 

Gráfico 5.8. 
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Fonte: Elaboração própria 
 

Conforme se pode verificar, a taxa de gozo de fins-de-semana fora da residência revelou 
alguma estabilização desde 1999, passando a evidenciar valores acima dos 30%, na linha 
dos observados em outros países, nomeadamente na Espanha e na França. Até ao ano de 
transição para este patamar de valores, assinale-se a trajectória crescente até 1993, para 
depois decair progressivamente até 1996, onde atingiu o valor mais baixo da série pós 
1990. Curiosamente, esta evolução acompanhou a detectada para as taxas de gozo de férias 
fora da residência, o que nos conduz à possibilidade de admitir a incidência de variáveis 
externas a determinarem esta situação. A investigação conduzida na Secção seguinte 
responderá também a esta questão. 
 
Validada a inserção dos apuramentos globais de 2006 numa lógica evolutiva cronológica 
importa aprofundar a análise das variáveis que podem caracterizar o perfil e os 
comportamentos daqueles que gozaram fins-de-semana fora da residência. Assim, tendo 
presente a série 1989/2003 (totalmente disponível para os requisitos em apreço), procedeu-
se ao seu tratamento estatístico de modo a avaliar as medidas de localização central e de 
dispersão, a assimetria de dados, a comparação entre as distribuições das variáveis e a 
correlação com a população residente maior de 15 anos.  
 
Tendo por base o período considerado, calcularam-se igualmente as taxas médias de 
partida em fins-de-semana por segmentos dentro de cada variável, bem como as quotas da 
desagregação do perfil da população flutuante face aos grupos considerados (ver Quadro 
5.8. na página seguinte). 
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Quadro 5.8. – Taxas médias de partida em fins-de-semana por segmentos dentro de cada 
variável

Média Moda Mediana Desvio 

padrão

Coeficiente 

de 

dispersão

Máximo Mínimo 1.º Quartil 3.º Quartil Grau de 

assimetria

Taxa 

média de 

partida 

Repartição 

média por 

segmentos

Correlação 

com a 

população

Total 1828 #N/D 1649 615,070 0,3365 2731 935 1327 2495,5 0,2751 23,9% 100,0% 0,5040
Sexos 914 726 851,5 309,387 0,3385 1390 458 646 1260,75 0,2530 .. .. ..
Sexo_Masculino 913 #N/D 875 296,872 0,3253 1343 458 647 1231 0,2104 25,1% 49,9% 0,9945
Sexo_Feminino 915 #N/D 828 321,408 0,3512 1390 477 675,5 1258,5 0,3097 22,8% 50,1% 0,9953
Estado civil 609 #N/D 571 423,639 0,6954 1490 53 209 998 0,4426 .. .. ..
EstadoCivil_Solteiro 669 #N/D 616 255,420 0,3818 1049 327 449 963 0,3771 32,8% 36,6% 0,9744
EstadoCivil_Casado 1008 #N/D 998 309,498 0,3070 1490 541 748 1294,5 0,1523 21,0% 55,2% 0,9844
EstadoCivil_Outro 150 #N/D 126 64,507 0,4287 263 53 104 208 0,3837 18,2% 8,2% 0,9528
Estratos sócio-económicos 457 246 411,5 320,670 0,7018 1500 93 234,25 529,25 1,8026 .. .. ..
EstratoSE_Alto_MédioAlto 400 #N/D 420 87,609 0,2193 507 229 355 470,5 -0,6856 46,7% 21,9% 0,5551
EstratoSE_MédioSuperior 784 #N/D 559 430,996 0,5496 1500 345 420,5 1298,5 0,5786 33,5% 42,9% 0,9429
EstratoSE_MédioInferior 469 #N/D 523 160,074 0,3411 714 171 319,5 588 -0,5075 17,0% 25,7% 0,7677
EstratoSE_Baixo 175 246 177 46,414 0,2655 246 93 141,5 207 -0,2122 10,3% 9,6% 0,8074
Idades 365 498 227 334,152 0,9156 1378 42 150 418 1,7749 .. .. ..
Idades_Até34 947 #N/D 834 292,382 0,3087 1378 512 685 1285 0,3253 30,8% 51,8% 0,9904
Idades_35_44 313 498 291 111,351 0,3562 498 174 213,5 378,5 0,5896 24,8% 17,1% 0,9438
Idades_45_54 240 #N/D 227 102,513 0,4268 425 77 180,5 313 0,3137 21,4% 13,1% 0,9629
Idades_55_64 191 #N/D 186 84,344 0,4427 311 72 118 281 0,0474 17,3% 10,4% 0,9738
Idades_Mais64 134 #N/D 143 43,075 0,3207 210 42 116,5 159 -0,5616 12,4% 7,3% 0,8342
Dimensão do Habitat 367 364 284 279,626 0,7620 1229 40 163 440,5 1,4065 .. .. ..
Habitat _Menos2000 742 #N/D 716 308,644 0,4157 1229 217 498,5 994 0,1613 18,9% 40,6% 0,9604
Habitat _2000_10000 285 #N/D 279 95,665 0,3353 425 114 212 370 -0,0909 25,5% 15,6% 0,8982
Habitat _10000_100000 471 #N/D 407 180,972 0,3840 758 255 313,5 679,5 0,4537 29,6% 25,8% 0,9500
Habitat _100000_500000 96 92 92 35,777 0,3732 162 40 67 122,5 0,3727 28,6% 5,2% 0,6382
Habitat _Mais500000 240 #N/D 272 65,725 0,2739 329 115 192,5 284,5 -0,4903 38,4% 13,1% 0,5457
Região de Residência 308 467 209,5 263,769 0,8577 1118 15 118,75 427,25 1,2668 .. .. ..
RegResid_GrandeLisboa 614 #N/D 588 246,936 0,4023 1118 268 420,5 823,5 0,5616 34,4% 33,6% 0,8718
RegResid_GrandePorto 191 #N/D 189 42,303 0,2220 268 108 158,5 216,5 0,0216 22,2% 10,4% 0,3399
RegResid_Litoral 595 #N/D 574 234,731 0,3945 923 173 376,5 813,5 -0,0693 20,2% 32,5% 0,9572
RegResid_InteriorNorte 229 467 223 121,811 0,5312 467 88 137,5 250 0,9527 20,7% 12,5% 0,8345
RegResid_InteriorSul 159 90 151 50,851 0,3208 246 90 111,5 200,5 0,2493 22,7% 8,7% 0,4357
RegResid_Algarve 58 #N/D 46 38,030 0,6557 132 15 24,5 80 0,8486 21,5% 3,2% 0,7117
Ocupação profissional 203 45 168 158,514 0,7818 643 11 79,5 267 1,0556 .. .. ..
OcupProfiss_QuadroSuperior 272 #N/D 165 202,948 0,7452 613 67 103 486,5 0,7261 52,4% 14,9% 0,9183
OcupProfiss_Empregado_Com/Ind/Ser 370 #N/D 332 161,472 0,4364 643 168 241 546,5 0,3365 31,0% 20,2% 0,8747
OcupProfiss_ProprietárioAgricola 196 #N/D 216 62,490 0,3195 288 99 143,5 240 -0,0624 20,2% 10,7% 0,9226
OcupProfiss_OperárioAssalariado 372 #N/D 424 134,928 0,3627 516 122 243,5 499,5 -0,5647 21,9% 20,4% 0,8204
OcupProfiss_ServOutro 33 37 32 19,615 0,5932 88 11 18 41 1,4178 18,7% 1,8% -0,1279
OcupProfiss_Estudantes 217 #N/D 197 107,053 0,4926 411 78 128,5 326,5 0,3134 36,7% 11,9% 0,9594
OcupProfiss_Domésticas 141 #N/D 115 71,251 0,5037 292 54 87 190 0,8161 15,2% 7,7% -0,3801
OcupProfiss_Reformados 165 #N/D 173 50,694 0,3071 263 78 134,5 185 0,0971 12,8% 9,0% 0,8064
OcupProfiss_Naoactivos 58 45 48 24,753 0,4273 115 27 45 66,5 1,2389 20,2% 3,2% 0,4293
Rendimento 365 58 264 291,085 0,7978 1203 30 150 514,5 1,2166 .. .. ..
Rendimento_Ate300 90 58 62 55,276 0,6169 217 30 55,5 120,5 1,0635 8,2% 4,9% -0,5330
Rendimento_300_600 254 #N/D 254 79,615 0,3135 436 126 208 270 0,8753 13,5% 13,9% 0,3357
Rendimento_600_1000 419 #N/D 389 124,630 0,2973 623 241 320,5 531,5 0,0329 22,4% 22,9% 0,9211
Rendimento_Mais1000 745 #N/D 614 305,488 0,4103 1203 354 477,5 1065,5 0,4269 42,1% 40,7% 0,9068
Rendimento_NãoRespostas 317 #N/D 187 260,669 0,8220 768 40 73,5 551,5 0,5333 30,6% 17,3% 0,8691  

Fonte: Elaboração própria 
 
Deste modo, podem-se reter as seguintes conclusões: 
���� Equilíbrio evidente na variável “sexo”, com os respectivos coeficientes de dispersão e 

de assimetria a atingirem os valores mais baixos no cômputo geral; a taxa média de 
partida em fins-de-semana (1990/2003) foi ligeiramente superior no sector masculino 
(25,1% contra 22,8%), mas o predomínio nas viagens efectuadas ainda pertence às 
mulheres, o que explica pela sua posição maioritária ao nível da população residente; 

���� No estado civil, observou-se uma situação em tudo idêntica, com os “solteiros” a 
evidenciarem uma taxa média de partida bem mais elevada do que os “casados” (32,8% 
contra 21,0%), mas com estes últimos a gerarem a maioria absoluta (55,2%) das 
viagens realizadas; 

���� Ao nível das classes socio-económicas, obteve-se um coeficiente de dispersão 
intermédio, mas o grau de assimetria de resultados ampliou-se fortemente; por outro 
lado, constatou-se que a grande maioria das deslocações foram asseguradas pela classe 
média superior (42,9%), enquanto que a taxa média de partida mais dilatada foi 
proporcionada pela classe “alta/média alta” (46,7%), baixando gradualmente para os 
restantes estratos, ao ponto de na classe “ baixa” se fixar à volta dos 10%; 
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���� Por grupos etários, obteve-se uma distribuição de dados que reflecte uma forte 
dispersão de resultados (coeficiente mais elevado para o conjunto das variáveis em 
pareço), a par de uma assimetria evidente dos mesmos; os mais jovens (até 34 anos) 
ocasionaram a parcela mais significativa das deslocações (51,8%), bem como a taxa 
média mais elevada de saída em fins-de-semana (30,8%), a qual progrediu de 20,9% 
em 1990 para 46,2% em 2003; a diminuição da comparticipação nas viagens 
efectuadas e nas taxas média de partida seguiu uma lógica imutável, no sentido 
inversamente proporcional ao avanço da idade; 

���� No que respeita à dimensão do habitat torna-se perceptível que a dispersão relativa de 
resultados foi acentuada e que a curva de simetria atingiu um grau elevado; as taxas 
médias de partida subiram acentuadamente nos centros mais populosos, embora a 
desagregação média das pessoas deslocadas apresente nas posições dominantes os 
habitats mais reduzidos ou intermédios; 

���� Por regiões de residência, a supremacia da Grande Lisboa foi evidente, acusando esta 
zona emissora a taxa média de partida mais elevada (34,4%) e a participação mais forte 
no total de deslocados (33,6%); 

���� Ao nível da ocupação profissional saliente-se a baixa incidência das “domésticas” e dos 
“reformados” com taxas médias de partida inferiores a 10%; em contrapartida, os 
“quadros superiores” atingiram as taxas médias de partida mais elevadas entre todos os 
estratos considerados para o conjunto das variáveis (52,4%), seguindo-se os 
“estudantes” (36,7%); contudo, no cômputo geral dos deslocados, foram os 
“empregados do comércio, da indústria e dos serviços e “os operários e outros 
assalariados” que geraram a maioria relativa das viagens; 

���� Finalmente, no plano dos rendimentos, a distribuição revelou-se altamente 
desequilibrada, com acentuada dispersão de resultados e com forte assimetria; os 
segmentos com capitações mais altas evidenciaram a maior taxa média de propensão à 
viagem (42,1%) e concentraram cerca de 2/3 das deslocações; a redução para os 
restantes escalões foi gradual, quer na óptica da taxa média de partida, como na 
participação na totalidade das viagens efectuadas. 

 
Para complementar a análise, recorreu-se à elaboração de um diagrama de extremos e 
quartis (Gráfico 5.9., inserto na página seguinte), os quais constituem instrumentos de 
confronto de várias distribuições e que tornam possível uma visualização comparada, 
permitindo, segundo Pardal (1995), “ (…) detectar diferenças no valor central, em torno 
do qual se concentram 50% dos dados, diferenças nos intervalos em que se concentram 
25% das observações, diferenças na amplitude total, bem como a identificação dos 
extremos (…)”.  
 
De facto, as “caixas” apresentadas viabilizaram a confirmação de alguns factos. A 
estabilidade de resultados é maior na distribuição por sexos, seguindo-se o estado civil. 
Nas restantes variáveis registou-se uma assimetria positiva elevada, sendo que os estratos 
socioeconómicos, as idades, as regiões de residência e o rendimento, patentearam as 
distribuições de frequências menos homogéneas. 
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 Gráfico 5.9. – Taxa média de propensão à viagem por estratos 
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Fonte: Elaboração própria 

 
Passando aos aspectos ligados às características próprias das viagens em fins-de-semana, 
os dados disponíveis permitem individualizar as variáveis “motivação”, “periodicidade” e 
“alojamentos utilizados”. 
 

Quadro 5.9. – Deslocações para fora da residência em fins-de-semana 
Motivações, periodicidade das viagens e alojamentos utilizados 

Média Moda Mediana Desvio 

padrão

Máximo Mínimo 1.º Quartil 3.º Quartil Coeficiente 

de dispersão

Grau de 

assimetria

Repartição 
média por 
segmentos

Total 1828 #N/A 1649 615,070 2731 935 1327 2495,5 0,3365 0,2751 100,0%
Motivos invocados 423 826 350 295,522 1073 24 191 619 0,6988 0,6673 ..
Visita a familiares/amigos 676 #N/A 673 218,976 1063 296 555 799 0,3239 0,1302 32,0%
Descanso 554 #N/A 474 312,745 1073 193 302 940 0,5647 0,5436 26,2%
Mudar de ambiente 319 323 306 115,489 581 152 237 394 0,36160,5514 15,1%
Prazer/distracção 468 #N/A 371 266,914 997 163 240 683 0,5703 0,5771 22,1%
Conhecer novos lugares/pessoas 97 67 67 79,354 282 24 33 143 0,8158 1,1932 4,6%
Periodicidade 280 189 189 103,226 485 80 135 224 0,3688 1,2640 ..
Todos os fins-de-semana 147 #N/A 137 45,469 221 80 114 193 0,3083 0,2404 8,1%
Todos os 15 dias 269 #N/A 225 108,712 485 133 185 386 0,4036 0,7261 14,7%
Um por mês 478 #N/A 401 188,649 856 293 328 645 0,3949 0,8528 26,1%
De 2 em 2 meses 327 #N/A 264 134,414 525 142 211 459 0,4107 0,3533 17,9%
De 3 em 3 meses 294 #N/A 238 131,462 500 93 195 403 0,4479 0,0661 16,1%
De 6 em 6 meses 157 #N/A 142 59,254 259 62 116 204 0,3766 0,3186 8,6%
Menor frequência 154 #N/A 119 101,662 450 53 97 146 0,6599 2,0737 8,4%
Tipo de alojamento utilizado 276 86 78 410,963 1576 2 27 327 1,4916 1,9222 ..
Casa de familiares/amigos 1155 #N/A 1129 325,475 1576 569 899 1525 0,2819 -0,0199 59,9%
Segunda residência 266 #N/A 228 157,098 516 15 164 430 0,5907 0,1686 13,8%
Sub-total meios privativos 1420 #N/A 1357 472,902 2070 725 1044 1963 0,3329 0,1677 73,6%
Hotelaria 329 #N/A 155 237,185 696 91 136 598 0,7217 0,5828 17,0%
Campismo 90 #N/A 78 50,199 217 29 59 100 0,5586 1,2763 4,7%
Casa alugada em empr. turístico 30 27 27 15,572 66 8 21 35 0,5134 0,8349 1,6%
Casa alugada fora de empr. turísticos 34 38 32 22,635 86 4 18 41 0,6670 0,9183 1,8%
Parte de casa alugada 25 11 11 31,116 105 2 7 25 1,2283 1,6666 1,3%

#N/A - Não tem moda Fonte: Elaboração própria  
 

Como decorre da observação do Quadro 5.9., a periodicidade da viagem revelou o 
coeficiente de dispersão relativa mais baixa, o que permite inferir a existência de 
estabilidade nos comportamentos a este nível. Contudo, a disparidade de valores entre os 
vários segmentos que integram esta variável foi significativa, o que decorre da observação 
do grau de assimetria detectado. Neste sentido, a própria distribuição média da repartição 
das viagens por estratos veio confirmar a dicotomia já evidenciada para os resultados 
decorrentes do inquérito sobre 2006, sendo patente a cisão nos dois blocos inerentes a uma 
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maior ou menor periodicidade das viagens. Assim, 49% dos deslocados saíram em fins-de-
semana com uma periodicidade mensal ou inferior, enquanto que os restantes fizeram-no 
de uma forma menos frequente. 
 
Passando aos motivos invocados sobressai o equilíbrio de resultados para as visitas a 
familiares/amigos, sendo igualmente visível a relativa harmonização de valores para as 
restantes opções, excepto para a associada ao conhecimento de novos lugares/pessoas. Esta 
constatação conduz-nos à ilação de que os portugueses que se deslocam nos fins-de-
semana assumem predominantemente um comportamento próximo daquele que Plog 
(1998) define como típico dos turistas psicocêntricos, ou seja, dando clara primazia a 
lugares de ascendência ou descendência familiar, onde prevaleça o lazer e o 
entretenimento, a par com a possibilidade de conviver com os amigos e parentes. Como se 
verá seguidamente, a tendência para a utilização de alojamentos com um carácter privativo, 
reforça esta convicção. É muito baixa a incidência daqueles que assumem características 
opostas, ou seja, que busquem novas experiências e novos destinos, com alto nível de 
actividade, e que se aproximem, portanto, do comportamento que Plog considera como 
típico dos alocêntricos. 
 
Finalmente, no caso dos alojamentos utilizados, sobressaiu a estabilização dos valores ao 
nível dos meios privativos, sobretudo no que respeita ao recurso a casa de familiares e 
amigos. Em média, cerca de ¾ das deslocações destinaram-se aos alojamentos privativos, 
sendo de evidenciar também o “peso” gradual que as residências secundárias têm vindo 
assumir (13,8% na média 1989/2003, com subida de 6,3% no ano inicial para 18,9% no 
último ano). Por outro lado, no sector minoritário dos alojamentos colectivos avultou a 
preponderância da hotelaria, com valores crescentes nos 15 anos em apreço (9,5% de 
utilização em 1989, com subida para 23,8% em 2003 e com um valor médio para o período 
em causa de 17,0%). Trata-se de um aspecto que convém enfatizar, já que traduz uma 
dualidade evolutiva que identifica o contínuo predomínio dos alojamentos privativos, a par 
de uma expressão crescente da procura pelos estabelecimentos hoteleiros. Como se 
abordará na Secção 5.2.1.4., os movimentos da procura interna na hotelaria têm revelado 
um forte dinamismo, do qual não se pode dissociar o contributo decorrente das deslocações 
em fins-de-semana. 
 
Depois de caracterizada a situação em Portugal interessa contextualizá-la num plano mais 
lato, sobretudo em termos de comparação com a realidade observada em países como a 
Espanha ou a França, com claras afinidades com o nosso país. Embora tal tarefa revista 
evidentes dificuldades, já que não existe uma base comparativa comum ao nível dos 
instrumentos de observação, a pesquisa efectuada permitiu recolher alguns elementos 
dispersos, os quais viabilizaram a extracção de algumas notas significativas.  
 
Assim, em conformidade com o Quadro 5.10., inserto na página seguinte, importa referir, 
em primeiro lugar, a dimensão do fenómeno. Neste sentido, detectou-se que existe uma 
relativa proximidade dos resultados em termos da propensão à viagem por parte dos 
residentes nos três países, já que a parcela da população que efectuou deslocações nos fins-
de-semana para fora da zona da residência situou-se num patamar semelhante, ligeiramente 
acima dos 30%. Portanto, em termos proporcionais, a expressão das viagens de fim-de-
semana não diverge significativamente para Portugal.  
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Quadro 5.10. – Comparação entre Portugal, Espanha e França sobre as deslocações em fins-de-semana 
para fora da residência 

Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados oficial sobre as férias dos portugueses (1989/2003), de 
IET (2004, 2006b) e de CRÉDOC (2005) 

PORTUGAL ESPANHA FRANÇA 
31,3% da população maior de 15 
anos gozou fins-de-semana fora da 
residência (2006). 

34,2% dos residentes realizaram 
viagens de fim-de-semana (2004). 

32,0% dos  residentes efectuaram 
viagens de fim-de-semana  em 2004. 

Equilíbrio na distribuição das 
viagens por sexos e supremacia da 
taxa de partida no grupo dos 
solteiros, embora os casados 
tivessem proporcionado a maioria 
das deslocações. 

 A taxa de partida foi ligeiramente 
mais elevada para os homens do que 
para as mulheres.  

Grande concentração das opções de 
alojamento nos meios privativos 
(cerca de ¾ no período 1989/2003), 
com a utilização de residências 
secundárias a reforçar a sua 
importância; consolidação da 
hotelaria como a alternativa 
preferencial nos meios colectivos 
de alojamento. 

Tendência forte para a escolha do 
mesmo local/alojamento (78,4% em 
2004), sobressaindo entre estes as 
casas de familiares/amigos (50,4%) 
e os hotéis (39,2%). 

78% das dormidas foram 
concretizadas em alojamento não 
comercial (2004); 68% em casas de 
familiares/amigos e 10% numa 
residência secundária; nos 
alojamentos colectivos predominou 
a hotelaria (10%), seguindo-se o 
campismo (4%). 

As taxas médias de partida 
elevaram-se nos centros mais 
populosos; A Grande Lisboa 
revelou-se coma a zona emissora 
de maior propensão à viagem 
(34,4% na média 1989/2003 e 
44,4% em 2006). 

São os residentes nas zonas urbanas 
e periféricas às grandes cidades que 
mais saem nos fins-de-semana; em 
contrapartida, no meio rural a taxa 
de viagens desce significativamente. 
A Comunidade de Madrid tem a 
maior taxa emissora (44,8%). 

Baixa progressivamente a taxa de 
saída dos habitats com mais de 
100000 habitantes (51%) para os 
aglomerados mais pequenos (45%). 
A região parisiense tem a maior taxa 
emissora (58%). 

Forte assimetria nos resultados por 
classes económicas e por 
rendimentos mensais, com os 
segmentos de nível superior a 
prevalecerem fortemente. 

 A taxa média de partida subiu 
acentuadamente em função do 
rendimento, indo de 32% para o 
estrato inferior até 75% no superior. 

Aumento da comparticipação nas 
viagens nas taxas de partida no 
sentido inversamente proporcional 
ao avanço da idade. 

 A taxa de partida baixou 
progressivamente por idades (63% 
nos menores de 25 anos para 23% 
nos maiores de 70 anos). 

Fraca propensão à viagem por parte 
dos reformados e das domésticas, 
em contrate com os quadros 
superiores e os estudantes. 

 É muito forte a propensão à viagem 
nos quadros superiores e nos 
profissionais liberais (81%), 
seguindo-se os estudantes (68%); os 
reformados têm a taxa mais baixa 
(32%). 

Supremacia das deslocações para 
visitar familiares/amigos, 
seguindo-se a necessidade de 
descanso e de distracção. 

A maior parte dos que efectuaram 
viagens possuem uma 2.ª residência 
ou possuem familiares fora do 
município onde vivem 
habitualmente; o motivo principal 
das deslocações relacionou-se com o 
lazer e recreio (66,5% do total, 
seguindo-se a visita a 
familiares/amigos (31,4%). 

Os que possuem uma 2.ª residência 
tiveram uma taxa de partida de 81%, 
contra 46% para os que não dispõem 
dessa opção. 

Dois blocos evidentes ao nível da 
periodicidade das viagens; um, 
com partidas muito frequentes 
(49,0%, na média 1989/2003, 
correspondeu às deslocações com 
uma frequência inferior a uma vez 
por mês; a outra parte viajou 
esporadicamente, sobretudo de 2/2 
meses ou de 3/3 meses. 

 Dos que partiram, 17% só foram 
uma vez, 27,8% foram 2/3 vezes, 
27,2% foram 4 a 9 vezes e 27,9% 
foram 10 vezes ou mais no ano; o 
número médio de deslocações foi de 
7,2 vezes. 
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Passando à caracterização dos deslocados, encontram-se alguns elementos que persistem 
de uma forma extensiva nos três países. Referimo-nos à utilização preferencial de 
residências secundárias e ao predomínio das taxas de partida nos grandes centros urbanos, 
nomeadamente nos núcleos urbanos das respectivas capitais e arredores. Por outro lado, o 
confronto directo com a França, face à ausência de dados correspondentes para a Espanha, 
permite salientar a convergência absoluta no que respeita à oscilação de resultados por 
sexos, por idades, por níveis de rendimento e por grupos profissionais (grande mobilidade 
dos profissionais liberais, dos quadros superiores e dos estudantes, a par de uma débil 
propensão à viagem por parte dos reformados).  
 
No plano das divergências, saliente-se a taxa de repetição mais frequente de deslocações 
no caso português, o que confere, comparativamente, uma propensão bruta à viagem ainda 
mais elevada para o nosso país. Outra nota a reter prende-se com a incidência da hotelaria, 
a qual revela uma utilização proporcionalmente superior por parte dos residentes em 
Portugal, embora distante dos níveis identificados em Espanha (39,0%). 
 
De acordo com o estudo francês, verificou-se uma forte tendência para aqueles que não 
partem em fins-de-semana também não partirem em férias (taxa de não partida em férias 
de 66%, ou seja, mais 19 pontos percentuais que a média geral). Esta situação é explicada 
em parte pela insuficiência de meios financeiros, mas a pesquisa efectuada valoriza outro 
aspecto que se prende com o isolamento ou a sociabilidade muito diminuída por parte de 
um grupo de residentes. Trata-se de um sector da população, perfeitamente identificado, 
que não parte em férias, que raramente recebe amigos no seu domicílio, que utiliza muito 
pouco a Internet (90% não têm acesso) e que não possui numa percentagem significativa a 
carta de condução (24%). Tratam-se de pessoas com inclinação para se mostrarem 
inquietas (receio do desemprego, falta de convívio com as novas tecnologias) e 
tradicionalistas (onde a família funciona como refúgio). 
 
Contudo, e como apontamento final, importa sublinhar que não partir de “fim-de-semana” 
ou partir pouco, não constitui forçosamente um problema. Tal como se evidencia no estudo 
francês, é significativa a parcela da população que declarou que prefere ficar em casa para 
repousar ou para praticar actividades que gosta. Neste contexto, parece-nos que será lógico 
admitir que a incidência dos constrangimentos em passar fins-de-semana fora da 
residência, como, por exemplo, as limitações financeiras ou as obrigações profissionais, 
têm um impacto acrescido sobre a frequência das viagens e não sobre a taxa de partida. 

 
5.2.1.2. As viagens de longa duração e o comportamento em férias 

 
“ (…) O lazer e, sobretudo, as viagens pintam manchas coloridas na tela cinzenta da nossa existência. Elas 
devem reconstituir, recriar o homem, curar e sustentar o corpo e a alma, proporcionar uma fonte de forças 
vitais e trazer um sentido à vida. (…)”. 

Krippendorf (2001; 36) 
 

Sob o ponto de vista conceptual, em Portugal, o Conselho Superior de Estatística46, tendo 
como base as orientações da OMT (1994), define as férias passadas fora da residência 
como “ (…) a saída do ambiente habitual, cujo motivo principal seja a ocupação do tempo 
com actividades recreativas, de lazer ou repouso, mesmo que lhe estejam associados 

                                                 
46 http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/conceitos.aspx?ID=PT (acedido em acedido em 28/05/09) 
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outros motivos como a participação em actividades culturais ou desportivas enquanto 
espectador, visita aos familiares ou amigos, viagem de núpcias, entre outros”. Ainda 
segundo as recomendações da mesma entidade, não se deve considerar como férias: 
���� A estada fora do ambiente habitual por razões profissionais, cujas despesas são 

geralmente suportadas pela entidade patronal e onde ocorre a sujeição a determinadas 
directivas em matéria de duração, local do destino, entre outras; 

���� As estadas por outros motivos, mesmo com carácter turístico, desde que imponham 
certas obrigações a quem as faz (incluem-se neste caso as estadas por razões de saúde, 
estudo ou razões familiares).  

 
Por outro lado, ainda segundo a OMT (1994), o tempo de ida e volta deve ser considerado 
na determinação da duração das férias, as quais se assumem de curta ou longa duração, 
consoante as estadas fora do domicílio sejam de menos de quatro noites ou de quatro e 
mais noites consecutivas. Face a esta disposição, torna-se claro que as férias podem gerar 
movimentos turísticos de duração diferenciada, sendo que as tendências recentes, 
evidenciadas na Secção 2.5.4., apontam para a propensão no sentido de uma maior 
fragmentação ao longo do ano. Contudo, tal aspecto não invalida que a inclinação para 
efectuar viagens de longa duração com um cariz não profissional ocorra inevitavelmente 
nos períodos de férias, daí a sua consideração na presente Secção. 
 
Por outro lado, a Constituição da República Portuguesa, na versão decorrente da VII 
Revisão Constitucional de 200547, reconhece no Artigo 59.º, n.º 1, alínea d), o direito de 
todos os trabalhadores portugueses ao “ (…) repouso e aos lazeres, a um limite máximo da 
jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas (…)”.  
 
Perante este enquadramento, e tendo presente que Portugal possui das taxas mais reduzidas 
de propensão à realização de viagens de férias de longa duração no plano europeu, 
conforme evidenciado na Secção 5.2., importa investigar as razões explicativas para este 
comportamento, bem como assinalar os traços marcantes da evolução temporal registada.  

No contexto da informação estatística disponível em Portugal sobre o mercado interno, o 
acompanhamento das férias dos residentes assume-se como o repositório mais marcante, 
na medida que a antiga Direcção-Geral do Turismo (2004-1975) promoveu a realização de 
um inquérito anual, de uma forma ininterrupta entre 1973 e 2005, sendo que a série 
referente ao período 1973/2003, derivou da aplicação de uma metodologia estável, 
proporcionando a construção de uma base de dados anuais, susceptível de caracterizar as 
variáveis mais relevantes. Neste sentido, aprofundaram-se os elementos existentes, 
criando-se uma base de conhecimento alargada que permitiu sublinhar as principais 
incidências associadas ao comportamento em férias dos residentes no país; por outro lado, 
a informação decorrente de CESTUR (2007) complementou a análise efectuada, 
viabilizando para algumas variáveis a extensão de dados para um horizonte mais actual. 

Como nota inicial saliente-se que a análise da evolução histórica das taxas de gozo de 
férias por parte da população residente em Portugal, permitiu identificar claramente quatro 
períodos distintos (Gráfico 5.10.). Assim, entre 1975 e 1983, as taxas de gozo de férias 
calculadas em relação à população residente maior de 15 anos (sempre abaixo dos 7 
                                                 
47 http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art58 (acedido em 28/05/09) 
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milhões) proporcionaram valores que oscilaram entre 26% e 44%, denotando uma 
irregularidade anual de valores muito forte (coeficiente de dispersão de 0,17). Na década 
seguinte (1996/86), onde a população residente maior de 15 anos se elevou para valores 
acima dos 7 milhões, as taxas anuais de gozo de férias evidenciaram uma dispersão mais 
reduzida de resultados (0,127 para o coeficiente de dispersão), embora nunca tenham 
atingido o plafond correspondente a metade da população.  
 
Seguiu-se o período 2003/97, onde as taxas de gozo de férias subiram para níveis mais 
próximos dos verificados na maioria dos países da União Europeia (Comissão Europeia, 
1998), tendo-se observado no triénio 2001/1999, taxas de gozo de férias acima dos 70%, 
com cerca de 5,5 milhões de residentes a usufruírem dessa situação. Finalmente, nos anos 
mais recentes (2004/06), segundo CESTUR (2007), ocorreu uma regressão significativa, 
com as taxas de gozo de férias a baixarem novamente para patamares inferiores aos 
observados no período pós-1998. 

Taxas de gozo de férias em Portugal
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Esta irregularidade de comportamentos, suportada em taxas muito aquém das verificadas 
noutros países europeus, pode encontrar a sua explicação, tal como se aprofundará em 
capítulos posteriores, na incidência de factores exógenos, sobretudo de ordem 
socioeconómica, que condicionam o gozo de férias por parte dos residentes em Portugal.  
 
Por outro lado, as taxas de gozo de férias fora de casa, calculadas em relação à população 
residente, seguiram uma dinâmica muito semelhante à descrita anteriormente, revelando 
uma forte e expectável correlação com as taxas globais de gozo de férias (ver Gráfico 
5.11., na página seguinte).  
 
 

 

Fonte: Produção própria a partir de DGT (2004-1975) e CESTUR (2007) 
 

Gráfico 5.10. 
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Gráfico 5.11. 

Taxas de gozo de férias - Total e fora de casa

y = 1,1912x + 8,2339
R2 = 0,9507
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Fonte: Produção própria a partir de DGT (2004-1975)  

 
Considerando o período 1978/2006, observou-se que o coeficiente de correlação de 
Pearson apresenta um valor de 0,979, o que traduz uma conexão positiva, muito forte e 
com um nível de significância elevado (0,000, logo p‹ 0,001). 
 

Quadro 5.11.  
Correlação de Pearson entre a população que teve férias e a população que gozou férias fora da 

residência 
Correlations
  Pop_ferias_fora Pop_ferias

Pearson Correlation 1 0,979
Sig. (2-tailed) 0,000
N 29 29
Pearson Correlation 0,979 1
Sig. (2-tailed) 0,000
N 29 29

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pop_ferias_fora de casa

Pop_gozo_ferias

 
Fonte: Produção própria em SPSS 13.0 

 
Desta forma, podemos afirmar que as taxas gerais de gozo de férias e as taxas de gozo de 
férias fora da residência encontram-se positivamente relacionadas, sendo que a evolução 
das primeiras explica 95,1% da variância da segunda variável (coeficiente de determinação 
de 0,9507).  
 
Face ao referido, e antes de se apreciar o comportamento dos residentes que tiveram férias 
fora da residência, ou seja, que proporcionaram deslocações de índole turística, importa 
identificar as razões explicativas da ausência de férias por parte de uma parcela 
significativa da população. Assim, a base de dados reportada ao período 2003/89, 
identifica quatro tipos de motivos relevantes, sendo que sobressai o nítido predomínio das 
razões económicas, seguindo-se a uma distância considerável, os fundamentos de ordem 
profissional, associados à actividade principal.  



                                                                   
Sancho Silva 

Capítulo 5. Análise de dados II – Análise de dados II – Visão 
global da incidência do turismo interno em Portugal 

   

 - 306 - 

Quadro 5.12. 
 

Média Mediana Desvio 
padrão

Coeficiente 
de dispersão

Máximo Mínimo 1.º 
Quartil

3.º 
Quartil

Grau de
assimetria

% média em 
relação à 

população que não 
gozou férias 

Correlação com a 

população que não 

gozou férias
Naogoza_motivoseconomicos 2108 2392 628,603 0,298 3140 1124 1415 2595 -0,200 56,2% 0,934
Naogoza_motivosprofissionais 729 715 232,627 0,319 1252 424 546 854 0,769 19,4% 0,797
Naogoza_motivosaude 256 260 97,797 0,382 488 114 174 325 0,633 6,8% 0,410
Naogoza_motivosfamiliares 129 120 50,646 0,391 248 51 106 144 0,865 3,4% 0,194
Populacao_nao_gozou_ferias 3753 4104 1103,253 0,294 50842201 2610 4788 -0,288 .. ..

Fonte: Produção própria a partir da base de dados DGT/TP 

População residente que não gozou férias (Período 2003/89) 

 
 
Como se pode verificar, em média, cerca de 2,1 milhões de portugueses alegaram 
anualmente, no período em apreço, dificuldades económicas para poderem gozar férias, o 
que pressupõe que os períodos de licença concedidos no emprego principal foram 
preenchidos com outra actividade profissional; aliás, como se demonstrará posteriormente, 
os dados do EUROSTAT revelaram que Portugal possui das taxas mais elevadas de 
segundo emprego entre os seus habitantes, o que confirma as evidências empíricas atrás 
expressas. Por outro lado, os mesmos indicadores do EUROSTAT, colocam Portugal 
muito aquém da média da UE, quer em termos de rendimento per capita, como no que 
respeita à assimetria na distribuição da riqueza.  
 
Não obstante a Constituição da República Portuguesa ter generalizado, desde 1976, o 
direito dos trabalhadores a férias pagas, constata-se igualmente que durante o período 
2003/89, a percentagem da população maior de 15 anos que teve subsídio de férias foi, em 
média, de 50,7%, notando-se um aumento mais significativo a partir de 1997, ano este em 
que se concretizou a integração nos quadros da administração pública dos trabalhadores 
que se encontravam com um regime de vínculo precário. Aliás, o início neste último ano 
de um ciclo de nítida expansão das taxas de gozo de férias fora da residência, pode 
encontrar na expansão desta regalia a novos sectores da sociedade, uma das explicações 
para a evolução observada até 2003.  
 
De acordo com CESTUR (2007), a população maior de 15 anos com acesso ao subsídio de 
férias representou, em 2006, 66,2% do total de residentes com esta idade, sendo que 
aqueles que não usufruíram desta prerrogativa inserem-se no escalão etário dos 15 aos 25 
anos, sendo predominantemente estudantes. Fora deste segmento emergiram os 
trabalhadores por conta de outrem com contratos precários ou remunerados através dos 
designados “recibos verdes”, os profissionais liberais, os domésticos e os desempregados.  
 
Por outro lado, a relação entre o gozo de férias fora da residência e a posse do subsídio de 
férias reveste uma correlação particularmente forte (em média, 61,0% da população que 
gozou férias fora do domicílio entre 2003 e 1989, teve direito a subsídio de férias), como 
decorre da leitura do Gráfico 5.12., incluído na página seguinte. 
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Gráfico 5.12. 

Período 2003/89 
Comparação entre a população que gozou férias fora de casa e a posse de 

subsídio de férias
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Fonte: Produção própria a partir da base de dados DGT/TP 
 
Neste sentido, revela-se essencial reter que a dimensão do turismo interno em Portugal 
possui um constrangimento marcante, de índole económico, relacionado com o acesso ao 
gozo de férias, independentemente destas serem passadas na residência ou fora dela. De 
facto, nem o factor subsídio de férias, extensivo de uma forma crescente a vários sectores 
da população, tem vindo a compensar o deficit de rendimento nas famílias e a proporcionar 
uma maior apetência para as viagens turísticas durante o período de férias.  
 
Por outro lado, a desagregação das taxas de gozo de férias fora da residência permitiu 
constatar a ocorrência de desequilíbrios entre os vários estratos da população residente 
maior de 15 anos, tal como decorre da apreciação do Quadro 5.13. (página seguinte). 
 
Assim, no que respeita à análise por sexos observou-se um claro equilíbrio para o período 
em análise (1978/2003), confirmado nos anos subsequentes (CESTUR, 2007), quer ao 
nível da taxa média de partida em férias em cada grupo, como no plano da repartição 
efectiva da população que gozou férias pelos dois géneros. Por outro lado, a segmentação 
através do estado civil revelou um coeficiente de dispersão de resultados muito próximo 
para os estratos dos solteiros e dos casados, sendo que os primeiros evidenciaram taxas 
médias de partidas em férias superiores à média nacional, enquanto que os segundos 
constituíram a maioria da população que gozou férias fora da residência. Esta incidência 
releva a ponderação que estes dois sectores justificam na concepção das eventuais 
estratégias de marketing inerentes ao desenvolvimento do mercado interno em Portugal.  
 
Por outro lado, as variáveis relacionadas com a estratificação socioeconómica e etária, 
patentearam um comportamento semelhante em termos de taxas médias de gozo de férias 
fora da residência, evidenciando valores decrescentes, respectivamente, em função da 
diminuição do rendimento e do aumento da idade. A população pertencente à classe alta e 
média alta atingiu a taxa mais dilatada de partida em férias para fora da residência (70,7%) 
considerando todos os estratos mencionados no Quadro 5.13., o que vem evidenciar uma 
vez mais a forte relação entre as práticas turísticas e o rendimento disponível. Em 

Pearson Correlation = 0.993; Sig. (2-tailed) = 0,000 
Spearman's rho – Correlation Coefficient = 0,962; Sig. (2-tailed) = 0,000 
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simultâneo, a classe média superior emergiu como a mais representativa da população que 
teve férias fora da residência. 
 

Quadro 5.13. 
Média Mediana Desvio 

padrão
Coeficiente 

de dispersão
Máximo Mínimo Grau de

assimetria
Taxa 

média de 
partida 

Repartição 
média por 
segmentos

Correlação 
Pearson

Sig.              
(2-tailed)

Total 2345 2012 851,413 0,3631 4070 1279 1,1889 31,8%100,0% .. ..
Sexos 1172 1016 432,561 0,3689 2169 602 1,1348 .. .. .. ..
Sexo_Masculino 1140 1011,5 406,594 0,3567 1988 602 1,1403 31,4% 48,6% 0,9881 0,000
Sexo_Feminino 1205 1038,5 454,742 0,3774 2169 677 1,1541 30,0% 51,4% 0,9904 0,000
Estado civil 795 744 45,15 0,0568 2403 55 0,8226 .. .. .. ..
EstadoCivil_Solteiro 836 744 301,40 0,3605 1473 430 1,064441,0% 35,0% 0,9830 0,000
EstadoCivil_Casado 1391 1182 499,974 0,3595 2403 795 1,0107 29,0% 58,3% 0,9247 0,000
EstadoCivil_Outro 159 133 84,54 0,5332 332 55 0,9442 19,2% 6,7% 0,9499 0,000
Estratos sócio-económicos 586 614 524,345 0,8945 2403 21 1,3001 .. .. .. ..
EstratoSE_Alto_MédioAlto 605 640 128,506 0,2124 858 355 -0,3721 70,7% 25,8% -0,1078 0,600
EstratoSE_MédioSuperior 975 708 557,294 0,5714 2303 510 1,3325 41,6% 41,6% 0,9690 0,000
EstratoSE_MédioInferior 605 513 253,691 0,4193 1085 267 0,4927 22,0% 25,8% 0,8639 0,000
EstratoSE_Baixo 159 145,5 118,026 0,7414 406 21 0,7274 9,4% 6,8% 0,8991 0,000
Idades 469 305 410,347 0,8755 1986 58 1,5518 .. .. .. ..
Idades_Até34 1160 1073 320,07 0,2758 1986 739 1,5561 37,8% 49,5% 0,7529 0,000
Idades_35_44 432 354 191,51 0,4433 887 175 1,3772 34,2% 18,5% 0,9732 0,000
Idades_45_54 331 269 160,65 0,4849 726 174 1,5318 29,5% 14,1% 0,9575 0,000
Idades_55_64 244 177 156,56 0,6425 628 76 1,4183 22,1% 10,4%0,9601 0,000
Idades_Mais64 176 125 132,70 0,7538 541 58 1,8062 16,2% 7,5%0,8803 0,000
Dimensão do Habitat 469 411 338,45 0,7217 1695 67 1,8267 .. .. .. ..
Habitat_Menos2000 848 675 432,77 0,5103 1695 382 1,1220 21,6% 36,1%0,9805 0,000
Habitat_2000_10000 365 332 137,36 0,3760 648 174 1,0990 32,6% 15,6%0,9740 0,000
Habitat_10000_100000 630 533 235,65 0,3741 1136 314 1,0749 39,5% 26,9% 0,9672 0,000
Habitat_100000_500000 133 110 50,38 0,3800 251 67 1,1050 39,5% 5,7%0,8770 0,000
Habitat_Mais500000 369 362 70,75 0,1918 514 242 -0,0233 59,1% 15,7%0,2961 0,142
Região de Residência 392 245 353,449 0,9011 1438 12 1,3248 .. .. .. ..
RegResid_GrandeLisboa 862 776 239,99 0,2784 1416 506 1,0073 48,4% 36,6% 0,9029 0,000
RegResid_GrandePorto 281 250 94,40 0,3365 562 171 1,2592 32,7% 11,9% 0,8972 0,000
RegResid_Litoral 737 612 352,11 0,4781 1438 353 1,1310 25,0% 31,3% 0,9764 0,000
RegResid_InteriorNorte 241 196 128,08 0,5309 541 89 1,147721,8% 10,3% 0,9328 0,000
RegResid_InteriorSul 187 161 71,97 0,3859 384 90 1,3704 26,7% 7,9% 0,7732 0,000
RegResid_Algarve 47 35 32,26 0,6937 141 12 1,3133 17,2% 2,0% 0,8352 0,000
Ocupação profissional 260 219 212,811 0,8181 979 4 1,2354 .. .. .. ..
OcupProfiss_QuadroSuperior 304 223 222,92 0,7330 841 73 1,4598 58,5% 13,0% 0,9222 0,000
OcupProfiss_Empregado_Com/Ind/Ser 514 423 223,47 0,4350979 168 0,8311 43,0% 28,1% 0,8923 0,000
OcupProfiss_ProprietárioAgricola 218 177 125,72 0,5768 444 54 0,3801 22,5% 9,3% 0,7968 0,000
OcupProfiss_OperárioAssalariado 410 279 231,44 0,5641 808 146 0,6433 24,1% 17,5% 0,8556 0,000
OcupProfiss_ServOutro 43 45 21,93 0,5145 81 4 0,0760 24,1% 1,8% -0,2914 0,148
OcupProfiss_Estudantes 357 314 134,73 0,3770 667 205 0,9491 60,4% 15,2% 0,9072 0,000
OcupProfiss_Domésticas 264 248 118,11 0,4467 558 83 0,675528,4% 11,3% -0,5836 0,002
OcupProfiss_Reformados 174 133 93,95 0,5386 389 44 1,0055 13,6% 7,4% 0,9250 0,000
OcupProfiss_Naoactivos 56 51 30,32 0,5392 149 20 1,4871 19,6% 2,4% 0,4864 0,012

Fonte: Produção própria a partir da base de dados DGT/TP 

Gozo de férias fora da residência - Caracterização para o período 1978-2003

 
 
No plano das variáveis associadas às características da zona domiciliária dos residentes que 
gozaram férias fora de casa, importa reter que as taxas mais elevadas ocorreram nas 
localidades mais populosas, embora a estrutura da população média com férias fora da 
residência continue a evidenciar uma forte participação dos residentes em habitats de 
reduzida dimensão. Por outro lado, a zona da Grande Lisboa proporcionou as taxas mais 
elevadas de partida em férias, tendo igualmente uma expressão significativa na composição 
da população média com férias fora da residência. 
 
Finalmente, a apreciação com base nas actividades exercidas revelou que o grupo dos 
estudantes detém uma forte taxa média de partida em férias (60,4%), muito acima da 
observada nos restantes grupos, onde apenas os quadros superiores se aproximaram, 
evidenciando contudo uma forte dispersão de resultados. 
 
Com recurso ao SPSS 13.0, efectuou-se o teste Shapiro-Wilk (n=26) para todas as 
variáveis englobadas na série temporal em apreço, o que permitiu concluir que a 
esmagadora maioria segue uma distribuição normal (Sig. ≥0,05), excepto nos casos da 
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população com o estado civil de casada/o, ou pertencente ao estrato socioeconómico médio 
inferior, ou com a ocupação profissional de doméstica/o. 
 
A informação constante da base de dados permitiu explorar igualmente a caracterização da 
correlação entre variáveis numa perspectiva de análise bivariada. Assim, o coeficiente de 
correlação paramétrica de Pearson, permitiu obter os valores inseridos na última coluna do 
Quadro 5.13., reproduzindo a associação da variável “população que gozou férias fora da 
residência” com as restantes.  
 
Neste sentido, observou-se que a maioria das correlações existentes podem ser 
classificadas como muito fortes (20 variáveis) e fortes (8 variáveis), sendo que as variáveis 
com uma interdependência fraca ou muito fraca se limitaram aos residentes nos habitats 
mais populosos, aos detentores de profissões indiscriminadas, aos não activos e aos 
pertencentes ao estrato socioeconómico alto e médio alto (Quadro 5.14.).  
 

Quadro 5.14.  
Classificação das correlações em relação à população que gozou férias fora da residência 

Correlação 
(a) 

Intervalo 
│ r │ 

Variáveis 

Muito forte [0,9;1] Sexo_Feminino, Sexo_Masculino, EstadoCivil_Solteiro, 
EstadoCivil_Casado, EstadoCivil_Outro, EstratoSE_MédioSuperior, 
EstratoSE_Baixo, Idades_35_44, Idades_45_54, Idades_55_64, 
Habitat_Menos2000, Habitat_2000_10000, Habitat_10000_100000, 
RegResid_GrandeLisboa, RegResid_GrandePorto, RegResid_Litoral, 
RegResid_InteriorNorte, OcupProfiss_QuadroSuperior, 
OcupProfiss_Estudantes, OcupProfiss_Reformados. 

Forte [0,75;0,9[ EstratoSE_MédioInferior , Idades_Até34, Idades_Mais64, 
Habitat_100000_500000, RegResid_InteriorSul, RegResid_Algarve, 
OcupProfiss_Empregado_Com/Ind/Ser, OcupProfiss_ProprietárioAgricola, 
OcupProfiss_OperárioAssalariado.  

Moderada [0,5;0,75[ OcupProfiss_Domésticas. 
Fraca [0,25;0,5[ Habitat_Mais500000, OcupProfiss_ServOutro, OcupProfiss_Naoactivos. 
Muito fraca [0,0;0,25[ EstratoSE_Alto_MédioAlto. 

(a) – Adaptado de Finney (1980)                                                                             Fonte: Produção própria 
 

Por outro lado, as correlações classificadas como muito fortes e fortes revelaram-se 
altamente significativas, com um nível de significância de 0,000 (p‹ 0,001). Contudo, o 
teste de Pearson requer a verificação da hipótese da normalidade, o que implica “à priori” 
a rejeição das variáveis EstadoCivil_Casado, EstratoSE_MédioInferior e 
OcupProfiss_Domésticas. Este facto, conduziu ao teste suplementar Rho de Spearman’s, o 
qual confirmou que as variáveis (EstratoSE_Alto_MédioAlto, Habitat_Mais500000, 
OcupProfiss_ServOutro, OcupProfiss_NaoActivos) não apresentam uma relação directa 
com a evolução das taxas de gozo de férias fora da residência, tendo igualmente validado a 
ténue correlação com o grupo OcupProfiss_Domésticas.  
 
Assinale-se que esta situação traduz a ausência de capacidade destas variáveis para 
explicarem a evolução ocorrida nas taxas de gozo de férias fora da residência, o que não 
significa que as mesmas, sobretudo o EstratoSE_Alto_MédioAlto e o Habitat_Mais500000, 
não se assumam como segmentos detentores de elevadas taxas de partida em férias. 
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Abordada genericamente a questão relacionada com a problemática do acesso a férias, 
justifica-se proceder ao aprofundamento das singularidades que caracterizam a resposta 
dos residentes em Portugal neste domínio. Assim, uma primeira constatação, 
particularmente relevante para a compreensão geral do fenómeno, prende-se com a 
problemática da fragmentação das férias, cujas evidências empíricas, amplamente 
demonstradas na Secção 2.5.4., permitem inferir a existência de uma tendência qualitativa 
no sentido de uma maior repartição anual. Pode-se assim colocar a questão em relação à 
realidade portuguesa, de modo a averiguar-se se segue o mesmo padrão, ou, se pelo 
contrário, diverge das linhas dominantes no panorama internacional.  
 
Em conformidade com o já exposto na Secção 4.2.2., Portugal afasta-se acentuadamente da 
dinâmica geral, mantendo uma forte concentração dos dias de gozo de férias num único 
período, o que gera repercussões bem visíveis na manutenção de uma sazonalidade 
acentuada no período de Verão, sobretudo em Agosto. 
 

Quadro 5.15. 

Média Mediana Desvio 
padrão

Coeficiente 
de 

dispersão

Grau de
assimetria

% média em 
relação ao total 

da população que 
gozou férias

Correlação com 

a população que 

gozou férias 
Ferias_nao_reparte 2113 2045 500,327 0,237 0,056 78,3% 0,954
Ferias_reparte_2vezes 510 285 367,003 0,719 0,598 18,9% 0,916
Ferias_reparte_3vezes_oumais 75 71 58,100 0,780 0,841 2,8% 0,740

Fonte: Produção própria a partir da base de dados DGT/TP 

População que gozou férias - Repartição por períodos (Acumulado 2003/89)

 
 
Apesar da série cronológica evidenciar uma evolução marcada por uma atenuação lenta e 
irregular da não repartição de férias, não deixa de ser sintomática a incidência obtida para o 
cômputo do período em apreço (78,3% dos que gozaram férias, conforme o Quadro 5.15.), 
o que confirma a forte ponderação que possui em Portugal, bem expressa através de um 
coeficiente de dispersão de resultados particularmente comedido. Nas Secções 6.7.2. e 
8.3.2. retomar-se-á a abordagem deste assunto, o qual fica desde já assinalado como um 
constrangimento que afecta fortemente o desenvolvimento do turismo interno em Portugal 
e que poderá justificar o lançamento de medidas e iniciativas tendentes a minimizar esta 
fragilidade. 
 
Continuando a apreciação das particularidades do comportamento em férias fora do 
domicílio habitual por parte dos residentes em Portugal, interessa individualizar os 
movimentos que se traduziram em formas de turismo interno ou emissor, se bem que os 
mesmos não revistam necessariamente um carácter exclusivo, na medida que será comum 
não esgotar todo o período de férias numa única situação.  
 

Quadro 5.16. 

Média Mediana Desvio 
padrão

Coeficiente 
dedispersão

Máximo Mínimo Grau de
assimetria

% média em relação ao total 
da população que gozou 
férias fora da residência

Correlação com a 
população que gozou 

férias fora da residência
Ferias_Portugal 2395 1994 769,210 0,321 3459 1439 0,411 81,9% 0,997
Ferias_estrangeiro 529 423 314,050 0,594 1056 167 0,554 18,1% 0,975

Fonte: Produção própria a partir da base de dados DGT/TP 

População que gozou férias fora da residência- Repartição por destinos (Período 2003/78)

 
 
Observou-se assim, que em média para o período 2003/78), apenas 18,1% da população 
que gozou férias fora da residência efectuou no mínimo uma viagem ao estrangeiro 
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(Quadro 5.16.), o que conduziu ao reconhecimento imediato da importância das 
deslocações concretizadas dentro do país. 
 
Tal como referido na Secção 4.2.2., Portugal possui uma capacidade limitada de geração 
de turismo nacional, sendo que os fluxos registados convergem claramente para o posterior 
reconhecimento das ascendência do turismo interno, sendo que a situação em termos de 
férias passadas fora da residência se insere dentro desta evidência empírica. De acordo com 
CESTUR (2007), a tendência para privilegiar o gozo de férias dentro do país manteve-se 
no triénio 2004/06, sendo que neste último ano, os segmentos que revelaram maior 
propensão para efectuarem viagens em férias ao estrangeiro foram os profissionais liberais 
e os empresários. 
 
No caso dos destinos internos, os dados existentes revelam alguma estabilidade no plano 
dos fluxos contabilizados, com o Algarve a sobrepor-se como a NUT II escolhida em 
primeiro lugar, seguindo-se o Norte e o Centro do país. Por outro lado, assinale-se que o 
Algarve tem funcionado como o primeiro destino de férias para os residentes em Lisboa, 
no Alentejo e na própria região, enquanto que nas restantes NUT II, o predomínio dos 
fluxos possui um cariz inter-regional, com particular destaque para os Açores e a Madeira 
(CESTUR, 2007).  
 
Mediante o predomínio do destino algarvio não surpreende que os residentes em Portugal 
revelem uma nítida preferência pelo ambiente de praia para passarem o período mais 
prolongado das suas férias. Contudo, face à nítida supremacia deste tipo de ambiente, 
seguido dos destinos de campo e de cidade, impõe-se aferir até que ponto a realidade 
existente configura uma situação em conformidade com os gostos dos residentes, ou, ao 
invés, se resulta de uma acumulação de factores não controláveis e que induzem às 
escolhas efectuadas. 
 
Conforme evidencia o Gráfico 5.13., reproduzido na página seguinte, o ambiente de praia 
sobressai claramente em termos de opção efectiva para o gozo de férias, sendo que a 
esmagadora maioria (87,6%) encontra nesta tipologia de destino turístico a 
correspondência com as suas preferências.  
 

Gráfico 5.13. – População que gozou férias fora da residência (Média 2003/1989) 
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Fonte: Produção própria a partir da base de dados DGT/TP 
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O campo e a cidade posicionaram-se como as alternativas seguintes em termos do gozo 
efectivo de férias, mas já encerram uma evidente diferenciação em termos de consonância 
com as respectivas preferências. Assim, o ambiente de campo apresentou um nível de 
preferências muito próximo da frequência efectiva, enquanto que a cidade evidenciou uma 
situação diametralmente oposta, com as presenças reais a serem 4,4 vezes superiores às 
efectivamente desejadas.  
 
O fenómeno do crescimento urbano em Portugal, aliado “ (…) à má qualidade de vida nas 
cidades (…)” e “ (…) à desvalorização dos espaços verdes e de espaços públicos em favor 
de uma construção massificada (…)” (Mota et al, 2005), a par com o stress acumulado e 
decorrente de um quotidiano intenso e agitado, constituem motivos que podem justificar 
esta rejeição afectiva pelos destinos citadinos para o gozo de férias. Contudo, a influência 
das visitas a familiares e amigos, ou a utilização das residências destes, podem constituir 
factores explicativos da realidade ainda existente em termos do gozo de férias nas cidades.  
 
Este último aspecto não impede que se identifique, na manifesta apetência evidenciada 
pelos residentes em Portugal para declinarem o gozo de férias nas cidades, o efeito do 
fenómeno compensador que o turismo pode comportar, ao possibilitar “ (…) as férias 
longe do universo quotidiano, sob as formas mais diversas (…)”, assistindo-se à “ (…) 
tripla fragmentação do homem: trabalhar aqui – morar ali – repousar em outro lugar 
(…)”  (Krippendorf, 2001). 
 
Tal como já se referiu, a sazonalidade surge como uma das consequências da reduzida 
fragmentação das férias por parte dos residentes em Portugal, assumindo uma dimensão 
particularmente forte. O Gráfico 5.14. reflecte a distribuição do gozo de férias fora da 
residência, confrontando os resultados médios para o período 2003/1989 com os dados dos 
três últimos anos apresentados pelas fontes oficiais (DGT/TP) e com a distribuição teórica 
decorrente da inexistência de constrangimentos na escolha do mês. 
 

Gráfico 5.14. – Distribuição mensal das férias fora da residência 
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Fonte: Produção própria a partir da base de dados DGT/TP 



                                                                   
Sancho Silva 

Capítulo 5. Análise de dados II – Análise de dados II – Visão 
global da incidência do turismo interno em Portugal 

   

 - 313 - 

Como se pode constatar, os dados evidenciam uma sazonalidade persistente, a qual não 
tem registado indícios de atenuação no decurso da evolução anual. Os últimos dados 
apresentados para 2004 e 2005, embora resultantes da aplicação de uma metodologia não 
coincidente, confirmam a inexistência de sinais no sentido do esbatimento da curva 
sazonal. Por outro lado, assinale-se que na ausência de condicionalismos na escolha do 
mês de férias (2003/89), a situação conheceria uma ligeira melhoria em termos da 
concentração real nos meses de Verão, com descida do peso relativo de Agosto e com 
reforço da posição de Julho. Contudo, no cômputo geral, o índice de concentração de Gini 
não revelaria uma diminuição face aos movimentos reais detectados (Quadro 5.17.). 
 

Quadro 5.17. – Grau de concentração sazonal (gozo de férias fora da residência) 
Real Distribuição 2003 2004 2005

2003/1998 teórica
2003/1998

Concentração % em 1 mês (Agosto) 49,2 45,0 47,5 50,6 52,6
Concentração % em 2 meses (Agosto e Julho) 68,9 66,8 66,0 69,9 70,5
Concentração % em 3 meses (Julho a Setembro) 82,9 81,3 80,0 80,1 81,6
Concentração % em 4 meses (Junho a Setembro) 88,1 86,5 85,2 85,3 86,8
Concentração % em 5 meses (Junho a Outubro) 90,1 88,4 86,5 87,3 89,0
Índice de Gini 0,793 0,805 0,804 0,828 0,812
Desvio-padrão (σ) 14,198 13,260 13,584 14,387 14,878

Fonte: Produção própria a partir da base de dados DGT/TP  
 
No decurso do diagnóstico geral sobre o mercado interno (Capítulo 6), onde se procederá à 
integração de toda a base de conhecimento que permitirá identificar as forças e fraquezas, 
bem como as oportunidades e as ameaças decorrentes do ambiente externo, intensificar-se-
á a análise sobre o fenómeno da sazonalidade, o qual será identificado com um dos factores 
críticos de sucesso para a potenciação da procura interna em Portugal (Secção 6.7.2.). 
Assim, na Parte III da presente investigação, onde se desenharão as premissas conducentes 
à criação de um novo modelo empírico de desenvolvimento do turismo interno, o qual 
testado no âmbito da realidade portuguesa obrigará à revisita dos factores críticos de 
sucesso definidos no diagnóstico estratégico, pelo que a questão do desequilíbrio sazonal 
será novamente equacionada, numa perspectiva alargada e com incorporação de 
informação mais recente.  
 
No entanto, a série disponível para o período 2003/89 permite identificar os principais 
condicionalismos na escolha do período de férias (Quadro 5.18.), sendo que as restrições 
associadas à actividade profissional (incluindo as escalas de serviço no emprego) surgem 
claramente como a principal restrição (65,7% das referências em relação ao total de 
população que teve condicionalismos), seguindo-se as imposições decorrentes do 
calendário escolar. 

 
Quadro 5.18. 

Média Desvio 
padrão

Coeficiente 
de dispersão

Máximo Mínimo Grau de
assimetria

% média em 
relação à 

população com 
condicionalismos

Correlação com 

a população que 

gozou férias

Condicionalismos_calendario_escolar 127 80,789 0,638 289 47 1,073 18,8% 0,918

Condicionalismos_actividade profissional 443 195,049 0,440 735 158 0,223 65,7% 0,946

Populacao_condicionalismos_meses 674 322,468 0,478 1461268 0,964 100,0% ..
Fonte: Produção própria a partir da base de dados DGT/TP 

População residente com condicionalismos na escolha do período de férias (Período 2003/89)
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Refira-se ainda que factores como as condições climatéricas, os motivos de saúde e os 
imperativos de assistência à família recolheram pontuações particularmente baixas, pelo 
que não se assumem como variáveis relevantes para explicarem a intensa sazonalidade que 
caracteriza o gozo de férias fora da residência em Portugal. 
 
Outra especificidade do comportamento em férias dos residentes em Portugal reside no 
forte recurso a meios privativos de alojamento, suplantando a propensão existente ao nível 
da UE, a qual por si só já atinge níveis elevados como se demonstrou anteriormente 
(Secção 5.2.). Assim, no período 2003/89, a incidência média conjunta da utilização das 
casas de familiares ou amigos e segundas residências atingiu 47,2% do total, seguindo-se a 
hotelaria, a casa alugada fora dos empreendimentos turísticos e o campismo, conforme 
demonstra o quadro seguinte.  
 

Quadro 5.19. 

Média Desvio 
padrão

Coeficiente 
de dispersão

Grau de
assimetria

% média em 
relação ao total 
de alojamentos 

utilizados

Correlação com a 
população que 

gozou férias fora 
da residência

Alojamento_ferias_familiares_amigos 1073 271,926 0,253 0,280 36,6% 0,931
Alojamento_ferias_segunda_residencia 311 136,278 0,438 0,427 10,6% 0,957
Alojamento_ferias_hotelaria 591 384,712 0,651 0,606 20,1% 0,977
Alojamento_ferias_campismo 316 129,550 0,410 0,414 10,8% 0,921
Alojamento_ferias_casa_alugada_empreendimentotur 19998,736 0,495 0,628 6,8% 0,926
Alojamento_ferias_casa_alugada_fora_empreendimentotur 360 137,302 0,381 0,547 12,3% 0,962
Alojamento_ferias_parte_casa_alugada 82 38,501 0,471 1,379 2,8% 0,281

Fonte: Produção própria a partir da base de dados DGT/TP 

População que gozou férias fora da residência - Alojamentos utilizados na deslocação (Período 2003/89)

 
 
Tal como se abordará na Secção 6.3. existem razões objectivas ligadas sobretudo ao factor 
preço que podem explicar a apetência para a utilização de meios privativos de alojamento. 
Contudo, o recurso à hotelaria em férias tem revelado uma progressão anual significativa, 
explicando parte da evolução que será comentada na Secção 5.2.1.4., onde se detalhará a 
importância crescente que o mercado interno tem assumido nesta tipologia de alojamento 
turístico. 
 
Ainda no plano do comportamento dos portugueses que passaram férias fora da residência 
justifica-se uma referência à fraca utilização das agências de viagens para aquisição de 
serviços ou programas. No cômputo geral do período 2003/89, e de acordo com a base de 
dados oficial, apenas 14,3% o fizeram, incluindo-se neste valor aqueles que se deslocaram 
ao estrangeiro ou às Regiões Autónomas. Segundo CESTUR (2007), esta tendência 
manteve-se até 2006, espelhando uma situação de claro alheamento dos residentes em 
Portugal em relação aos serviços das agências de viagens não só para a realização das 
reservas, mas também para o planeamento das suas ferias. Ainda de acordo com a mesma 
fonte, os preços elevados dos programas (77,7% das referências para 2006), a maior 
dificuldade nas reservas de alojamento, a falta de garantia de qualidade, a inexistência de 
programas interessantes e a falta de atendimento adequado, podem explicar a situação 
existente. 
 

5.2.1.3. O ensaio de aproximação ao excursionismo 
 

Depois de abordados os traços globais mais marcantes das viagens internas de turistas 
residentes, importa destacar os aspectos ligados ao denominado excursionismo (fluxo de 
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visitantes sem pernoita no lugar de destino). Tal como foi acentuado na Secção 2.4.2., 
trata-se de uma componente que reveste grande complexidade em termos do registo dos 
movimentos imputáveis, contribuindo para tal facto a eventual frequência das deslocações, 
a disparidade de motivações e comportamentos, e, sobretudo, a ausência, em muitos casos, 
de uma definição precisa sobre o âmbito do conceito de “ambiente habitual” (essencial 
para classificar as deslocações como turísticas ou não).  
 
Em Portugal, nunca se reuniram as condições conceptuais e operativas que permitissem 
possuir uma aproximação a este indicador estatístico. Segundo os conceitos estatísticos em 
vigor no Conselho Superior de Estatística, e tal como foi evidenciado da Secção 2.4.2., não 
existe qualquer orientação no que respeita ao cumprimento das recomendações da OMT 
sobre a fixação de parâmetros claros que precisem a distância mínima percorrida pela 
pessoa (ou a duração mínima da viagem) para fora do “ambiente natural”, de forma a ser 
considerada como visitante, nem um eventual critério alternativo assente na mudança de 
unidade territorial administrativa mínima. Face a este vazio, e tendo como desejável 
facilitar a colaboração dos inquiridos, optou-se por considerar que a deslocação como 
excursionista pressuponha a saída, com um carácter não sistemático, para fora do concelho 
de residência habitual48 (CESTUR, 2007). 
 
Por outro lado, esta situação também reflecte a tradicional propensão para desvalorizar esta 
componente da procura turística, face à não inclusão da parcela do consumo inerente ao 
alojamento. Contudo, esta situação começa a ser internacionalmente objecto de correcção, 
como se evidenciou na Secção 4.1.2.2., a propósito da discussão sobre a Conta Satélite do 
Turismo no seio do Comité de Turismo da OCDE.  
 
De facto, constitui um erro a não consideração desta componente, já que constitui “a forma 
de deslocação turística mais frequente, acumula movimentos significativos em termos de 
volume geral, e nalguns casos tem associada uma componente de gastos médios não 
desprezível” (CESTUR, 2007). Os eventos turísticos, a restauração, os transportes 
suburbanos, o sector dos combustíveis, o artesanato e o comércio em geral, constituem 
exemplos de actividades que podem beneficiar acentuadamente da incidência dos 
movimentos de excursionistas. Neste sentido, considera-se uma lacuna acentuada em 
termos de produção estatística oficial a inexistência de instrumentos de observação que 
permitam avaliar com regularidade este tipo de movimentos, os quais devem derivar de um 
sistema de recolha de dados periódico, onde será certamente possível garantir com 
eficiência a desejável qualidade nas respostas por parte dos inquiridos. 
 
Como notas salientes, no plano dos resultados apurados, importa enfatizar que não estamos 
na presença de um fenómeno extensível a todos os residentes em Portugal. De acordo com 
o inquérito realizado, mais de 1/3 da população maior de 15 anos (34,6%) não efectuou 
qualquer deslocação, com regresso no próprio dia, para fora do concelho de residência. 
Atendendo à abrangência das motivações que estas deslocações envolvem e às facilidades 
acrescidas em matéria de mobilidade, trata-se de uma referência que justifica alguma 

                                                 
48 Para efeitos do inquérito considerou-se um excursionista interno como “qualquer pessoa que viaja, dentro do país, 
para qualquer lugar diferente do concelho onde reside habitualmente, sem pernoitar nesse lugar, e cujo motivo principal 
da visita é outro que não o exercício de uma actividade remunerada no local visitado”. Excluíram-se as deslocações que 
revestiram um carácter repetitivo e muito frequente. 
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reflexão. Como explicações, o estudo sugere a fraca taxa de realização de viagens de 
excursionistas na população mais idosa, em contraste com a apetência revelada pelos mais 
jovens; por outro lado, revelou-se equilibrada a propensão bruta para o excursionismo 
interno nos dois sexos (66,4% para o masculino e 64,9% para o feminino) e nos grupos dos 
“solteiros” (71,9%) e dos casados (65,2%), enquanto que nos dados desagregados pela 
situação perante o trabalho, surgem surpreendimento com as taxas mais elevadas os 
“desempregados/à procura de novo emprego” (78,8%) e as “domésticas” (84,8%).  
 
A explicação para estas pontuações pode não radicar apenas na existência de muito tempo 
livre; no caso dos desempregados, a viagem poderá estar relacionada com contactos à 
procura de emprego, enquanto que na situação das “domésticas” pode derivar parcialmente 
de deslocações efectuadas para concretizar algumas compras para o agregado familiar. 
Repare-se que nestes casos específicos as deslocações estão no limiar da consideração 
como imputáveis a visitantes internos, cessando a classificação como tal, a partir do 
momento que se concretize o emprego, ou então, no caso das domésticas, se a viagem para 
compras no mesmo local se tornar muito frequente.  
 
Os aspectos financeiros também se assumem como determinantes na prática do 
excursionismo, com uma evidência muito visível no número de viagens efectuadas per 
capita, apesar de nestas deslocações se incorporarem com frequência viagens ligadas a 
aspectos pessoais e básicos (saúde, resolução de um problema legal ou administrativo) e 
não relacionados com o lazer ou com consumos ditos supérfluos.  
 
As viagens de excursionistas concretizadas em 2006 derivaram de 5,5 milhões de 
residentes, os quais se deslocaram com uma periodicidade média mensal de 1,6 vezes, o 
que proporcionou um montante anual à volta dos 106,9 milhões (CESTUR, 2007). Trata-se 
de um valor que supera as dormidas efectuadas anualmente pela procura turística interna, 
na linha dos obtidos em outros países. Como acentua Middleton (2002; 8), “ (…) na 
maioria dos países desenvolvidos, a frequência das viagens de menos de um dia já é tão 
grande que não é facilmente medida pelas técnicas tradicionais de pesquisa, pois as 
pessoas acham difícil ou impossível se lembrar do número de viagens que fizeram em um 
período de meses ou mesmo semanas (…)”. 
 
Mas, apesar desta constatação, o mesmo autor cita o caso do Reino Unido em 1998, onde 
contrapõe às 350 milhões de dormidas realizadas pelos residentes, um valor de 1250 
milhões de visitas de um dia sem pernoita, o que correspondeu a uma média anual de vinte 
dias de visitas de excursionistas por residente. Trata-se de uma capitação muito acima da 
detectada em Portugal (CESTUR, 2007), onde o valor obtido foi de 19 viagens/ano para a 
população residente que efectuou deslocações de excursionismo.   

 
 

Por outro lado, a capacidade de geração de movimentos de excursionistas revelou-se 
diferenciada sob o ponto de vista regional (Gráfico 5.15., incluído na página seguinte), 
com os residentes nas NUT II do Centro, Norte e Lisboa, a proporcionarem as taxas mais 
elevadas em relação à população residente. No sul do País (Alentejo e Algarve) e nas 
Regiões Autónomas, a percentagem de residentes que concretizou viagens de 
excursionismo foi inferior, o que se pode explicar pela realidade geográfica e demográfica 
destas regiões. 
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Gráfico 5.15. 

Propensão Bruta para a realização de viagens internas de 
excursionistas (2006)
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Fonte: Produção própria 

 
Por outro lado, a matriz das deslocações de excursionistas na óptica “residência versus 
destinos” evidenciou igualmente, e como seria previsível, uma presença maioritária de 
movimentos dentro da própria NUT, seguindo-se, na maioria dos casos, as opções pelas 
regiões limítrofes. 
 

Quadro 5.20. 

Norte 100,0 87,5 3,5 8,4 0,4 0,2

Centro 100,0 7,7 76,1 13,8 1,9 0,4

Lisboa 100,0 6,0 7,2 83,4 2,6 0,8

Alentejo 100,0 8,8 3,5 22,4 65,2

Algarve 100,0 4,9 1,8 17,6 75,7

Açores 100,0 100,0

Madeira 100,0 100,0

Total 100,0 34,3 18,8 36,9 4,2 3,7 0,7 1,4

Fonte: CESTUR (2007)

Excursionismo em 2006
(distribuição dos movimentos em relação a cada destino - em %)

Destinos
TOTAL

Região de residência  (NUT II)

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira

 
 

Como apontamento final, interessa reforçar que os cenários do volume de excursionistas 
atrás aludidos resultaram da aplicação de um critério específico sobre as deslocações para 
fora do ambiente habitual de residência. Tal como se evidencia em CESTUR (2007), o 
alargamento do conceito de ambiente habitual da esfera do concelho para o critério da 
NUT II, proporcionaria uma redução em cerca de 1/3 dos fluxos observados, como 
consequência da retracção na população de base que efectuou esses movimentos, a qual 
passaria apenas a corresponder a cerca de 25% da população maior de 15 anos. Face à 
reduzida dimensão territorial do país e à melhoria observada nas acessibilidades 
rodoviárias existentes, este aspecto deve ser entendido como mais um elemento que volta a 
evidenciar a fraca capacidade de geração de deslocações turísticas por parte da população 
residente.  
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5.2.1.4. Dinâmica da procura nos meios classificados de alojamento 
turístico 

 
Conforme se enfatizou na abordagem conceptual, os alojamentos utilizados pelos turistas 
deslocados podem ser agrupados em dois grandes grupos, consoante revestem um carácter 
privativo ou se destinam ao uso colectivo para fins turísticos. Assim, na presente Secção, 
iremos caracterizar o enlace entre a procura interna e os meios de alojamento colectivo 
existentes no universo português, tendo em conta as unidades com cobertura estatística 
oficial. 
 
Como ponto prévio não desprezível, recapitula-se que, em conformidade com o expresso 
na Secção 4.2.2., Portugal acusou uma das participações mais frágeis ao nível da UE, no 
que respeita à incidência percentual da procura interna na hotelaria, enquanto que nos 
outros meios de alojamento colectivo (parques de campismo, colónias de férias, turismo no 
espaço rural), a parcela das dormidas de residentes revelou-se muito superior à maioria dos 
países. Outra referência de partida prende-se com o grande predomínio do uso dos 
alojamentos privativos nos movimentos do turismo interno, tal como se evidenciou na 
Secção 5.2.1., onde se ilustrou que a esmagadora maioria das viagens dos residentes 
passavam sobretudo pelos fluxos destinados às denominadas segundas residências. 
 
Face a estes considerandos, pode-se tornar legítima a conjectura de que na realidade 
nacional, a procura interna possui um carácter acessório e marginal sobretudo para a 
hotelaria. Contudo, os factos que a seguir iremos sistematizar induzem à conclusão 
contrária, sobressaindo o papel estratégico que o mercado dos residentes representa para a 
hotelaria localizada no território nacional. Para fundamentar este nosso ponto de vista, 
existem particularidades marcantes, cujos efeitos resultam sobretudo em factores 
susceptíveis de configurarem vantagens apreciáveis, entre os quais identificamos o 
dinamismo sustentado da procura desde a década de 90, o equilíbrio espacial dos 
movimentos, o reforço da presença no segmento mais qualificado da oferta e o volume de 
vendas gerado. No plano oposto, e como efeito de sinal contrário, com clara influência no 
agravamento das fragilidades do sector hoteleiro, daremos destaque ao factor sazonal 
associado à expressão da procura interna. 
 
Utilizando os dados oficiais do INE (hotelaria, parques de campismo e colónias de férias) e 
do Turismo de Portugal, I.P. (turismo no espaço rural), pode-se reconstituir a evolução 
observada desde o início dos anos 90, estabelecendo-se o cotejo directo com a resposta do 
mercado receptor. Assim, conforme o Quadro 5.21., o mercado interno evidenciou nos 
últimos 16 anos, no sector hoteleiro, uma taxa média de crescimento anual superior à do 
mercado receptor (+3,5% contra 2,6%), observando-se no período mais recente (2006/00) a 
maior aceleração das dormidas de residentes. Este aspecto tem que ser valorizado, na 
medida que não deriva de uma incidência conjuntural, mas sim de uma tendência de fundo 
que se consolidou recentemente. 
 
Nos parques de campismo, a procura dos residentes tem revelado sinais claros de 
estagnação, atendendo à existência de uma oferta que tarda em modernizar-se e onde 
prevalecem as unidades com um carácter associativo, onde os utentes procuram férias 
baratas ou o gozo de fins-de-semana nas mesmas condições. A comprovar esta situação 
cita-se a criação do Programa de Requalificação dos Parques de Campismo Privativos 
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lançado em 2001 e apoiado pelo Programa Operacional de Economia, através de uma 
parceria entre o Ministério da Economia, a Federação Portuguesa de Campismo e os 
Clubes, o qual iria “ (…) apoiar financeiramente as entidades associativas que explorem 
os referidos parques e que disporão assim, pela primeira vez, de uma ajuda efectiva ao 
esforço de melhoria das condições de segurança e higiene (…)” (Ministério da Economia, 
2002; 74).  
 
Desconhecesse o impacto real decorrente desta medida, mas o alcance pretendido 
consistia, segundo o mesmo documento, em dar resposta “ (…) à crescente dinamização 
do turismo interno e a expressão que os parques de campismo têm, sobretudo para os 
portugueses, obriga a criar todas as condições de segurança e de higiene, neste 
importante segmento da oferta de alojamento nacional (…)” . A avaliar pelos dados 
oficiais da procura (dormidas de campistas, INE), a eventual concretização das 
beneficiações previstas não travou a tendência de estagnação da procura iniciada em na 
década de 90, conforme decorre igualmente da observação do Quadro seguinte. 
 

Quadro 5.21. 

2006/90 2006/00 2000/90
Residentes 3,5% 4,0% 3,2%
Não residentes 2,6% 0,8% 3,7%
Residentes 0,4% -0,2% 0,8%
Não residentes -3,4% -0,8% -4,9%
Residentes -0,7% -1,4% -0,3%
Não residentes 3,6% 1,9% 4,7%
Residentes 15,4% 4,4% 22,5%
Não residentes 12,9% 0,3% 21,1%
Residentes 2,2% 2,4% 2,2%
Não residentes 2,1% 0,7% 3,0%

(a) - Inclui os aldeamentos e apartamentos turísticos
(b) - Incui as pousadas de juventude

Turismo no espaço rural

Total 

Hotelaria (a)

Parques de campismo

Colónias de férias (b)

Dormidas em meios de alojamento colectivo recenseados
Variações médias anuais (%)

 
Fonte: INE ("Estatísticas de Turismo em…") e DGT ("O turismo em …") 

 
As colónias de férias e pousadas de juventude também patentearam no seu conjunto uma 
clara estabilização de valores, o que evidencia que este tipo de estabelecimentos cumpre 
uma finalidade perfeitamente demarcada, mas que não se afigura como uma alternativa 
indutora do desenvolvimento do turismo interno. As exigências dos consumidores de hoje 
reclamam novos modelos para o gozo de férias, sendo esta situação generalizada no plano 
internacional, o que não impede a necessidade de existência de formas inovadoras de 
alojamento que também tenham como destinatários os sectores mais desfavorecidos da 
população: O exemplo francês, o qual se abordou com detalhe na Secção 5.5., revela-se um 
exemplo paradigmático a não perder de vista. 
 
Ainda uma referência ao denominado turismo no espaço rural, orientado para perfis de 
clientela distintos dos grupos anteriormente focados, e onde se observou uma verdadeira 
inversão na composição da procura no decurso dos últimos anos, apesar dos mercados 
interno e receptor terem evidenciado, em simultâneo, taxas de crescimento médias 
elevadas, sobretudo no decurso da década de 90. Como decorre da leitura do Gráfico 5.16., 
as dormidas de residentes em Portugal passaram a usufruir da maioria relativa dos valores 
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observados (desde 2005, segundo os dados do Turismo de Portugal, I.P.), evidenciando 
que a versatilidade do mercado doméstico também lhe permite gerar segmentos com 
capacidade de resposta ao nível de segmentos mais sofisticados (leia-se, mais caros) da 
oferta de alojamento nacional. 
 

Gráfico 5.16. 

Dormidas em meios de alojamento colectivo 
recenseados 

% da procura interna
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Colónias  de férias (b) Turismo no  espaço rural  
Fonte: Fonte: Turismo de Portugal (2007) 

 
Tal como destaca Medlik et al (2002), “ (...) os hotéis desempenham um papel importante 
na maioria dos países, oferecendo instalações para transacções de negócios, reuniões, 
conferências, recreio e entretenimento (…)”. O mesmo autor evidencia ainda que “ (…) os 
hotéis contribuem para a produção total de bens e serviços, que constituem o bem-estar 
substancial de nações e comunidades (…)”. Por outro lado, a importância da hotelaria no 
contexto das actividades turísticas é igualmente visível na análise da Conta Satélite de 
Turismo de Portugal (INE, 2008), onde se observou que os hotéis e similares constituíram, 
em 2007, a actividade que mais contribuiu para o Valor Acrescentado gerado pelo Turismo 
(28%).  
 
O conceito de hotelaria, em termos da sua abrangência difere muito de país para país. O 
estudo promovido em parceria entre a OMT e a IH&RA (2004), evidenciava que 78,5% 
dos países tinham um sistema oficial de classificação hoteleira, sendo que 77,6% dos 
países possuíam a classificação de hotéis, enquanto que 46,7% detinham uma classificação 
hoteleira com a figura dos hotéis-apartamentos; por outro lado, 54,2% incluíam os motéis, 
42,1% consideravam as estalagens e, finalmente, 32,7% possuíam outras tipologias de 
empreendimentos. Conforme se pode observar a disparidade do universo hoteleiro é muito 
marcante de país para país, observando-se na altura que Portugal pertencia ao reduzido 
grupo de países (9,3%) que possuía mais de quatro classes de estabelecimentos abrangidas 
na hotelaria. A este propósito, convirá referir que na presente investigação adoptaremos 
para o caso português, a consideração das classes e categorias vigentes até à novel 
legislação (Decreto-Lei nº 39/2008, de 7/3), já que as fontes estatísticas utilizadas se 
reportam temporalmente a esta realidade.   
 
Por outro lado, tal como reconhecem Medlik et al (2002), “ (…) em qualquer país, a 
demanda por hospedagem longe de casa é gerada por residentes que viajam no seu 
próprio país e por visitantes estrangeiros. Nos países desenvolvidos, a maioria das viagens 
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tende a ser realizada por residentes para fins de lazer, enquanto que nos países em 
desenvolvimento predominam as viagens por motivos profissionais, mas esses países 
também recebem muitos visitantes estrangeiros de lazer (…)”.  
 
Trata-se de uma formulação genérica, teoricamente aceitável, mas que na realidade do 
turismo de hoje não se pode considerar como uma verdade absoluta. De facto, as 
evidências empíricas mostram que existem países desenvolvidos onde a importância na 
hotelaria entre o mercado interno e receptor se equilibra (Espanha, por exemplo), enquanto 
que existem países em fase de desenvolvimento onde o mercado doméstico pontifica na 
hotelaria (Polónia, por exemplo).   
 
Retomando a incidência da procura dos residentes na hotelaria nacional, e apesar de já se 
ter demonstrado que Portugal detém grandes margens de progressão neste domínio face ao 
verificado noutros países, convém ilustrar o irrealismo da perspectiva que atribui uma 
importância quase exclusiva ao primado do mercado receptor.  
 
Assim, tendo por base as estatísticas oficiais, pode-se recapitular a evolução para o período 
2006-1990, destacando-se a regularidade aumentativa do mercado interno, bem como a 
aceleração registada no período 2000/06, onde, recorde-se não ocorreu, como já se 
demonstrou na Secção 5.2.1.2., uma situação de progressão nas taxas de gozo de férias fora 
da residência.  
 

Gráfico 5.17. 

Dormidas na hotelaria, aldeamentos e apartamentos t urísticos
Variações médias anuais (%)
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Fonte: Elaboração própria 
 
Por outro lado, considerando o ano de 2006 (ver Quadro 5.22., inserto na página seguinte), 
importa assinalar que o mercado interno forneceu quase metade dos hóspedes registados na 
hotelaria (47,4%), além de ter produzido a maioria absoluta das pernoitas no Norte, Centro 
e Alentejo, e a maioria relativa das mesmas em Lisboa e nos Açores. As evidências 
empíricas deixam transparecer que se trata de uma situação que não é conjuntural, 
revestindo um cariz estável, perfeitamente comprovado através da observação de outros 
anos. 
 

 

VMA (2006/00): +0,8% 

VMA (2006/00): +4,0% 

VMA (2000/90): +3,7% 

VMA (2000/90): +3,2% 

VMA (2006/90) 
Residentes: 3,5%; Não residentes: 2,6% 
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Quadro 5.22. 

Norte

Centro

Lisboa 

Alentejo

Algarve

Madeira

Açores

Total
32,8% das dormidas; 47,4%
dos hóspedes

23,4% das dormidas (2.º);
33,6% dos hóspedes (1.º)
14,3% das dormidas (3.º);
24,6% dos hóspedes (1.º)

43,6% das dormidas; 58,8%
dos hóspedes

29,1% das dormidas; 38,1%
dos hóspedes

NUT II Mercado dominante Mercado principal Mercado importante

Dormidas na hotelaria, aldeamentos e apartamentos turísticos - Posição do mercado interno nas NUT II (2006)

59,8% das dormidas; 64,9% 
dos hóspedes
65,3% das dormidas; 67,9% 
dos hóspedes

73,4% das dormidas; 73,3%
dos hóspedes

 
Fonte: Turismo de Portugal (2007) 

 
No Algarve, onde o Reino Unido proporcionou mais dormidas, e na R.A. da Madeira, onde 
o Reino Unido e a Alemanha se sobrepuseram, não deixou, contudo, de ser o mercado 
interno quem forneceu o maior registo de hóspedes. Mas, a grande virtualidade da procura 
interna não se reduz à sua posição determinante no fornecimento de hóspedes ou de 
dormidas, decorrendo da sua distribuição espacial equilibrada uma mais-valia 
inquestionável.  

 
Gráfico 5.18. 
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Fonte: CESTUR (2007) 

 
Assim, tendo por base, as séries estatísticas oficiais inerentes ao período 1990-2006, 
procedeu-se ao respectivo tratamento de dados, para avaliar as medidas de localização 
central, de dispersão e de assimetria ao nível das NUT II do território nacional. 
 
Saliente-se que em conformidade com o Quadro 5.23., reproduzido na página seguinte, o 
nível de dispersão de resultados, no plano de cada região, revelou um coeficiente médio de 
variação para a procura interna que oscilou entre 0,12 e 0,27, ou seja, um intervalo 
relativamente reduzido de oscilação de dados, o que permite concluir que a evolução 
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registada se apoiou numa lógica consolidada e sustentada, não revelando alterações 
bruscas, nem oscilações marcantes. 
 

Quadro 5. 23. – Dormidas na hotelaria e em aldeamentos e apartamentos turísticos (1990/2006)  
Análise da dispersão de dados 

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Madeira Açores Total

Residentes 1885,169 1645,117 2134,166 634,440 2663,757 715,395 405,749 1440,542
Não residentes 1217,673 776,969 4917,103 241,844 10757,962 4347,929 364,448 3231,990
Residentes #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Não residentes #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Residentes 1930,929 1417,525 2127,398 674,521 2924,652 785,829 415,320 1417,525
Não residentes 1214,851 582,609 5092,643 240,739 11001,146 4676,223 336,211 1214,851
Residentes 263,264 448,723 263,261 103,983 559,186 128,446 84,575 857,777
Não residentes 173,957 284,379 569,999 25,399 1096,385 697,922 194,886 3588,421
Residentes 0,140 0,273 0,123 0,164 0,210 0,180 0,208 0,595
Não residentes 0,143 0,366 0,116 0,105 0,102 0,161 0,535 1,110
Residentes 2296,004 2272,290 2455,524 737,105 3312,582 821,385 514,767 3312,582
Não residentes 1546,136 1208,141 5776,568 289,594 12211,462 4934,422 665,879 12211,462
Residentes 1458,659 1034,756 1803,065 434,805 1600,685 489,863 243,524 243,524
Não residentes 928,729 452,565 3961,282 191,392 8062,166 2766,315 110,329 110,329
Residentes 1848,929 1405,014 1852,259 605,140 2360,010 660,636 377,514 673,661
Não residentes 1148,038 545,251 4572,447 229,587 10650,934 4301,145 202,704 465,036
Residentes 1986,634 2043,796 2407,700 706,642 3122,247 805,786 480,268 2085,597
Não residentes 1303,420 1067,303 5194,209 255,911 11369,651 4802,060 477,507 4883,531
Residentes -0,455 0,109 -0,028 -1,223 -0,765 -1,202 -0,720 0,361
Não residentes 0,081 0,344 -0,542 -0,145 -1,652 -1,633 0,330 1,223

3.º Quartil

Grau de assimetria

Coeficiente de dispersão

Máximo

Mínimo

1.º Quartil

Média

Moda

Mediana

Desvio padrão

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados oficiais do INE 

 
Por outro lado, a distribuição do volume de dormidas pelas várias regiões a partir do total 
nacional, configuraram uma situação onde é mais visível a harmonia da distribuição das 
dormidas de residentes em Portugal, em claro contraste com a “macrocefalia” da procura 
de não residentes, fortemente centrada em apenas três regiões (Algarve, Madeira e Lisboa). 
Recorrendo novamente à curva de Lorenz, pode-se apreciar com clareza a dualidade das 
distribuições existentes, com a curva das dormidas regionais de não residentes a afastar-se 
significativamente da diagonal que representa a equidade de movimentos. Em 
contrapartida, a desagregação dos fluxos internos aproxima-se significativamente desta 
linha teórica e indicativa.  

 
Gráfico 5.19. 
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A leitura dos valores do Índice de Gini confirma este ponto de vista, com o coeficiente de 
concentração das dormidas de não residentes (0,49) a sobrepor-se fortemente ao imputável 

 

Fonte: Elaboração própria 
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à procura interna (0,27). Esta perspectiva também é confirmada pela leitura do Quadro 
5.23., onde se pode observar que o coeficiente de dispersão de resultados a partir do total 
geral é praticamente duplo no caso das dormidas imputáveis ao mercado receptor (1,11 
contra 0,60), gerando uma assimetria de resultados de grau amplamente diferenciado (1,22 
contra 0,36).                                                                                                 
 
Outra particularidade positiva do comportamento da procura interna prende-se com a 
evolução que tem ocorrido na distribuição das dormidas por grupos de estabelecimentos, 
notando-se uma transferência progressiva no sentido do reforço das posições dos 
empreendimentos tidos como de gabarito superior. Assim, as taxas médias de crescimento 
anual para o período 1990/2006, calculadas com base nos dados oficiais do INE, 
mostraram que os residentes proporcionaram aumentos mais significativos na quase 
totalidade das classes consideradas, residindo as únicas excepções nas estalagens e nas 
pensões. Por outro lado, os hotéis (de todas as categorias), os hotéis-apartamentos e as 
pousadas, ou seja, as tipologias onde se concentra a parcela tida como do patamar superior 
da hotelaria nacional, proporcionaram taxas médias de crescimento claramente superiores 
para o mercado doméstico. Vejamos: 

 
Gráfico 5.20. 

Fonte: Elaboração própria  
 
Assinale-se que a progressão observada nos hotéis passou a conferir a esta classe de 
estabelecimentos a maioria absoluta das dormidas de residentes na hotelaria (39,8% em 
1990 para 56,6% em 2006), tendo este reforço sido obtido através da retracção da 
participação das pensões (desceram de 33,7% em 1990 para 16,3% em 2006), já que nos 
restantes grupos a tendência foi no sentido da estabilização ao nível das várias posições 
relativas.  
 
Outra forma de apreciar as alterações ocorridas na procura interna pode derivar do cotejo 
das quotas atribuídas a este mercado em cada grupo de estabelecimentos. Assim, além da 
ampliação da participação nos hotéis (em todas as categorias, segundo os dados 
disponíveis até 2001), ganha especial evidência a metamorfose operada nas pousadas, onde 

Dormidas na hotelaria, aldeamentos e apartamentos turísticos por classes 
de estabelecimentos

 Variações médias anuais (2006/90)

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

 H
ot

éi
s

H
ot

éi
s-

A
pa

rt
.

A
pa

rt
.

T
ur

ís
tic

os

   
   

   
A

ld
ea

m
.  

 
T

ur
ís

tic
os

   
   

  
M

ot
éi

s

   
   

P
ou

sa
da

s 

E
st

al
ag

en
s

   
   

P
en

sõ
es

T
ot

al

Residentes Não residentes
 

Não 
residentes

5 estrelas 3,2% 1,7%
4 estrelas 6,1% 4,4%
3 estrelas 6,5% 3,4%

Outros 5,5% -0,1%

Dormidas em hotéis
VMA % (2001/90)

Residentes

 



                                                                   
Sancho Silva 

Capítulo 5. Análise de dados II – Análise de dados II – Visão 
global da incidência do turismo interno em Portugal 

   

 - 325 - 

o mercado interno passou a ser maioritário, quando em 1990 não dispunha de uma quota 
superior a 20,9%; esta viragem ocorreu desde 2002, o que na óptica do turismo interno não 
deixa de ser assinalável, derivando sobretudo do crescimento seguro das dormidas de 
residentes, a par com a diminuição registada nas dormidas de estrangeiros (menos 20 mil 
dormidas nos últimos cinco anos).  

 
Gráfico 5.21. 
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(a)– Dados para 2001 e 1990                        

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INE  
 
Face aos aspectos atrás referidos, parece seguro afastar as leituras menos fundamentadas 
que tendem a considerar o mercado interno na hotelaria como portador de uma procura 
menos qualificada, apenas dirigida para os estratos inferiores. Esta visão de fraca aderência 
com a realidade, fortemente associada a perspectivas e a “ideias feitas” que circulam por 
vezes entre os agentes turísticos - fenómeno dos chamados métodos informais, segundo 
Silva (2004) e Gunn (1994a) - pode ser igualmente contrariada através da decomposição 
dos proveitos na hotelaria, se bem que não existam dados oficiais (ou outros) que permitam 
esta constatação directa. 
 
Contudo, sabendo-se que em dois dos grandes destinos do mercado receptor (Algarve e 
Madeira) existe uma forte penetração dos operadores internacionais e que a procura interna 
não possui canais de distribuição em condições minimamente comparáveis, suportando por 
isso tarifas médias muito superiores, é lícito admitir que o mercado interno possua uma 
participação nos proveitos totais superior à verificada nas dormidas. Esta constatação será 
comprovada na Secção 5.4.2., constituindo outra forma de patentear o carácter estratégico 
que o mercado doméstico pode representar para a hotelaria. 
 
Por outro lado, outra asserção indispensável na abordagem à hotelaria prende-se com a 
grande rotação de presenças de residentes na hotelaria, atendendo a que as estadas médias 
têm rondado invariavelmente os 2,0 a 2,2 dias (CESTUR, 2007), com o Algarve e as 
Regiões Autónomas a revelarem-se como os destinos onde a permanência tem atingido 
valores mais dilatados, à volta dos três dias. Contudo, como já assinalámos em devido 
tempo, estes valores inserem-se numa lógica universal, sobretudo ao nível da Europa, onde 
as estadas na hotelaria são em média reduzidas para o mercado interno, mas compensadas 
com uma forte alternância de presenças. 
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Finalmente, a referência à fragilidade mais marcante do comportamento do mercado 
doméstico na hotelaria nacional, ou seja, a sua sazonalidade. Este fenómeno constitui-se 
como uma especificidade da actividade turística, marcada pela concentração da procura 
turística num determinado período do ano, geralmente de curta duração, e num 
determinado espaço, por oposição a uma procura menos intensa nos restantes meses do 
ano. Por conseguinte, é um fenómeno global, que tem implicações na larga maioria dos 
destinos turísticos, assumindo uma incidência temporal, a qual induz por arrasto também a 
uma vertente geográfica. Tal como refere Cooper et al (2001), a sazonalidade “ (…) é 
muitas vezes o resultado de mudanças climáticas no decorrer do ano. (…)”.  
 
De facto, para muitos autores o factor clima reveste um papel determinante na 
sazonalidade da procura, funcionando em muitas circunstâncias como um elemento 
atractivo, o que não impede que também possa funcionar como um elemento dissuasor 
para a visita de determinados lugares e para o exercício de várias actividades. Para além 
deste factor, pesa sobretudo no caso da procura interna em Portugal, como aliás já foi 
demonstrado na Secção 5.2.1.2., a rigidez do calendário de férias laborais e escolares. Por 
outro lado, a inexistência de programas atractivos fora da época alta, contribui para 
cimentar a excessiva concentração da procura no verão, sobretudo no mês de Agosto. 
 
São conhecidos os efeitos negativos que a sazonalidade pode trazer para a indústria 
turística, para os territórios e para os próprios turistas. No entender de Cooper et al (2001), 
“ (…) pode resultar no emprego sazonal e na subutilização e, mesmo encerramento de 
instalações, em certas épocas do ano (…)”, além de implicar para alguns destinos uma 
sobreutilização dos seus recursos e serviços com as desvantagens inerentes. No plano dos 
próprios turistas, o mesmo autor reconhece que a sazonalidade conduz em muitos casos à 
superlotação, ao denominado overbooking, à subida de preços e, em última análise, à 
insatisfação geral do consumidor e à deterioração da imagem do destino.  
 
No fundo, estamos na presença de um fenómeno que obriga ao esforço de encontrar 
respostas que suavizem a sua incidência, já que a sua eliminação total será sempre difícil 
de conseguir face às características de alguns recursos turísticos de atracção, os quais se 
encontram fortemente dependentes do clima para o seu usufruto. Necessariamente que esta 
abordagem será aprofundada, em concreto nas Secções 6.7.2. e 8.3.2., pelo que nos 
limitaremos seguidamente a evidenciar alguns pontos relacionados com a dimensão da sua 
incidência na procura hoteleira. 
 
A distribuição sazonal das dormidas na hotelaria do mercado interno tem revelado uma 
relativa rigidez ao longo dos anos, com o mês de Agosto a revelar uma incidência muito 
forte (16,6% do total, em média para o período 1990/2006). Seguem-se sistematicamente 
os meses de Julho e de Setembro, pelo que a concentração na época do Verão é muito 
marcante (38,3% em média para o período 1990/2006).  
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Gráfico 5.22. 

Dormidas na hotelaria, aldeamentos
 e apartamentos turísticos por meses
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Conforme se pode observar da leitura do gráfico anterior, a sazonalidade da procura dos 
residentes reveste um cariz ainda mais acentuado do que a observada nas dormidas dos 
mercados internacionais, o que pode ser atestado pelos coeficientes obtidos para a 
dispersão média relativa de valores mensais (0,368 contra 0,342). Assinale-se que apesar 
de se tratarem de índices médios para um período de 16 anos, a consideração dos dados 
mais recentes não altera significativamente esta realidade. Vejamos: 

 
Quadro 5.24. 

Desvio Coeficiente Grau de Desvio Coeficiente Grau de 
padrão de dispersão assimetria padrão de dispersão assimetria

2006 392,0574 0,3825 1,5608 726,1856 0,3456 0,0706
2005 372,5328 0,3838 1,6677 682,1182 0,3429 0,0857
2004 364,0909 0,3922 1,7640 631,5007 0,3295 -0,1058
2003 339,4566 0,3821 1,7030 669,7036 0,3462 -0,0888
2002 337,7220 0,3806 1,8633 687,5890 0,3501 -0,1090
2001 277,5250 0,3335 1,4444 646,7611 0,3292 -0,2975
2000 267,3507 0,3310 1,4295 669,7363 0,3335 -0,3008
1995 242,9575 0,3846 1,6640 600,6114 0,3540 -0,2033
1990 206,1034 0,3482 1,6112 526,1600 0,3778 0,1957

Dormidas de residentes Dormidas de não residentes

Dormidas na hotelaria, aldeamentos e apartamentos turísticos por meses
Medidas de dispersão mensal em cada ano 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INE 

 
Por outro lado, o predomínio do mês de Agosto é extensivo a todas as NUT II, embora a 
sua expressão seja variável, oscilando entre os valores máximo de 25,9% (Algarve) e de 
12,4% em Lisboa.  
 
Para melhor visualização dos resultados, apresenta-se na página seguinte, o Quadro 5.25. 
que resume as distribuições médias (em percentagem do total do país) e que inclui 
igualmente o cálculo do desvio-padrão e da dispersão relativa mensal por região.  
 

 
 
 

Coeficiente de dispersão relativa 
Residentes: 0,36768 
Não residentes: 0,34219 
 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INE 
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Quadro 5.25.  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Desvio 
Padrão

Dispersão 
Média 

Norte 6,0 6,3 7,6 8,1 8,5 8,6 9,4 12,7 10,1 8,8 7,3 6,6 1,8613 0,2243
Centro 5,6 6,6 7,5 8,0 8,0 8,2 9,8 14,6 10,4 8,1 6,7 6,5 2,3912 0,2881
Lisboa 4,5 5,0 7,7 9,1 10,2 9,0 9,9 12,4 11,1 9,7 6,2 5,2 2,56840,3094
Alentejo 4,9 5,9 7,2 9,4 7,6 9,1 10,9 15,7 9,3 7,4 6,6 6,1 2,8851 0,3476
Algarve 2,8 3,8 5,4 9,3 5,6 8,6 15,4 25,9 11,1 4,5 3,3 4,2 6,6761 0,8043
Açores 4,7 5,2 7,0 8,5 8,7 9,9 12,4 15,8 10,6 7,6 5,8 3,7 3,4849 0,4199
Madeira 4,5 4,5 5,6 8,5 7,4 8,9 12,1 18,9 11,9 7,2 4,7 5,9 4,2242 0,5089

Dormidas na hotelaria, aldeamentos e apartamentos turísticos por meses
Medidas de dispersão mensal em cada NUT II (Média 1990/2006) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do INE 

 
De sublinhar que o Norte apresenta a desagregação mensal de resultados mais equilibrada 
(dispersão relativa de 0,22), seguindo-se o Centro, Lisboa e o Alentejo, com valores 
aproximados para o desvio-padrão. As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 
antecedem o Algarve, em termos dos resultados com maior flutuação mensal. Nesta última 
região, o coeficiente de dispersão relativa mensal atingiu praticamente um valor duplo do 
detectado para as dormidas de não residentes nos mesmos 16 anos (0,4768), o que 
evidencia a forte ligação que existe entre o Algarve e o mês de Agosto, no que respeita à 
convergência do gozo do principal período de férias por parte dos residentes. 

 
5.2.1.5. A utilização das segundas residências 

 
“O tripé (tempo – custo - distância) pode, em alguns casos, definir a localização das segundas residências 
na zona urbana ou rural e influenciar na concentração dessas construções em determinadas áreas.”  

Assis (2003) 
 

Como já foi ressaltado, a ligação das pessoas com a ocupação dos tempos livres e com o 
lazer reveste alguma complexidade. Assim, na busca de satisfação das necessidades e 
desejos próprios, geram-se novas práticas sociais que implicam a criação de novos espaços, 
sendo comum a criação de situações que envolvem um afastamento físico temporário em 
relação aos territórios do quotidiano.  
 
Tal como refere Sampaio (2000), existe uma forte relação entre a diversificação dos 
produtos associados ao lazer (e ao turismo) e o desenvolvimento da sociedade de consumo, 
bem expressa no aumento do peso daquela componente nos orçamentos familiares. Neste 
contexto, segundo o mesmo autor, “ (…) o investimento numa residência secundária surge 
como um tipo de produto que garante práticas no domínio do lazer, para além de permitir 
uma acumulação do património familiar e de funcionar como projecção social (…)”. 
 
Contudo, não se deve inferir que o desenvolvimento das residências secundárias assenta 
apenas numa premissa socio-económica, sendo fundamental não omitir também o seu 
relacionamento com o espaço, o tempo livre, a mobilidade acrescida, os factores sócio-
culturais e o ambiente associado às condições de vida das pessoas. Sem se pretender 
explorar o paradigma da residência secundária, tal como é definido por autores como 
Sampaio e Coppock (citado por Gilg, 1985), importa reter os principais elementos 
indutores da sua expansão, bem como sistematizar os inerentes impactos locais e regionais. 
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Figura 5.4. – O paradigma da residência secundária: elementos indutores e impactos 
 

 
Fonte: Adaptado de Sampaio (2000) 

 
Trata-se de matéria que divide os autores em termos da definição dos aspectos 
prevalecentes; por outro lado, trata-se de uma área que carece de investigação. Neste 
sentido, as evidências empíricas remetem-nos para o entendimento de que um eventual 
ponto de partida poderá residir no levantamento regular das segundas residências 
existentes e na inquirição sobre os seus usos. Em Portugal, não existem operações 
estatísticas oficiais que cubram esta realidade, o que constitui uma lacuna importante, com 
reflexos nos apuramentos inerentes à Conta Satélite do Turismo.  
 
O exemplo espanhol, identificado na Secção 4.2.4., constitui uma referência a seguir em 
termos de demonstração da possibilidade de criação de uma rotina estatística específica 
para assegurar os apuramentos inerentes a este fenómeno. Tal como refere Assis (2003), “ 
(…) a segunda residência é um fenómeno pouco estudado e conhecido, que padece da falta 
de uma base sólida de reflexões teóricas estudos empíricos das suas mais diversas 
repercussões sócio-espaciais nos diferentes lugares do mundo (…)”. 
 
Krippendorf (2001) assume-se com clareza contra esta forma de turismo, valorizando 
fortemente os efeitos negativos decorrentes da sua componente imobiliária e salientando 
que as necessidades subjacentes a estas movimentações poderiam, em muitos casos, ser 
satisfeitas em casa, se fossem criadas melhores condições. Afirma mesmo: “ (…) mas, ou 
não se pensou nisso, ou há muito tempo se renunciou à luta pela melhoria da moradia 
urbana e pela humanização das condições de trabalho (…)” . Por outro lado, assume sem 
rodeios que o turismo de construção, em inúmeras regiões, substituiu o turismo de serviço, 
pelo que “ (…) os imóveis tornaram-se o principal negócio turístico (…)”. Continuando a 
citar o mesmo autor, o qual atribui ao turismo sem regras e baseado no mercado da 
construção, um estatuto de “novo colonizador” e de “destruidor do meio ambiente”, 
importa reter a sua ideia sobre a incompatibilidade de interesses que tal pode gerar. Assim, 
afirma que é imperioso “ (…) tentar conciliar as necessidades da população local e dos 
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turistas e conceber o desenvolvimento de tal forma que as realizações sejam lucrativas 
para ambos (…)”.  
 
Sem pretendermos discutir as virtualidades ou os constrangimentos inerentes à expansão 
do fenómeno, reconhecemos que importa ter uma orientação política esclarecedora sobre 
este tema, de forma a se tomarem as medidas preventivas que serão sempre desejáveis, no 
sentido de minimizar os impactos negativos no plano ambiental e urbanístico e de fomentar 
ou não o seu desenvolvimento. Existem medidas fiscais que tanto podem ser inibidoras do 
crescimento deste sector, como fomentar a usa expansão. É nosso entendimento que o 
mercado das residências secundárias continuará a atrair as pessoas, desde que se 
preencham os requisitos ao nível das disponibilidades financeiras e da necessidade de 
evasão, pelo que importa estabelecer qual o rumo pretendido. À definição política deverá 
seguir-se o planeamento em conformidade, o que neste caso específico reveste um cariz 
muito especial, atendendo a que implica a projecção das orientações para o plano local, 
onde será lícito admitir a existência de opções locais diferenciadas. 
 
Em termos conceptuais, a realidade portuguesa aponta para a seguinte aproximação, tal 
como aprovado pelo Conselho Superior de Estatística, desde 16/05/08: “Residência 
secundária utilizada para fins turísticos49: Alojamento que não corresponde à residência 
principal da família e que é utilizado por um ou mais elementos do agregado familiar por 
motivos de recreação, lazer e férias ou outras actividades que não correspondem ao 
exercício de uma actividade remunerada nesse local. Incluem-se as unidades de 
alojamento arrendadas mediante a celebração de um contrato de time-share”. 
 
Por outro lado, o documento conjunto da OMT, da OCDE, das Nações Unidas e da 
Comissão das Comunidades Europeias (2001) sobre as recomendações referentes ao 
quadro conceptual da Conta Satélite do Turismo, considera que para cada família existe um 
alojamento que deve ser considerado, para fins estatísticos, como a casa ou a residência 
principal desse agregado familiar. Por outro lado, todos os outros alojamentos ocupados 
por essa família, independentemente de serem alugados, emprestados ou constituírem 
propriedade própria, devem ser considerados como residências secundárias.  
 
Trata-se de uma formulação genérica, pelo que para fins turísticos, o mesmo documento 
defende que para estarmos na presença de uma deslocação turística a uma residência 
secundária é indispensável que esta visita ocorra por motivos de lazer ou de férias, ou para 
exercer uma actividade não remunerada nesse local. Sendo assim, a segunda residência não 
poderá assumir-se nunca como o local de trabalho, ou como o ponto de partida para o 
trajecto até ao local de trabalho, ou ainda fazer parte do ambiente habitual onde se exerce 
uma actividade remunerada. Como nota complementar, as orientações existentes 
reconhecem que “ (…) un visiteur pourrait aussi bien être un membre du ménage ou un 
membre d’un autre ménage recevant un service à titre gratuit (…)”. 
 
O documento das Nações Unidas (2008) sobre as novas recomendações internacionais para 
as estatísticas do turismo reconhece a necessidade de se proceder a uma revisão da 
classificação dos tipos de alojamento turístico (OMT, 1994), de forma assegurar a 
compatibilização com os novas Classificações Internacionais de Produtos (CPC versão 2) e 

                                                 
49 http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos/conceitos.aspx?ID=PT, 15/07/08 
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das Actividades Económicas (ISIC revisão 4). Neste contexto, a informação 
disponibilizada sobre o aprofundamento do denominado alojamento turístico privativo, 
onde se incluem as residências secundárias, deixam antever um tratamento mais 
desagregado das várias componentes das actividades imobiliárias, o que não porá em causa 
a delimitação do conceito em apreço, bem como a sua consideração nos apuramentos 
referentes à Conta Satélite do Turismo. 
 
Desta forma, no âmbito da presente investigação, importa reter algumas linhas de força 
subjacentes ao conceito de residência secundária. Em primeiro lugar, a clarificação da 
questão relacionada com a propriedade, ou não, da residência secundária. Tulik (citada por 
Assis, 2003) faz notar que a “ (…) residência secundária, enquanto propriedade 
particular, constitui uma modalidade de alojamento turístico cujo conceito operacional 
não deveria estar ligado ao facto de ser própria, alugada, arrendada ou emprestada (…)”. 
Assim, em termos da observação efectuada, optámos por compartilhar o ponto de vista 
desta autora, dando ao fenómeno uma configuração mais lata, sem abdicar da 
individualização de algumas situações. 
 
Por outro lado, a segunda questão remete-nos para a temporalidade implícita no fenómeno. 
A residência secundária deve ser entendida como um domicílio de uso ocasional, o que 
pressupõe a existência por parte do proprietário (ou do utente) de um domicílio de uso 
permanente onde habita na maior parte do ano. A este propósito justifica-se que citemos 
novamente Tulik (in Assis, 2003), ao constatar que “ (…) alguns autores observam que o 
uso pode ser repetido, mas não consecutivo por um período superior a um ano, o que 
estabelece o vínculo territorial e um certo paralelismo com a definição aceite para turista, 
facto que reforça a noção de residência secundária como alojamento turístico (…)”. 
 
Como terceira nota, enfatize-se a particularidade da finalidade associada. A deslocação 
para uma segunda residência constitui uma das modalidades de usufruto dos tempos livres, 
pelo que a busca do descanso ou das práticas de lazer, constituirá sempre o cerne das 
motivações associadas. 
 
Tendo por base os pressupostos já definidos, iremos sistematizar a informação relevante 
decorrente da aplicação do inquérito aos residentes em Portugal maiores de 15 anos 
(CESTUR, 2007), tentando sobretudo dar resposta, neste ensaio pioneiro, a questões 
relacionadas com: 
���� A população com acesso a uma segunda residência; 
���� O perfil socioeconómico dos turistas de segunda residência; 
���� A dimensão do agregado familiar envolvido nas deslocações; 
���� A extensão global dos movimentos e a periodicidade das deslocações; 
���� A distribuição dos fluxos dirigidos às segundas residências; 
���� A localização das segundas residências; 
���� As motivações associadas a este tipo de deslocações; 
���� A incidência do fenómeno na hipótese de restrição ao caso específico dos proprietários 

de segundas residências.  
 
No que respeita à acessibilidade, os dados obtidos mostraram que, em 2006, 24,5% dos 
portugueses com mais de 15 anos (2074 milhares) tiveram acesso regular, em 2006, a uma 
segunda residência ou a outra casa. Por outro lado, a situação mais frequente de acesso a 
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uma segunda residência esteve relacionada com a utilização de casas de familiares/amigos 
com um carácter não oneroso (cerca de 1,6 milhões de portugueses usufruíram desta 
possibilidade, ou seja, 18,8% dos residentes); ainda de acordo com os resultados apurados, 
445 mil portugueses eram proprietários de uma residência secundária (5,3% da população), 
enquanto que aproximadamente 35 mil possuíam uma segunda casa alugada ao ano (0,4% 
da população). 
 
Como primeira nota, importa reter que o fenómeno circunscreveu-se a cerca de ¼ dos 
residentes em Portugal, o que, em termos de grandeza relativa, constitui uma aproximação 
global aos resultados observados em Espanha (Instituto de Estudios Turísticos, 2006b), 
como evidencia o Quadro 5.26, seguidamente apresentado.  
 

Quadro 5.26. – Acesso a uma segunda residência em Portugal e em Espanha 
Portugal Espanha

População sem acesso 75,5% 73,9%
População com acesso 24,5% 26,1%
     Proprietário de uma segunda residência 5,3% 17,7%
     Aluguer anual 0,4% 0,6%
     Casa de familiares amigos 18,8% 7,8% 

                                                                                                      Fonte: Elaboração própria 
 
Mantendo o foco no confronto com Espanha, e apesar da proximidade dos valores globais, 
constatou-se a ocorrência de uma disparidade de fundo ao nível da população com acesso a 
uma segunda residência. De facto, no caso espanhol, a maioria das situações neste domínio 
esteve ligada à utilização de residências secundárias próprias, enquanto que na realidade 
portuguesa prevaleceu o recurso a casa de familiares/amigos, certamente numa base 
maioritariamente não onerosa. Trata-se de uma constatação que introduz alguma 
diferenciação nas características do mercado nos dois países. Um eventual aprofundamento 
futuro da situação portuguesa poderia passar pelo conhecimento se o uso das referidas 
casas de familiares/amigos não ocorre frequentemente em residências que constituem a 
primeira habitação dos anfitriões, os quais cedem parte das instalações para o efeito ou 
saem mesmo temporariamente deste domicílio. 
 
Aprofundando as características dos residentes que utilizaram segundas residências em 
Portugal, procede-se seguidamente à definição dos principais traços decorrentes do seu 
perfil socio-económico, utilizando-se para o efeito as variáveis standard habituais.  
 

Quadro 5.27. – População com acesso a uma 2.ª residência ou outra casa em 2006 

Desvio 
padrão

Coeficiente 
de dispersão

Grau de 
assimetria

Desvio 
padrão

Coeficiente 
de dispersão

Grau de 
assimetria

Região de residência (SigmaDos) 5,5141 0,2251 0,7830 4,9099 0,9264 0,9935
Região de residência (NUT II) 3,9549 0,1614 0,2571 4,7781 0,9015 1,6292
Habitat (Dimensão-Nº Habitantes) 6,5930 0,2691 -0,25402,7078 0,5109 0,5071
Géneros 1,8385 0,0750 .. 0,4950 0,0934 ..
Grupos etários 5,9872 0,2444 -0,3170 2,0173 0,3806 0,0782
Estado civil 6,3356 0,2586 1,9957 1,5305 0,2888 1,1522
Classes sociais 13,1623 0,5372 0,9150 4,2434 0,8006 1,3899
Rendimentos 11,3361 0,4627 1,1014 5,5724 1,0514 0,7957
Situação perante o trabalho 8,7184 0,3559 0,3491 8,45201,5947 1,7943
Profissão 14,9627 0,6107 0,5427 6,8717 1,2965 2,3362
Habilitações literárias 13,3778 0,5460 0,5076 3,9444 0,7442 1,9126

Total 2.ª residência própria

 
Fonte: Elaboração própria 
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O Quadro 5.27., atrás reproduzido, apresenta os valores referentes à dispersão de 
resultados pelos grupos considerados ao nível da cada variável, tendo como referência a 
população total com acesso a uma segunda residência e a população que utilizou uma 
residência secundária da qual é o respectivo proprietário. Neste contexto, importa relevar 
que, no caso da população com acesso total a uma 2.ª residência, as variáveis “género”, 
“região de residência” (NUT II e regiões SigmaDos), “grupos etários”, “estado civil” e 
“dimensão do habitat” patentearam os coeficientes de dispersão de resultados mais baixos, 
enquanto que as “profissões”, as “habilitações literárias”, as “classes sociais” e os 
“rendimentos” evidenciaram as situações de maior oscilação de valores entre os segmentos 
inclusos em cada variável. 
 
Este facto, atendendo a que estas últimas variáveis se encontram fortemente relacionadas 
entre si, evidenciaram que existe um efeito fortíssimo na diferenciação do comportamento 
dos diversos estratos, com clara polarização em torno de situações que reflectem 
disparidades ao nível das condições económicas, onde a existência de melhores 
rendimentos depende em larga medida da profissão exercida e das habilitações literárias de 
base. 
 
Assinale-se que a transposição da análise para a população que é proprietária de uma 
residência secundária, aumenta de um modo generalizado a dispersão de resultados para 
todas as variáveis estudadas, acentuando-se igualmente, na maioria dos casos, a assimetria 
de valores. Isolando-se os segmentos que em cada variável evidenciaram taxas de acesso 
superiores à média nacional, obtiveram-se as situações de destaque que constam do Quadro 
5.28., seguidamente apresentado. 

 
Quadro 5.28. 

Acesso total Proprietários da 2.ª residência

Região de residência (SigmaDos)
Grande Lisboa (31,7%), Litoral (25,0%) e

Açores (30,4%).

Grande Lisboa (9,6%), Grande Porto

(7,5%) e Açores (14,9%).

Região de residência (NUT II)
Norte (25,7%), Lisboa (24,7%), Alentejo

(25,9%) e Açores (30,4%).
Lisboa (7,0%) e Açores (14,9%).

Habitat (Dimensão-Nº Habitantes)
2001≤10000 (29,0%) e 100001≤500000

(33,2%).

Residentes em localidades com mais de

2001 habitantes.

Sexos Feminino (25,8%). Feminino (5,6%).

Grupos etários
15-25 anos (29,6%), 26-35 anos (30,8%)

e 36-45 anos (26,5%).
46-55 anos (8,6%) e 56-65 anos (6,0%).

Estado civil Solteiro (33,7%). Casado (5,6%) e divorciado (7,8%).

Classes sociais
Alta e média alta (44,1%) e média

superior (28,4%).

Alta e média alta (12,1%) e média

superior (6,0%). 

Rendimentos 1251≤2500 € (33,6%) e ≥2501 € (45,6%). 1251≤2500 € (9,1%) e ≥2501 € (15,3%).

Situação perante o trabalho Empregado (27,0%) e estudante (33,0%). Empregado (6,1%).

Profissão
Emp.c/outrem (26,7%), empresário

(26,9%) e profis.liberais (53,6%).

Empresário (9,8%) e profissionais liberais

(23,5%).

Habilitações literárias
6ºano (26,5%), 12ºano (34,8%), curso

médio (48,3%) e superior (44,0%).

12ºano (5,9%), curso médio (6,6%) e

superior (14,3%).
Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007)

Segmentos da população com um acesso a uma 2.ª residência superior à média

 

No caso de algumas variáveis justifica-se o detalhe de todos os valores obtidos, de forma a 
contrastarem-se algumas particularidades que devem ser convenientemente ressaltadas. 
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Assim, no que respeita aos grupos etários, pode-se inferir que o acesso total a uma segunda 
residência decresce automaticamente com o avanço da idade, o que atesta a capacidade de 
mobilidade do estrato mais jovem.  
 
Por outro lado, a posse de uma 
segunda residência como 
proprietário revelou uma 
trajectória distinta, com subida 
gradual dos com subida gradual 
dos escalões mais jovens até ao 
grupo “46-55 anos”, para depois 
baixar ligeiramente junto dos 
indivíduos com idade mais 
avançada. 
 
Passando às zonas de residência, 
além da situação particular da R.A. 
dos Açores, ressalta a posição da 
Grande Lisboa, sobretudo no que 
respeita à posse como proprietário 
de uma residência secundária, 
onde esta zona possui uma 
representatividade de 42,3% do 
total. A percentagem de acesso a 
uma segunda residência própria 
baixou fortemente nos residentes 
no interior (Norte e Sul), 
observando-se uma situação que 
não abrange sequer os 2% da 
população. 
 
No plano dos estratos sociais, a 
relação segue uma lógica 
praticamente linear, aumentando a 
acessibilidade (total e segunda 
residência própria) em função do 
estatuto social. Assinale-se que a 
distância de resultados da classe 
média é mais nítida para o estrato 
social mais elevado do que para a 
classe baixa. 
 
Também reveste algum significado 
a análise em função dos grandes 
blocos profissionais. Assim, 
importa isolar o caso específico 
dos profissionais liberais, onde se 
registaram taxas nitidamente 

Gráfico 5.23. 

População com acesso a uma 2.ª residência
Segmentação por idades 

0
2
4
6
8

10

0 10 20 30 40
% da população com acesso

%
 d

a 
po

pu
la

çã
o 

pr
op

rie
tá

ria
 d

a 
2.

ª 
re

si
dê

nc
ia

15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 e mais

 
 

Gráfico 5.24.  

População com acesso a uma 2.ª 
residência
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Gráfico 5.25. 

População com acesso a uma 2.ª residência
Segmentação com base nos estratos sociais 
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superiores para as duas 
modalidades de acesso às 
residências secundárias. Trata-se 
do único segmento da população 
onde o acesso a uma segunda 
residência ultrapassou os 50%, 
sendo igualmente o grupo que 
denotou a taxa mais elevada de 
proprietários de uma residência 
secundária própria (23,5%).  
 
Assinale-se que o segmento dos 
empresários pouco se diferenciou 
dos empregados por conta de 
outrem no que respeita ao acesso 
geral a uma segunda residência, só 
se observando um desnível mais 
acentuado na posse de residência 
secundária própria. 

 
 

Gráfico 5.26.  

População com acesso a uma 2.ª 
residência
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Fonte: Elaboração própria 

 
Face às questões equacionadas anteriormente, e depois de caracterizada a população com 
acesso a uma residência secundária, importa concretizar a dimensão do agregado familiar 
envolvido nas deslocações. Assim, de acordo com o tratamento estatístico efectuado, o 
número médio de membros do agregado familiar que se deslocou normalmente à segunda 
habitação, em 2006, foi de 2,8 pessoas, sendo que este valor apenas revelou um 
afastamento mais significativo no caso das Regiões Autónomas (Quadro 5.29.).  
 

Quadro 5.29. 

TOTAL Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira
Média anual 2,8 3,0 2,7 2,6 2,6 3,0 1,9 2,4

Desvio-padrão 1,4 1,5 1,2 1,2 1,7 1,2 1,1 1,5
Coeficiente de dispersão 0,500 0,500 0,444 0,462 0,654 0,400 0,579 0,625

TOTAL Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira
Média anual 2,8 2,8 2,9 2,5 2,7 3,2 1,9 2,4

Desvio-padrão 1,4 1,3 1,5 1,1 1,5 1,2 1,1 1,5
Coeficiente de dispersão 0,500 0,464 0,517 0,440 0,556 0,375 0,579 0,625

Fonte: Elaboração a partir de CESTUR (2007)

Região de destino - 2.ª residência  (NUT II)

Região de residência habitual (NUT II)
Deslocações para segundas residências - Número médio de membros do agregado familiar

 

Ao nível das NUT II do Continente, e independentemente de nos colocarmos na óptica 
emissora ou receptora, a proximidade dos valores médios obtidos foi evidente, bem como 
dos coeficientes de dispersão. O destino Algarve revelou ligeira primazia na dimensão do 
número médio de membros do agregado familiar envolvido nas deslocações, sendo 
curiosamente também nesta região onde a dispersão relativa de resultados foi menos 
visível. 

 
Portanto, importa reter que as deslocações efectuadas regularmente às segundas residências 
configuraram, em média, uma mobilização de quase três pessoas do agregado familiar, o 
que confere a este tipo de movimentos uma estrutura de consumo relativamente 
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diversificada e não apenas focalizada num elemento. Outra questão que interessa responder 
prende-se com a periodicidade das deslocações e a consequente quantificação da extensão 
global dos movimentos.  
 
Assim, de acordo com CESTUR (2007), em 2006, o número médio anual de deslocações 
por residente foi de 10,5, o que gerou um volume global de viagens para as segundas 
residências de 21,7 milhões, das quais 19,8 milhões, ou seja, 91,2% derivaram de estadas 
inferiores a 4 noites. Trata-se de um apontamento que nos remete para a consideração de 
que as segundas residências são utilizadas sobretudo em fins-de-semana, ou em “pontes” 
ou em outras viagens de curta duração, apesar de também funcionarem, de um modo 
menos frequente, como alojamento no principal período de férias. 
 
Tal como referido na Secção 5.2.1., as viagens dirigidas a residências secundárias 
representaram praticamente 2/3 (66,2%) da globalidade imputável à procura interna (32,8 
milhões), produzindo no total cerca de 34,2 milhões de dormidas. Sem embargo de 
retermos a magnitude deste movimento, interessa também analisar a distribuição dos 
fluxos, sobretudo nas perspectivas espacial e temporal. Em conformidade, deve-se salientar 
o grande equilíbrio mensal dos fluxos registados (Gráfico 5.27.), o que decorre das 
características deste tipo de deslocação e que constitui um desempenho diferente do 
proporcionado pelo turismo interno nas restantes variantes, onde o factor sazonal assume 
grande relevo. 
 

Gráfico 5.27.  
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Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 

 
Entrando no domínio das incidências regionais dos fluxos afectos a esta realidade, importa 
assegurar uma visão de conjunto que garanta a confluência da leitura de resultados 
consoante as ópticas emissora e receptora, de forma a garantir o conhecimento dos 
cruzamentos associados à mobilidade verificada.  
 
Desta forma, a observação por núcleos geradores concedeu a primazia já focada na Secção 
5.2.1., ou seja, uma significativa concentração de viagens (86,9%) a partir das NUT II mais 
populosas, ou seja, do Norte, de Lisboa e do Centro. A distribuição das deslocações por 
destinos (ver Quadro 5.28., incluído na página seguinte), e à semelhança do já ressaltado 
para a totalidade de viagens internas, acusou uma maior proximidade de resultados, com 
nítido reforço das posições do Algarve e do Alentejo. 

Desvio-padrão = 113,7 
Dispersão relativa = 0,0628  
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Gráfico 5.28. 

Distribuição das viagens realizadas em 2006 para 
residências secundárias (NUT II)
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Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 

 
Ainda no domínio da distribuição regional dos fluxos gerados, importa apreciar igualmente 
a desagregação das deslocações em função da duração da estada nos vários destinos. Neste 
sentido, o Gráfico 5.29 abaixo inserido revela-se conclusivo, ao evidenciar o predomínio 
generalizado das viagens de curta duração.  

 
Gráfico 5.29.  
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Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 

 
Contudo, no caso do Algarve, Alentejo e R.A. dos Açores, as deslocações de média e longa 
duração exibiram a participação relativa mais elevada, o que permite inferir sobre a 
propensão mais forte nestas zonas para a utilização das residências secundárias para 
períodos de férias. 

 
Continuando na análise regional, outra incidência fundamental prende-se com a 
quantificação dos fluxos intra e inter-regionais. Assim, a matriz inerente ao cruzamento das 
deslocações efectuadas pode ser observada a partir da perspectiva dos destinos (localização 
da segunda residência), tal como se reproduz no Gráfico 5.30., inserido seguidamente. 

Períodos de férias 
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Gráfico 5. 30.  
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Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 

 

Conforme se pode verificar ocorreram situações diferenciadas; os fluxos de indivíduos 
com a residência principal na mesma NUT pontificaram no Norte, em Lisboa e nas 
Regiões Autónomas: por outro lado, no Centro, registou-se o predomínio de deslocados do 
Norte (36,1%) e de Lisboa (33,7%), ao passo que no Alentejo (52,7%) e no Algarve 
(52,0%), vieram de Lisboa mais de metade dos indivíduos. Esta distribuição conduz à 
ilação de que as NUT limítrofes têm grande apetência para acolherem o local privilegiado 
de focalização da segunda residência, observando-se a excepção mais notória no fluxo a 
partir de Lisboa para o Algarve.  
 
Aprofundando ainda a questão da localização da segunda residência, o inquérito realizado 
permitiu detectar uma particularidade bem marcante e que se prendeu com a forte 
propensão para estas se localizarem no concelho de naturalidade dos indivíduos com 
acesso a uma segunda habitação. De facto, em 41,4% dos casos verificou-se a ocorrência 
desta situação, sendo no Algarve (18,8%), no Alentejo (35,6%) e na Madeira (32,2%), 
onde esta incidência foi mais fraca. Este aspecto assume particular relevo e conduz-nos à 
necessidade de ponderação de elementos afectivos que tantas vezes estão na génese de 
deslocações turísticas. 
 
Outro prisma de apreciação complementar residiu na avaliação da distância da habitação 
secundária em relação ao domicílio habitual, e que conduziu à conclusão de que, em 
termos médios, predominou o afastamento entre 51 e 150 km (1/3 dos casos), subindo para 
62,9% do total, com o alargamento do limite superior deste escalão até aos 300 km. 
 
Embora estejamos na presença de deslocações com características muito particulares, 
também reveste interesse proceder à avaliação das motivações subjacentes. Neste caso 
concreto, a distribuição de frequências relativas das respostas revelou uma acentuada 
polarização em torno de duas finalidades explícitas – as visitas a familiares/amigos (50,1% 
das referências) e o descanso (46,1%). Esta circunstância induz-nos à observação de que 
neste tipo de deslocações predominam os denominados “motivos de deficiência”, tal como 
definidos por Bacal (2003), não sendo perceptível como noutros tipos de viagens a 
coexistência com o efeito gerado pelos desejos e aspirações (“motivos de deficiência”). 
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Como aditamento, acrescente-se ainda que estando fortemente relacionadas as práticas 
turísticas com as questões da mobilidade e dos transportes, no caso em apreço, assiste-se a 
um enlace determinante com o uso de veículo automóvel ligeiro, o qual registou uma 
utilização próxima dos 86,1% do total, com o carro próprio a representar só por si, 73,2% 
do mesmo total. Seguiram-se outros transportes públicos de superfície, nomeadamente, o 
autocarro (7,5%) e o comboio (6,2%), o que traduz, no cômputo geral, uma opção baseada 
em modalidades de transporte onde o factor “curta distância” se sobrepõe aos restantes 
parâmetros de selecção. 
 
Para concluirmos a refutação do bloco de pendências sobre este tema, introduz-se a 
questão da restrição da abrangência do fenómeno, limitando-o ao caso específico dos 
proprietários das segundas residências. Neste contexto, já nos referimos à dimensão global 
desta componente, bem como à acessibilidade por parte dos vários estratos. Contudo, 
interessa proceder à segmentação da procura pelos grupos predominantes, já que não se 
verifica um paralelismo com as taxas calculadas em função de cada estrato, visto que a 
dimensão da população é diferenciada em cada caso. Assim, o perfil médio do proprietário 
de uma residência em Portugal, apresentou, em 2006, os seguintes traços marcantes:   
 

Quadro 5.30. – Perfil médio do proprietário de uma 2.ª residência 
•••• Residente na Grande Lisboa (42,3% do total); 
•••• Tem mais de 46 anos de idade (66,8% do total); 
•••• É casado (64,4% do total); 
•••• É do sexo feminino (56,0% do total); 
•••• Pertence à classe alta, média alta e média superior (66,1%); 
•••• Tem emprego (76,7%) e é assalariado por conta de outrem (47,2%); 
•••• Tem um curso superior ou médio (%). 

Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 
 

O Quadro 5.30. inclui a menção aos estratos mais numerosos, sendo que as taxas de 
acessibilidade calculadas em termos proporcionais em relação à dimensão universal de 
cada segmento, conduzem a alterações de posição, sobretudo ao nível do rendimento 
(variável não considerada no Quadro anterior) e da situação perante o emprego.  
 
Para concluirmos esta Secção iremos produzir duas reflexões adicionais. Em primeiro 
lugar, impõe-se aprofundar a alusão a este fenómeno na vizinha Espanha. Se, em termos 
globais, os resultados são comparáveis com Portugal em termos de acessibilidade às 
segundas residências, já destacámos que a posse de uma segunda habitação é mais elevada 
em Espanha. Por outro lado, a realidade espanhola confirmou também a fraca sazonalidade 
mensal associada a este tipo de viagens. De facto, segundo o Instituto de Estudios 
Turísticos (2006), a distribuição das viagens para a segunda residência apresentou uma 
repartição harmoniosa ao longo dos meses do ano, oscilando entre 9% em Julho até 4% em 
Dezembro. Neste mês está estudado, segundo o Instituto de Estudios Turísticos, que se “ 
(…) produciria un transvase de los viajes de fin de semana a los viajes vacacionales (..)”. 
 
Outra particularidade extensiva à situação espanhola prende-se com o facto de que, na 
maioria das regiões, a segunda residência encontra-se no âmbito territorial da própria 
Comunidade Autónoma, o que confirma o carácter intraregional predominante neste tipo 
de viagens. Este aspecto implicou igualmente a forte propensão para a utilização do carro 
próprio nas deslocações (92,8%). Por outro lado, também é na região da capital que se 
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observou o nível mais elevado de acesso a uma residência secundária (36,9% das famílias), 
seguindo-se o País Basco (32,3%) e as Astúrias (31,9%). 
 
Segundo Martínez (2003), o número médio de vivendas secundárias por 100 habitantes 
passou de 0,65 em 1950 para 8,14 em 2001, dando origem a quatro núcleos distintos de 
desenvolvimento da construção de segundas residências – áreas turísticas litorais em 
centros de lazer baseados preferencialmente na oferta de sol e praia; espaços próximos das 
grandes cidades e aglomerados urbanos; províncias do interior submetidas a fortes fluxos 
emigratórios e com escassas densidades demográficas; e, territórios onde se desenvolveram 
novas formas de lazer e de turismo (montanha, meios rurais e áreas de sensibilidade 
ecológica).  
 
O mesmo autor destaca o contributo que este desenvolvimento acarretou em termos de 
criação da riqueza, sobretudo ao nível regional e local, além de ter conferido um 
dinamismo muito forte ao sector da construção civil. Ainda no plano do seu pensamento, 
reconhece ainda o efeito multiplicador que tal ocorrência produziu, mas identifica os 
impactos negativos também verificados. Além de evidenciar que muitas residências 
secundárias também acabam por receber turistas, adverte para os riscos desta forma de 
alojamento paralelo referindo que “ (…) sus circunstancias fiscales originan bolsas de 
fraude que, a todos, perjudican (…)”. Destaca igualmente que as residências secundárias, 
com um uso sazonal associado, representam elevados montantes de capital investido e 
imobilizado, cuja produtividade directa e imediata se apresenta reduzida.  
 
Contudo, é no plano do uso do solo, que este autor aponta as grandes dificuldades e 
problemas surgidos, admitindo que em alguns casos ocorreram situações de forte colisão 
com outros usos produtivos, pelo que enfatiza o carácter imperioso de reforçar o 
planeamento, sobretudo no domínio da gestão territorial. Mesmo tendo presente que o 
sistema económico que orienta o mundo poderá continuar a proporcionar a melhoria da 
qualidade de vida das famílias, nomeadamente em Espanha, o que poderá continuar a 
animar a procura por bens imobiliários, Martínez alerta para os perigos decorrentes.  
 
Neste contexto, sublinha, citando Arrones (1979) que a Espanha se vem assumindo, a anos 
a esta parte, como um destino que os reformados estrangeiros procuram para a instalação 
das suas residências, o que poderá constituir um factor de reforço da riqueza do país, ou 
mesmo um elemento de correcção das assimetrias regionais. Contudo, não esquece o 
reverso da medalha, pelo que termina o seu artigo, com a seguinte nota final: “ (…) Pêro, 
los riesgos que se ciernen sobre un crecimiento anárquico y desorganizado son grandes”. 
 
O apontamento final prende-se com esta última questão e com a inserção do nosso ponto 
de vista de que as transformações sócio-espaciais desencadeadas pelo turismo de segunda 
residência justificam a abertura de um amplo campo de estudo que possibilite um 
conhecimento mais aprofundado do fenómeno. O contributo que este projecto de 
investigação deu para esse debate foi inovador, sobretudo na vertente da caracterização das 
deslocações dos residentes em Portugal. Contudo, face à dimensão do tema, tratou-se 
inevitavelmente de uma abordagem pontual e dirigida para os aspectos específicos 
relacionados com os objectivos de fundo desta tese. Importava, face ao leque de 
interrogações que esta matéria suscita, aprofundar a reflexão em torno de questões, como 
as que exemplificamos: 
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���� As eventuais alterações no uso e na relação com a segunda residência face à evolução 
das gerações das famílias proprietárias; 

���� A tipologia das relações estabelecidas entre os turistas que usam segundas residências e 
os outros tipos de turistas; 

���� As hipotéticas influências entre o período de uso da segunda residência (fins-de-
semana, férias, pontes) e a relação que o turista estabelece com o imóvel e com a sua 
localização; 

���� Os efeitos que podem decorrer da transformação das segundas residências em 
habitações principais; 

���� As formas de encarar as segundas residência por parte dos agentes locais (poder 
público, população autóctone, comerciantes e outros prestadores de serviços): 

���� A avaliação do valor económico e dos efeitos multiplicadores regionais decorrentes 
deste tipo de turismo; 

���� As influências que podem derivar da instalação de segundas residências em diferentes 
áreas, sobretudo em termos de mutação da organização e da dinâmica espacial desses 
alojamentos turísticos; 

���� As modalidades de venda das segundas residências. 
 
5.2.1.6. O turismo social e os seus casos específicos  
 

Tal como se tem acentuado no decurso da presente investigação, é indiscutível o aumento 
das actividades ligadas ao turismo e ao lazer e a importância que detêm no contexto das 
sociedades contemporâneas, marcando decisivamente o nosso tempo. No plano pessoal do 
indivíduo, as viagens e as férias podem constituir momentos privilegiados de 
enriquecimento pessoal através da descoberta de culturas, civilizações e novos locais, ou 
da prática de actividades físicas, artísticas, lúdicas e desportivas; podem igualmente 
assumir um papel de relevo na geração de oportunidades de encontro entre pessoas e de 
humanização das relações interpessoais.  
 
No entanto, como já se acentuou, essa possibilidade não está ao alcance de todos, existindo 
estratos populacionais que, por força de um conjunto de circunstâncias, têm um acesso 
limitado à fruição de férias e às deslocações turísticas. Neste contexto, importa recordar o 
estabelecido no Código Mundial de Ética do Turismo (OMT, 1999), particularmente nos 
nºs 3 e 4 do artigo 7º sobre o direito ao turismo, onde se recomenda que “ (…) o turismo 
social, e nomeadamente o turismo associativo, que permite o acesso do maior número de 
cidadãos aos tempos livres, às viagens e às férias, deve ser desenvolvido com o apoio das 
autoridades públicas (…)”, a par do reconhecimento de que “ (…) o turismo das famílias, 
dos jovens e dos estudantes, das pessoas de idade e dos deficientes deve ser encorajado e 
facilitado (…)”. 
 
Entendendo o turismo social como o turismo direccionado para seniores, jovens e 
trabalhadores com rendimentos mais reduzidos, poder-se-á afirmar que o turismo social é 
“construtor” da sociedade na medida em que se pauta pela definição de políticas sociais, 
pela criação de infra-estruturas, pelo desenvolvimento de sistemas de ajuda às pessoas 
desfavorecidas e pela dinamização de acções de sensibilização e formação do pessoal. Beni 
(2004; 421) descreve mesmo o turismo social como aquele “ (…) fomentado com o 
objectivo de facilitar o turismo interno das classes menos favorecidas economicamente 
(…)” . Sugere ainda o autor que “ (…) a denominação mais adequada seria turismo 
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socializado, a fim de não se confundir com o turismo de massa (…)”, mas não restringe o 
conceito aos critérios associados ao estatuto socioeconómico, especificando com clareza 
que este tipo de turismo também deve englobar os jovens, idosos e os cidadãos portadores 
de deficiências.  
 
Tendo por base este entendimento, parece-nos oportuno reter que o turismo social 
configura um conjunto de medidas tomadas e a apreender pela sociedade na sua totalidade, 
de forma a tornar o turismo acessível a todos, independentemente da idade, da situação 
económica, social ou cultural ou do seu estado de saúde. O turismo deve ser encarado 
como um factor de “ (…) enriquecimento humano e cultural (…)” (OMT, 2001b), pelo que 
o turismo social se deve posicionar como uma ambição face aos desafios de exclusão e da 
integração, ressaltando valores essenciais como a solidariedade, a fraternidade e a 
esperança para todos.  
 
Por outro lado, o carácter não lucrativo e associativo do turismo social transformam-no 
numa modalidade de turismo participativo, formativo (ao valorizar estratégias que tornam 
o turista mais activo e responsável) e integrado, visto que neste último caso pode optimizar 
os recursos humanos e físicos no respeito pelas pessoas e pelo ambiente. Por outras 
palavras, poder-se-á afirmar que o turismo social, bem concebido e planeado, radica na 
vontade de construir um turismo adequado à maioria e que garanta os valores culturais e 
sociais que devem ser intrínsecos ao próprio sector. Tal como salienta Fernandes (2002), “ 
(…) para além da sua dimensão económica, o turismo torna-se um potente factor de 
democratização e de alargamento da cidadania, pela afirmação dos direitos culturais em 
maior extensão. O turismo mercantilizado está voltado para o prazer. Ao que é promovido 
pelos poderes públicos compete-lhe privilegiar a cultura. Enquanto aquele turismo se 
inscreve numa cultura visual, este deve promover o entendimento (…)”. 
 
Nesta análise sobre as várias facetas que o turismo interno tem revestido em Portugal, não 
podíamos deixar de referir a problemática da abordagem a esta componente, sobretudo 
naquelas áreas onde existem operadores públicos especializados neste domínio. Referimo-
nos ao INATEL (Instituto Nacional para a Promoção do Tempo Livre dos Trabalhadores), 
com responsabilidades na prossecução das políticas nacionais para o turismo social, e à 
MOVIJOVEM – Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse Público de 
Responsabilidade Limitada, tutelada pela Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. 
 
O INATEL assume-se como o herdeiro directo da Fundação Nacional para a Alegria no 
Trabalho (FNAT), instituída a 13 de Junho de 1935 pelo regime do Estado Novo. Se, 
durante a primeira metade do século XX, a FNAT, segundo a problemática social da época, 
direccionava a sua estratégia para o apoio ao trabalhador no activo, embora os reformados 
também pudessem beneficiar dos seus programas, com a criação do INATEL, o paradigma 
alterou-se progressivamente, de forma a tentar dar resposta aos novos desafios emergentes 
das sociedades pós-industriais ou de consumo. Assim, a tónica foi-se transferindo para 
outras necessidades e outros programas, capazes de lidar com os fenómenos do 
envelhecimento das populações, da solidão e do tempo vazio, enquanto novos desafios a 
enfrentar pelos seniores nas sociedades desenvolvidas.  
 
As características de envelhecimento da estrutura da população portuguesa conheceu um 
processo de acentuação contínua deste fenómeno, na linha do verificado nos outros países 
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europeus, como resultado do aumento da esperança de vida, e do declínio da natalidade; no 
fundo, passou a viver-se durante cada vez mais tempo, em melhores condições de saúde, 
com maior vitalidade e com as reformas a iniciarem-se mais cedo. Por outro lado, importa 
não ignorar que as transformações decorrentes do desaparecimento da família alargada, 
onde os problemas das gerações mais velhas eram encarados individualmente, e o 
surgimento de uma nova ordem de valores económicos e sociais com repercussões no 
urbanismo, no planeamento familiar, nos fenómenos migratórios, alterou profundamente a 
estrutura e as funções das relações familiares.  
 
A existência de reformas tende a fazer sair da esfera familiar privada os encargos 
financeiros com os mais idosos; a institucionalização dos sistemas de reformas foi o 
primeiro passo para a autonomia financeira dos mais velhos e o emergir da denominada 
terceira idade como uma categoria social. Foi a partir de 1974 que se assiste a um 
desenvolvimento significativo dos esquemas de protecção, com particular realce para a 
criação de um “Sistema de Segurança Social” em 1977. 
 
É neste contexto histórico e de evolução demográfica e socio-económica que surgiram 
iniciativas estruturadas de criação de programas turísticos, as quais pretenderam responder 
às necessidades objectivas e subjectivas de ocupação do tempo das gerações mais velhas, 
cada vez mais numerosas, com total liberdade de horários e sem as obrigações impostas 
pelo trabalho na sua concepção tradicional. Tal como nos outros países europeus, o turismo 
sénior ganhou uma força crescente, passando a revelar uma pujança incontornável no 
âmbito do turismo social crescentemente globalizado. Assim, o INATEL alargou 
significativamente as suas incumbências e responsabilidades, juntando às suas três áreas 
tradicionais de actuação – cultura, desporto e recreio – os programas especificamente 
destinados aos cidadãos seniores, os quais também configuram objectivos estratégicos 
nacionais de combate à desertificação do interior do país, de promoção local do emprego e 
de dinamização da actividade económica em geral e do sector do turismo em particular, ao 
promoverem a ocupação hoteleira na época baixa e o estímulo para as actividades da 
iniciativa privada. 
 

Tutelado pelo Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, o INATEL conta com uma 
vasta rede de alojamento, incluindo Centros de Férias, Parques de Campismo, Casas de 
Turismo Rural e balneários termais, para além de oferecer um vasto conjunto de infra-
estruturas de lazer. Assim, de acordo com dados do próprio INATEL, as dormidas nos 
Centros de Férias têm rondado anualmente um valor à volta de 500 milhares, enquanto que 
as pernoitas efectuadas em unidades parceiras do turismo no espaço rural atingiram, em 
2005, um valor próximo dos 7 milhares (CESTUR, 2007; 68). 
 
Tendo como objectivo o alargamento do acesso dos cidadãos ao turismo, o INATEL possui 
um programa especialmente dedicado ao turismo social, tanto para a época alta como 
baixa, incluindo desde pequenas excursões de um dia, até férias em áreas costeiras, 
realização de cruzeiros ou mesmo circuitos no estrangeiro e uma brochura dedicada à 
modalidade de auto-férias. Só no ano de 2005 o INATEL proporcionou o gozo de férias a 
cerca de 7200 associados (CESTUR, 2007; 69), através dos programas de Turismo Social 
atrás enumerados, tendo a maioria optado pelas viagens organizadas, com maior incidência 
nos destinos nacionais e nas mais diversas motivações. 
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Em 1995, foi lançado o primeiro programa de turismo para a Terceira Idade, seguido 
posteriormente, por novos programas designados “Programas de Turismo Sénior”, os quais 
incluem uma vertente puramente turística – “Turismo Sénior” – e outra ligada ao 
termalismo, designada por “Saúde e Termalismo Sénior”. O programa Turismo Sénior é 
apoiado financeiramente pelo Ministério da Economia e da Inovação e pelo Ministério do 
Trabalho e Solidariedade Social, dirigindo-se a todos os cidadãos portugueses com idade 
igual ou superior a 60 anos e comporta excursões com a duração de 8 dias a todas as 
regiões do país. Propõe adicionalmente diversas actividades de lazer, entre as quais visitas 
turísticas e culturais e espectáculos organizados. Os custos inerentes à viagem por parte do 
utilizador variam consoante os seus rendimentos mensais (classificados em quatro 
escalões), sendo a restante parcela patrocinada pela organização. A escolha dos 
participantes nestes pacotes é efectuada através de sorteio. 
 
Além dos objectivos específicos atrás referidos e que constituem o móbil da actuação do 
INATEL, importa reconhecer que estes programas produzem efeitos directos na oferta 
turística nacional, já que geram um novo mercado de consumo, com as vantagens óbvias 
de melhorar o aproveitamento dos equipamento turístico nas baixas temporadas.  
 
De acordo com INATEL (2007), “ (…) em doze anos de existência, este programa 
garantiu o exercício do direito constitucional e social às férias e ao repouso a cerca de 
400 mil portugueses”, sendo que entre 2004 e 2006, o número de participantes efectivos 
rondou os 50 milhares. A subvenção financeira disponibilizada anualmente pelo Estado 
para a concretização deste programa tem rondado nos últimos seis anos a verba de 6,5 
milhões de euros. Contudo, a análise estatística efectuada permitem entender que a 
capacidade de mobilizar participantes efectivos neste programa aparenta uma redução do 
dinamismo observado até 2002 (taxa média de crescimento anual de 18,5%), com a 
variação média anual até 2006 a quedar-se pelos 2,1% e o volume da procura a estagnar 
mesmo no último triénio com resultados disponíveis. Este aspecto poderá indiciar a 
necessidade de renovar a estratégia afecta ao programa, sobretudo em termos da adesão das 
empresas turísticas envolvidas. 
 
Por seu turno, o programa “Saúde e Termalismo Sénior” (Anexo 11.2.), implementado a 
partir de 1997, pretende desempenhar um papel de relvo na dinamização da frequência 
termal e na ocupação das unidades hoteleiras associadas. Em 2007, o pacote abrangeu 16 
balneários termais, cada um com as suas indicações terapêuticas (apresentadas na brochura 
dedicada ao tema), podendo comportar no máximo 7000 aquistas. Os moldes de aquisição 
eram semelhantes aos anteriormente descritos para o Programa de Turismo Sénior (Anexo 
11.1.), sendo que a duração da estada se fixava em catorze noites. Também neste pacote é 
visível a dualidade de resultados, com o número de participantes efectivos a progredir 
fortemente entre 1997 e 2001 (+18,1% ao ano), seguindo-se um nítido afrouxamento da 
procura até 2006 (crescimento anual de apenas 1,1%). Este aspecto ganha um relevo 
especial na medida que a oferta existente se expandiu significativamente a partir de 2005, 
não tendo esta tendência sido acompanhada pelo lado da procura.  
 
Recorde-se que os aspectos positivos destes programas reflectem-se noutros domínios com 
a criação de empregos directos e indirectos, a melhoria do estado de saúde dos 
participantes, a dinamização da actividade económica em geral e do sector turístico em 
particular, através da ocupação hoteleira na época baixa, e o elevado número de vantagens 
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para a iniciativa privada, traduzidas nos valores relativos aos espectáculos realizados, às 
visitas turísticas e culturais, às viagens de longo e médio curso, às acções confiadas às 
empresas de transportes e aos agentes de viagens. Contudo, a estagnação observada nos 
últimos anos em termos de aderentes, justificam provavelmente uma análise tendo em vista 
a sua renovação, quer pelo lado da procura como da organização da oferta e dos parceiros 
envolvidos. 
 
Passando à acção da MOVIJOVEM na dinamização do turismo juvenil, importa reter que 
cabe a esta entidade, tutelada pela Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, a 
gestão da Rede Nacional de Turismo Juvenil (RNTJ), a promoção, o apoio e o fomento das 
acções de mobilidade juvenil, na sua vertente social, possibilitando aos jovens portugueses, 
em especial aos mais desfavorecidos, um contacto mais directo com a realidade e o 
património cultural, histórico e natural do País. A Rede Nacional de Turismo Juvenil, 
existente desde finais da década de setenta com a criação da Associação Portuguesa de 
Pousadas de Juventude, é, actualmente, composta por 40 unidades de alojamento, em 
funcionamento, distribuídas por todo o país. A capacidade de alojamento instalada atinge 
cerca de milhares camas, tendo gerado, segundo a MOVIJOVEM, um volume de proveitos 
anuais à volta de sete milhões de euros no último triénio (Secretaria de Estado da 
Juventude e do Desporto, 2007). 
 
Além das Pousadas de Juventude, que representam a maioria da oferta e que incluem as 
unidades mais modernas, também integram a RNTJ os Albergues de Juventude e os 
Centros de Juventude localizados na R. A. da Madeira. De acordo com dados da própria 
MOVIJOVEM (CESTUR, 2007), a procura tem revelado uma tendência decrescente desde 
2001, com o volume anual de dormidas a manter-se num plano acima de 400 milhares, mas 
a regredir cerca de % ao ano até 2005. Por outro lado, o perfil de clientes existentes assenta 
sobretudo em utentes individuais, já que a procura por parte de grupos tem decaído, 
confinando-se praticamente ao universo escolar. A repartição por sexos tem-se revelado 
particularmente equilibrada, sendo mínima a presença de clientes residentes no estrangeiro.  

 
Este retrocesso da procura não derivou do imobilismo da MOVIJOVEM, já que esta 
entidade tem desenvolvido programas específicos que promovem a mobilidade e o turismo 
("Escola em Viagem", “Campos de Férias” e o “Programa Sem Fronteiras”), além de 
continuar a investir na requalificação e expansão da Rede Nacional de Turismo Juvenil, 
através do recurso a verbas específicas do Quadro de Referência Estratégico Nacional. Por 
outro lado, e em conformidade com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto 
(2007), o grande objectivo para o futuro, assenta no reposicionamento das Pousadas de 
Juventude na sua missão, de forma a consolidar “ (…) uma rede de alojamento de 
qualidade, vocacionada para os jovens, com localizações privilegiadas em todo o 
território nacional, de forma a facilitar o acesso destes a actividades de carácter turístico, 
cultural, desportivo e de lazer (…)”.  
 
Tal como referido no caso do INATEL, o modelo existente para o fomento desta forma de 
turismo social também aparenta dificuldades evidentes, bem expressas no declínio 
constante da procura. Neste sentido, importa seguramente admitir a necessidade de 
renovação a estratégia institucional associada a esta componente, o que poderá implicar 
uma revisão profunda dos programas existentes. De facto, além da manutenção da rede 
existente, devidamente dimensionada e promovida, importa desenvolver áreas 
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complementares, as quais poderão passar pelo desenvolvimento de parcerias com entidades 
cuja missão cruza no mesmo objectivo, nomeadamente com a área do desporto, do ensino, 
do lazer, do turismo e dos transportes. Por outro lado, o diálogo com o sector empresarial 
do turismo, sobretudo no plano do alojamento turístico e das agências de viagens poderá 
possibilitar a construção de programas específicos para o turismo interno dos jovens, os 
quais deverão ser adequados em função dos patamares de rendimento expectáveis para este 
estrato, composto por pessoas com idade abaixo dos 26 anos e que procuram actividades a 
preços económicos. 
 

5.2.2. Caracterização dos consumidores e as motivações dominantes 
 

Não é possível dissociar o turismo da emergência e das mudanças da sociedade actual que 
conferem ao ser humana uma vivência enquadrada por valores, obrigações e paradigmas 
que enquadram as suas opções de vida e condicionam as suas opções. Por outro lado, o 
homem surge no centro das actividades turísticas, pelo que se torna inevitável atender às 
suas motivações para programar as respostas mais adequadas. O turismo é uma 
manifestação da dimensão da vida humana, logo não pode ignorar os elementos que, no 
plano pessoal, concorrem para a formação da procura turística. Na Secção 2.3.6. 
abordaram-se as teorias e as perspectivas sobre o sistema de decisão do consumidor em 
turismo, pelo que iremos testar os principais princípios enunciados na apreciação da 
realidade portuguesa, tendo por base os resultados do inquérito efectuado junto da 
população residente no país (CESTUR, 2007). 
 
No Quadro 2.13. (página 60), tendo como alicerce o pensamento de autores como Cooper 
et al (2001), incluiu-se o modelo demonstrativo que o comportamento do consumidor pode 
perfeitamente ser gerado a partir de um procedimento que envolve várias fases, onde o 
ponto de partida reside nas forças de motivação e culmina na decisão de escolha e na 
aquisição da viagem. Assim, a sequência “Forças de motivação” → “ Decisão sobre as 
viagens” → “Acção” , remete-nos para a necessidade de atender que as viagens surgem 
preliminarmente relacionadas com necessidades e desejos, seguindo-se posteriormente o 
ciclo conducente à opção final da deslocação, onde intervêm factores como os estímulos de 
viagem (a propaganda, a promoção, as recomendações pessoais e comerciais), as 
denominadas variáveis externas (a confiança no operador turístico, a imagem do destino, a 
experiência adquirida e as restrições existentes), as determinantes sociais (ligadas ao estilo 
e ao ciclo de vida) e, finalmente, as características da oferta dos destinos. A abordagem que 
se segue respeita esta sequência, focalizando-se, em primeiro lugar, na temática das 
motivações, para na Secção seguinte incidir sobre os elementos conducentes à escolha do 
destino e da viagem a efectuar. 

 
5.2.2.1. A estratificação das motivações para viajar 
 

Tal como tivemos ocasião de expressar na Secção 2.3.6., as motivações turísticas 
encontram uma parte significativa da sua génese na resposta a necessidades concretas do 
indivíduo, mas não se esgotam neste fundamento, podendo também decorrer de desejos e 
aspirações pessoais. No caso das necessidades, o objectivo preponderante do 
comportamento será o do restabelecimento físico e psicológico do indivíduo. Por outro 
lado, os desejos comportam sentimentos de ambição, impulso e vontade, sendo 
reconhecidos pela pessoa como portadores de prazer, satisfação e alegria. A propósito 
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desta distinção, recordamos a nossa simpatia pelas designações utilizadas por Bacal 
(2003), a qual classifica as necessidades como geradoras dos denominados “motivos de 
deficiência”, já que visam o afastamento de condições desfavoráveis, enquanto que os 
desejos são rotulados como os “motivos de excesso”, ao configurarem sentimentos de 
ambição e de atracção. 
 
Assim, de acordo com os dados do inquérito realizado à população residente maior de 15 
anos (CESTUR, 2007), os portugueses colocados perante a questão de resposta múltipla – 
“De uma forma geral, quais considera serem os principais motivos que levam as pessoas a 
terem vontade de viajar para fora da residência habitual por questões não profissionais?” 
– concederam um claro predomínio à motivação de viajar associada a necessidades físicas 
e psíquicas (descanso, recuperação, mudança de ares, …), seguindo-se os aspectos ligados 
a questões de satisfação de desejos (valorização cultural, conhecer novos lugares e novas 
vivências, aspectos interpessoais e de convívio, assistência a determinados eventos e até 
questões de estatuto).  
 

Gráfico 5.31. – Motivações para viajar dos residentes em Portugal (Dez. 2006) 
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Fonte: CESTUR (2007) 
 
O Gráfico 5.31. mostra que 82,3% dos residentes priorizaram os denominados “motivos de 
deficiência”, concentrando este quesito 44,2% do total das referências expressas. Por outro 
lado, os “motivos de excesso”, mais detalhados no questionário, revelaram uma 
disseminação apreciável de referências, o que nos permite desde já concluir que este bloco 
apresenta uma incidência mais diversificada de factores, com claro relevo dos associados a 
aspectos culturais, ambientais e interpessoais. Contudo, o facto da esmagadora maioria dos 
residentes ter colocado a ênfase nas necessidades (saúde do corpo e bem-estar psíquico), 
remete-nos para o reconhecimento desta primazia, se bem que a globalidade das citações 
no grupo dos “motivos de excesso” também releva a importância desta componente.  
 
Assim, em termos gerais e conclusivos, tendemos a sublinhar a incidência conjunta destes 
dois blocos. Se, de facto, a satisfação de necessidades pessoais podem encontrar no turismo 
um campo propício para ajudar a pessoa a reequilibrar-se física e psicologicamente, 

Motivos de excesso 

Motivos de 
deficiência 
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ocupando a preeminência das motivações turísticas, também os desejos e aspirações 
configuram forças impulsionadoras que devem ser consideradas, tanto mais que estamos na 
presença de uma sociedade onde se regista a ampliação do leque de interesses, como 
corolário da importância acrescida da informação e da publicidade.   
 
No fundo, o comportamento da população residente em Portugal insere-se nas ideias 
defendidas por Cooper et al (2001), e que já foram objecto de abordagem na Secção 
2.3.6.3., ou seja, o reconhecimento ” (…) de que as viagens estão inicialmente 
relacionadas a necessidades (…)”, para num segundo patamar, a motivação passar a estar 
“ (…) baseada em aspectos sociológicos ou psicológicos de normas, atitudes, cultura e 
percepção adquiridas (…)”, conduzindo à interferência então dos desejos e das aspirações.  
 
Os dados apresentados derivam de uma apreciação estática (recolha de opiniões em 
Dezembro de 2006), não existindo informação anterior que permita retirar qualquer ilação 
sobre a evolução neste processo. Este facto, prejudica claramente a intensidade da 
investigação, pelo que nos parece prudente fixarmo-nos nas premissas relevantes 
decorrentes da actual pesquisa, onde a nota mais saliente transparece da estabilização de 
resultados, independentemente dos factores de segmentação utilizados. De facto, 
considerando a totalidade das variáveis de caracterização por sexos, idades, estado civil, 
dimensão do habitat, região de residência, situação perante o trabalho, profissão, 
habilitações literárias e rendimento, e as suas respectivas classes, observou-se, na 
generalidade, as seguintes variações por segmentos: 
  

Quadro 5.31. – Variações por segmentos das motivações para viajar por questões não profissionais  
Desvio padrãoCoeficiente de 

dispersão
Máximo Mínimo

Saúde do corpo e bem-estar 
psíquico                                                     

5,69 0,06917 88,8 56,9

Aspectos culturais e ambientais 7,92 0,20045 72,7 31,8

Aspectos interpessoais(visitar 
parentes/amigos )

5,43 0,14866 51,6 29,5

Aspectos de prestigio/estatuto 3,24 0,32421 22,7 5,0

Aspectos religiosos 3,30 0,74994 13,2 0,0

Assistir a um evento especifico 6,43 0,46958 38,4 0,0

Base: Distribuição de frequências relativas com base no total da população residente 

Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007)
maior de 15 anos (resposta de escolha múltipla)                          

 

Conforme se pode constatar, a motivação “Saúde do corpo e bem-estar psíquico” 
apresentou um coeficiente de dispersão de resultados particularmente baixo, oscilando 
entre o valor máximo de 88,8% (escalão mais elevado do rendimento) e 56,9% (residentes 
na R. Autónoma da Madeira). Por seu turno, os “Aspectos culturais e ambientais” 
acusaram o terceiro coeficiente de variação menos dilatado, sobressaindo as pontuações 
auferidas pelos residentes na R. Autónoma da Madeira (72,7%), pelos profissionais liberais 
(69,2%) e pelos detentores dos rendimentos mais elevados (53,8%); no plano oposto, 
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surgem os residentes com habilitações literárias equivalentes ao 6.º ano completo (31,8%), 
sendo curiosamente nesta variável que se nota uma propensão para uma incidência 
acrescida deste factor à medida que aumenta o nível de qualificações, situação esta 
extensiva aos escalões de rendimento e de dimensão do habitat.  
 
No que respeita aos “Aspectos interpessoais”, note-se que registaram o segundo 
coeficiente de variação mais baixo, sendo particularmente significativas a sua expressão 
nos estratos correspondentes aos rendimentos mais baixos (46,3%), às habilitações de nível 
inferior (48,8%), aos portadores de idades mais avançadas (44,4%), aos grupos dos viúvos 
(43,4%) e dos domésticos (48,8%), e os moradores na cidade de Lisboa (48,6%) e na 
Região Autónoma dos Açores (51,6%). Releva-se assim, a importância que as deslocações 
afectivas têm nos grupos mais desfavorecidos da sociedade, ou então junto dos estratos de 
sociabilidade mais diminuída ou de maior probabilidade de possuírem uma vivência 
quotidiana mais isolada.  
 
As deslocações turísticas para “Assistir a um evento específico” evidenciaram uma forte 
oscilação de resultados, com o coeficiente de dispersão relativa a aproximar-se de 50%, 
observando-se as pontuações extremas nos casos dos estudantes (38,4%) e dos residentes 
na Região Autónoma da Madeira (frequência nula de respostas). As variáveis idade e 
rendimento revelaram um comportamento inverso para esta motivação, ou seja, no 
primeiro caso, diminuiu com a idade a influência desta motivação, enquanto que, na 
segunda circunstância, aumentou com os níveis de rendimento, a propensão para efectuar 
deslocações turísticas ligadas à assistência de eventos específicos. Cumulativamente, as 
elevadas pontuações obtidas para os segmentos dos solteiros (25,3%) e dos detentores do 
9.º ano completo (20,6%), explica-se pela influência do cruzamento com o escalão etário 
dos mais jovens (15 a 25 anos) que atingiu a incidência de 25,7%. 
 
No que concerne aos “Aspectos de prestígio/estatuto” foi visível o seu peso mais elevado 
nos escalões da população com maiores rendimentos (22,7%), aos quais se podem aditar as 
incidências detectadas em segmentos directamente relacionados com esta variável, 
nomeadamente, a posse de curso universitário (15,8%) e a residência na cidade de Lisboa 
(15,8%). Em contrapartida, os residentes com habilitações literárias correspondentes à 
instrução primária constituíram o núcleo que menos privilegiaram este factor (5,0%).  
 
Finalmente, no plano dos “Aspectos religiosos” detectou-se a maior amplitude de variação 
de resultados pelos estratos considerados (coeficiente de dispersão relativa de 75%), apesar 
de no contexto geral se posicionar como a motivação menos pontuada. Os residentes na 
Região Autónoma dos Açores concederam uma forte importância relativa a este elemento 
(12,4%), bem como o grupo dos viúvos (13,2%); em contrapartida, os profissionais liberais 
ignoraram em absoluto esta componente motivacional. Como nota a reter, assinale-se o 
aumento progressivo da expressão desta motivação com o avanço da idade e a relação 
inversa estabelecida com as variáveis ligadas ao rendimento e às habilitações literárias.  
 
No Quadro 5.32., inserto na página seguinte, apresenta-se outra perspectiva dos resultados 
obtidos, através da consideração da dispersão de resultados pelas diferentes motivações 
dentro de cada estrato examinado.  
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Quadro 5.32. – Análise por estratos das motivações para viajar por questões não profissionais da 
população portuguesa maior de 15 anos 

 

Máximo Mínimo

Desvio 

padrão

Coeficiente 

de dispersão

Grau de 

assimetria
Sexos 83,1 4,2 26,3840 0,32058 1,06120
Sexo_Masculino 81,4 4,2 25,9245 0,31500 1,28354
Sexo_Feminino 83,1 4,6 26,8342 0,32605 1,24501
Estado civil 86,4 2,2 26,3344 0,31998 0,96713
EstadoCivil_Solteiro 80,1 2,2 24,9123 0,30270 0,98569
EstadoCivil_Casado 83,7 4,3 27,4231 0,33321 1,31974
EstadoCivil_DivorciadoSep 86,4 5,0 28,4044 0,34513 1,33759
EstadoCivil_Viuvo 76,2 8,7 24,2813 0,29503 0,96774
Idades 88,4 1,5 26,7238 0,32471 0,94156
Idades_Até25 79,5 1,5 24,9429 0,30307 0,97603
Idades_26_35 83,2 1,6 26,6059 0,32328 1,31642
Idades_35_45 88,4 3,2 28,9086 0,35126 1,41951
Idades_45_55 83,0 5,2 26,8854 0,32668 1,38290
Idades_55_65 84,0 7,5 27,1954 0,33044 1,28851
Idades_Mais64 76,7 7,5 25,5683 0,31067 0,89010
Dimensão do Habitat 83,4 1,4 26,5334 0,32240 0,90845
Habitat_Menos2000 83,0 4,2 27,0143 0,32824 1,33183
Habitat_2000_10000 82,5 5,7 25,8567 0,31418 1,27134
Habitat_10000_100000 80,6 3,6 25,6399 0,31154 1,51437
Habitat_100000_500000 83,4 1,4 27,4116 0,33307 1,14790
Habitat_Mais500001 81,7 9,3 25,9907 0,31580 0,73470
Região de Residência 87,4 0,0 26,4181 0,32100 0,84304
RegResid_GrandeLisboa 82,5 5,3 26,3755 0,32048 1,06333
RegResid_GrandePorto 80,8 1,2 26,1160 0,31733 1,46326
RegResid_Litoral 82,8 4,1 26,7966 0,32560 1,34260
RegResid_InteriorNorte 87,4 4,5 27,7433 0,33710 1,41632
RegResid_InteriorSul 83,7 5,6 26,5147 0,32217 1,35671
RegResid_Acores 70,5 10,9 22,8679 0,27786 0,45746
RegResid_Madeira 72,7 0,0 27,6552 0,33603 0,64620
Situacao perante o trabalho 84,4 1,1 26,1497 0,31774 0,80057
SitTrabalho_Empregado 84,4 2,8 27,3123 0,33186 1,33117
SitTrabalho_Desempregado 83,1 3,3 26,4578 0,32148 1,16162
SitTrabalho_Reformado 74,8 7,6 24,7062 0,30020 0,90253
SitTrabalho_Domestico 77,4 5,1 25,9290 0,31506 0,79616
SitTrabalho_Estudante 83,3 1,1 26,1185 0,31736 0,93475
Profissão 85,6 0,0 26,9993 0,32806 0,81426
Prof_EmpContaOutrem 84,3 2,5 27,2019 0,33052 1,38885
Prof_Empresario 85,6 4,2 27,9947 0,34015 1,18363
Prof_Liberal 69,4 0,0 27,9443 0,33954 0,54602
Prof_OutraSituacao 78,0 7,6 24,6905 0,30001 1,07674
Rendimento 88,8 2,6 26,5811 0,32298 0,80616
Rendimento_Ate500 72,1 7,5 23,9904 0,29150 0,67053
Rendimento_501_1250 86,2 3,8 27,8479 0,33837 1,56567
Rendimento_1251_2500 78,2 2,6 25,6920 0,31218 0,76878
Rendimento_Mais2501 88,8 4,4 28,0603 0,34095 0,77817
Rendimento_NãoRespostas 81,8 3,3 26,1397 0,31761 1,27735
Habilitações literárias 87,4 1,6 26,8245 0,32594 0,82824
HabLit_SemEstudos 79,9 5,8 27,3255 0,33202 0,97468
HabLit_PrimariaIncompleta 73,4 9,4 24,1721 0,29371 0,77396
HabLit_PrimariaCompleta 82,9 5,0 27,5389 0,33462 1,34811
HabLit_6ºano 85,7 3,0 27,9111 0,33914 1,70215
HabLit_9ºano 85,6 2,8 26,9352 0,32728 1,45153
HabLit_12ºano 80,4 2,3 25,5871 0,31090 0,89452
HabLit_CursoMedio 87,4 5,3 28,5124 0,34644 1,03323
HabLit_CursoUniversitario 76,3 1,6 25,4932 0,30976 0,47968  

                       Base: Análise a partir da distribuição de frequências relativas com base no total  
                                 da população residente maior de 15 anos (resposta de escolha múltipla)     

Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 
 
Assim, detectou-se uma grande proximidade de valores por variável considerada, enquanto 
que, no plano dos estratos considerados, o coeficiente de variação flutuou entre 0,34644 
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(grupo dos detentores de “curso médio” nas habilitações literárias e 0,27787 (residentes na 
Região Autónoma dos Açores). Ainda no plano dos segmentos com dispersões de 
resultados mais pronunciados surgem os detentores de rendimentos mais elevados 
(0,34095), os empresários (0,34015) e os profissionais liberais (0,33954), ou seja, grupos 
onde a pontuação da motivação religiosa apresentou um gap significativo em relação às 
restantes alternativas, sobretudo em relação à “Saúde do corpo e bem-estar psíquico”. Em 
contrapartida, e pela razão inversa, os segmentos de rendimentos mais baixos (0,27786) e 
os viúvos (0,29503), assumem-se como grupos de menor dispersão relativa de resultados. 
 
Conclui-se a pesquisa sobre este tema através da óptica de apreciação definida a partir do 
cruzamento de cada motivação pelas várias variáveis de caracterização utilizadas (Gráfico 
5.32.).  

 
Gráfico 5.32. – População portuguesa maior de 15 anos 

Dispersão de resultados por motivações e variáveis de caracterização 
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Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 

 
Assim, podem-se destacar as seguintes ocorrências: 
���� A variável “género” apresentou as dispersões relativas de resultados mais baixas para 

as seis motivações consideradas, o que nos permite concluir que este elemento de 
segmentação teve uma influência marginal na distribuição final de resultados; 

���� A motivação “Saúde do corpo e bem-estar psíquico” variou muito pouco em função da 
dimensão do habitat (coeficiente de variação de 0,01212) e das idades (0,04449), além 
dos sexos (0,01033); em contrapartida, as oscilações mais dilatadas, se bem que sempre 
de uma forma mais atenuada do que nas restantes motivações, ocorreram nos casos da 
região de residência (0,11915), das profissões (0,07789) e dos rendimentos (0,07182); 

���� Os “Aspectos culturais e ambientais” apresentaram as menores dispersões nas 
variáveis referentes à dimensão do habitat (coeficiente de variação de 0,03043) e à 
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situação perante o trabalho (0,03944); ao invés, o estado civil (0,34543), a profissão 
(0,32239) e a região de residência (0,31431) constituíram as variáveis de segmentação 
onde esta motivação denotou resultados mais assimétricos; 

���� No caso dos “Aspectos interpessoais” observou-se uma relativa proximidade de 
valores para os coeficientes de dispersão, apresentando a região de residência 
(0,18323) e a dimensão do habitat (0,17322) as distribuições mais díspares; 

���� A motivação “Assistir a um evento específico” revelou algum equilíbrio entre as 
classes consideradas na dimensão do habitat (0,14056), mas evidenciou sobretudo 
fortes assimetrias para a situação perante o trabalho (0,92044), para o estado civil 
(0,52420) e para os grupos etários (0,46538); 

����  No que concerne aos “Aspectos de prestígio/estatuto” sobressaiu a distribuição 
fortemente assimétrica na variável referente ao rendimento (0,61564), enquanto que a 
idade (0,13112) e o estado civil (0,16225) patentearam oscilações moderadas de 
valores; 

���� Finalmente, os “Aspectos religiosos” revelaram os coeficientes de dispersão mais 
elevados para todas as variáveis, com excepção apenas do caso da segmentação por 
sexos, onde os “Aspectos de prestígio/estatuto” evidenciaram uma assimetria 
ligeiramente superior.  

 
5.2.2.2. O efeito dos factores racionais e irracionais 
 

As forças de motivação constituem a etapa inicial de um processo que termina na decisão 
de escolha e na aquisição da viagem. Assim, tal como evidencia Cooper (2001), o facto de 
existir motivação não suprime a intervenção posterior de outros factores (estímulos à 
viagem, variáveis externas, determinantes sociais e características da oferta dos destinos), 
os quais influenciarão decisivamente a opção final da deslocação. Tratam-se de vectores, 
uns de natureza pessoal e outros de carácter racional, que podem ampliar ou reduzir as 
forças de motivação para a deslocação turística e que derivam de um processo baseado em 
atitudes e associações interiorizadas pelo potencial consumidor, bem como das condições 
objectivas dos destinos e da sua própria imagem.  
 
Tal como explicitado na Secção 2.3.6., autores como Dann (1977) e Crompton (1979) 
desenvolveram o denominado modelo dos factores “push” e “pull”, onde os primeiros 
correspondem na generalidade à junção dos motivos de deficiência (necessidades) ou de 
excesso (desejos, aspirações) na classificação de Bacal; por outro lado, os factores “pull” 
residem nos elementos que influenciam a escolha de um destino, tendo por base os seus 
atractivos tangíveis e intangíveis.  
 
Para efeitos da presente investigação, e em conformidade com o instrumento de notação 
utilizado na inquirição junto da população portuguesa (Dezembro/2006), distinguiram-se 
os factores de carácter pessoal (ou irracional) e racional (ligados a aspectos objectivos dos 
próprios destinos turísticos), tendo por base uma chave pré-definida de factores que podem 
influenciar/impulsionar as pessoas a viajar para fora da sua residência habitual. Através da 
pontuação efectuada pelos entrevistados, obedecendo a uma escala de 1 a 5, a variar de 
“Menos importante” para “Mais importante”, os residentes em Portugal pontuaram estes 
factores como se indica no Quadro 5.33., inserto na página seguinte. 
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Quadro 5.33. – Pontuação dos factores pessoais e racionais 

Desvio Coeficiente Desvio Coeficiente 
Padrão variação Padrão variação

Rendimento 4,6 0,6 0,13043 Preços  4,6 0,7 0,15217
Emprego 4,2 0,9 0,21429 Seguranca 4,4 0,8 0,18182
Direito a Férias 4,0 1,1 0,27500 Oferta turistica do destino 4,0 0,9 0,22500
Mobilidade 3,9 1,0 0,25641 Marketing/Publicidade/Promoção 3,9 1,2 0,30769
Obrigacões profissionais 3,9 1,1 0,28205 Act. culturais, recreativas e 3,9 1,0 0,25641
Grau de Instrução 3,6 1,2 0,33333 Comportamento dos residentes 3,9 1,0 0,25641
Idade 3,4 1,1 0,32353 Atraccões especiais 3,8 0,9 0,23684
Estrutura da familia 3,5 1,2 0,34286 Integração ambiental 3,6 1,0 0,27778
Obrigacões domésticas 3,3 1,2 0,36364 Urbanização 3,6 1,0 0,27778

Total 3,8 1,0 0,27326 Total 4,0 0,9 0,23810

Factores pessoais Factores racionais

Média Média

 
Base: População residente maior de 15 anos 

Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 
 

No cômputo geral, verificou-se uma grande proximidade de resultados entre a média dos 
dois grupos de factores, com uma ténue supremacia dos aspectos racionais (4,0 contra 3,8), 
os quais também patentearam uma dispersão média de valores ligeiramente inferior. Por 
outro lado, se considerarmos os factores individualmente, constatou-se que os que 
atingiram cotação mais elevada foram os ligados a questões económicas, ou seja, o 
“rendimento” e os “preços nos destinos”, ambos com 4,6, embora o primeiro revele uma 
amplitude inferior de dispersão de resultados. No âmbito dos factores irracionais/pessoais, 
os portugueses também atribuíram uma relevância elevada às condições associadas à 
estabilidade profissional (“Ter emprego”, 4,2), ao direito a férias (4,0) e às obrigações 
profissionais (3,9). No plano dos factores ligados às condições objectivas dos destinos, 
sobressaíram as fortes ponderações da “segurança” (4,4) e da composição da oferta 
turística (4,0). 
 
O cruzamento dos factores mais pontuados com os estratos considerados nas variáveis de 
caracterização da população portuguesa (ver Quadro 5.33., na página seguinte), permite 
inferir alguns aspectos conclusivos. Assim, a primeira consideração, prende-se com o facto 
dos factores “rendimento” e “ preços” surgiram sempre nas duas posições cimeiras, 
independentemente do segmento considerado. As únicas aproximações significativas 
ocorreram ao nível do factor “segurança” nos grupos dos viúvos, dos mais idosos, dos 
residentes na cidade de Lisboa (única localidade com mais de 500000 habitantes) e nas 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, dos reformados, dos com menores 
rendimentos e dos portadores de habilitações literárias inferiores. Trata-se de uma 
ocorrência lógica atendendo a que comporta segmentos vulneráveis da sociedade, para os 
quais a possibilidade de viajar surge não só condicionada pelos aspectos económicos, mas 
também pela necessidade de observância de determinados requisitos específicos para 
garantir uma experiência turística sem sobressaltos e compensadora do esforço financeiro 
correspondente à sua aquisição.  
 
Ainda no domínio dos factores em destaque (rendimento, preços e segurança), saliente-se 
que apresentam os coeficientes de dispersão relativa mais baixos, na generalidade 
inferiores a 0,20, o que atendendo à escala utilizada (1 a 5), traduz uma unanimidade de 
pontuações muito interessante dentro de cada estrato. Os factores que se seguiram em 
termos de pontuação média – “emprego”, “direito a férias” e “oferta turística do destino” – 
evidenciaram coeficientes de variação superiores, a oscilar entre 0,20 e 0,30, o que perante 
esta maior oscilação de opiniões conduziu à troca frequente de posições entre si. Contudo, 
como decorre do Quadro 5.34. e da apreciação das manchas coloridas prevalecentes, a 
estabilidade decorrente da existência de emprego surge mais frequentemente como a 4.ª 
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opção mais ponderada, enquanto que o direito a férias (subentende-se que sejam pagas) e a 
composição das ofertas nos destinos alternaram amiúde o seu posicionamento relativo.  
 

Quadro 5.34. – Factores pessoais e racionais mais pontuados por estratos 

Média C.V. Média C.V. Média C.V. Média C.V. Média C.V. Média C.V.
Sexos
Sexo_Masculino 4,6 0,130 4,2 0,214 4,0 0,275 4,6 0,152 4,4 0,182 4,0 0,225
Sexo_Feminino 4,6 0,130 4,2 0,238 4,1 0,268 4,6 0,152 4,4 0,182 4,0 0,225
Estado civil
EstadoCivil_Solteiro 4,6 0,130 4,2 0,214 4,1 0,2684,7 0,128 4,3 0,186 4,1 0,220
EstadoCivil_Casado 4,6 0,130 4,2 0,214 4,0 0,3004,6 0,152 4,4 0,182 4,0 0,225
EstadoCivil_DivorciadoSep 4,7 0,128 4,2 0,214 4,2 0,2384,6 0,130 4,4 0,182 4,1 0,195
EstadoCivil_Viuvo 4,5 0,178 4,2 0,238 3,9 0,3334,6 0,152 4,5 0,178 4,0 0,250
Idades
Idades_Até25 4,6 0,130 4,2 0,214 4,1 0,268 4,7 0,128 4,3 0,186 4,1 0,220
Idades_26_35 4,6 0,130 4,3 0,209 4,2 0,2384,7 0,128 4,4 0,159 4,1 0,220
Idades_35_45 4,6 0,130 4,3 0,209 4,1 0,2684,6 0,152 4,3 0,186 4,0 0,225
Idades_45_55 4,6 0,130 4,2 0,214 4,0 0,2754,6 0,152 4,4 0,182 4,0 0,225
Idades_55_65 4,5 0,178 4,0 0,250 3,8 0,3424,5 0,156 4,3 0,186 3,8 0,263
Idades_Mais64 4,6 0,152 4,2 0,238 4,0 0,3254,5 0,178 4,5 0,156 4,0 0,225
Dimensão do Habitat
Habitat_Menos2000 4,5 0,156 4,2 0,214 4,0 0,300 4,6 0,152 4,3 0,186 4,0 0,225
Habitat_2000_10000 4,6 0,130 4,2 0,214 4,1 0,268 4,6 0,152 4,3 0,186 4,1 0,220
Habitat_10000_100000 4,7 0,106 4,3 0,233 4,1 0,268 4,7 0,128 4,4 0,182 4,1 0,220
Habitat_100000_500000 4,7 0,106 4,1 0,244 4,0 0,300 4,7 0,149 4,5 0,156 4,1 0,220
Habitat_Mais500001 4,6 0,130 4,3 0,233 4,1 0,268 4,5 0,156 4,5 0,178 3,8 0,263
Região de Residência
RegResid_GrandeLisboa 4,6 0,130 4,3 0,209 4,1 0,268 4,6 0,152 4,4 0,159 4,0 0,225
RegResid_GrandePorto 4,7 0,128 4,0 0,275 3,9 0,308 4,7 0,128 4,3 0,209 4,1 0,244
RegResid_Litoral 4,5 0,156 4,2 0,214 4,0 0,275 4,5 0,178 4,3 0,186 4,0 0,225
RegResid_InteriorNorte 4,7 0,128 4,3 0,209 3,9 0,308 4,7 0,128 4,3 0,186 4,0 0,250
RegResid_InteriorSul 4,6 0,152 4,2 0,238 4,1 0,293 4,6 0,152 4,4 0,182 3,8 0,263
RegResid_Acores 4,8 0,104 4,4 0,205 4,3 0,256 4,8 0,104 4,8 0,104 4,4 0,182
RegResid_Madeira 4,6 0,109 4,5 0,156 3,7 0,351 4,6 0,174 4,6 0,130 4,2 0,214
Situacao perante o trabalho
SitTrabalho_Empregado 4,6 0,130 4,2 0,214 4,1 0,268 4,6 0,152 4,4 0,182 4,1 0,220
SitTrabalho_Desempregado 4,5 0,156 4,1 0,268 3,8 0,316 4,4 0,182 4,2 0,190 3,8 0,237
SitTrabalho_Reformado 4,6 0,152 4,2 0,238 3,9 0,333 4,5 0,178 4,5 0,178 4,0 0,225
SitTrabalho_Domestico 4,5 0,156 4,2 0,262 3,9 0,333 4,5 0,178 4,4 0,182 3,8 0,263
SitTrabalho_Estudante 4,6 0,109 4,2 0,214 4,2 0,238 4,8 0,083 4,3 0,186 4,1 0,220
Profissão
Prof_EmpContaOutrem 4,6 0,130 4,2 0,214 4,1 0,268 4,6 0,152 4,4 0,182 4,0 0,225
Prof_Empresario 4,6 0,130 4,3 0,209 4,1 0,244 4,6 0,152 4,4 0,182 4,1 0,220
Prof_Liberal 4,7 0,106 4,2 0,286 4,4 0,250 4,8 0,083 4,4 0,250 4,0 0,250
Prof_OutraSituacao 4,6 0,152 4,2 0,238 3,9 0,308 4,6 0,152 4,4 0,182 4,0 0,225
Rendimento
Rendimento_Ate500 4,5 0,178 4,2 0,238 3,9 0,333 4,6 0,152 4,5 0,178 3,9 0,256
Rendimento_501_1250 4,6 0,130 4,2 0,214 4,0 0,275 4,6 0,152 4,3 0,186 4,0 0,225
Rendimento_1251_2500 4,7 0,128 4,3 0,209 4,2 0,238 4,7 0,128 4,4 0,182 4,1 0,195
Rendimento_Mais2501 4,7 0,128 4,2 0,238 4,2 0,238 4,8 0,125 4,5 0,178 4,2 0,214
Rendimento_NãoRespostas 4,6 0,130 4,2 0,214 4,0 0,300 4,6 0,152 4,3 0,186 4,0 0,225
Habilitações literárias 
HabLit_SemEstudos 4,4 0,182 4,3 0,209 3,9 0,333 4,6 0,152 4,4 0,159 3,7 0,243
HabLit_PrimariaIncompleta 4,6 0,152 4,2 0,262 3,9 0,333 4,5 0,156 4,5 0,178 3,6 0,278
HabLit_PrimariaCompleta 4,6 0,152 4,2 0,238 3,9 0,282 4,6 0,152 4,3 0,186 4,0 0,225
HabLit_6ºano 4,5 0,156 4,3 0,186 3,9 0,308 4,5 0,178 4,4 0,159 3,9 0,231
HabLit_9ºano 4,7 0,128 4,3 0,209 4,2 0,238 4,7 0,128 4,4 0,182 4,1 0,220
HabLit_12ºano 4,7 0,106 4,2 0,214 4,2 0,238 4,7 0,128 4,3 0,186 4,1 0,220
HabLit_CursoMedio 4,7 0,106 4,2 0,214 4,3 0,233 4,8 0,083 4,4 0,182 4,2 0,190
HabLit_CursoUniversitario 4,6 0,130 4,3 0,186 4,2 0,238 4,7 0,149 4,3 0,186 4,1 0,195

Legenda:

Preços  Seguranca
Oferta 

turistica 
EmpregoRendimento

Direito a 
Férias

5.ª opção 6.ª opção1.ª opção 2.ª opção 3.ª opção 4.ª opção  
      Base: População residente maior de 15 anos                                                   
                                                                               Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 
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Fora do âmbito dos factores já supracitados, a “ mobilidade” atingiu uma pontuação média 
que lhe conferia a presença entre as seis principais referências no caso dos segmentos 
respeitantes aos reformados, ao grupo etário “56 a 65 anos” e aos residentes no Grande 
Porto; por outro lado, a “promoção/publicidade” também ascendeu ao núcleo cimeiro para 
os detentores de habilitações correspondentes à primária incompleta e ao 6.º ano, os 
desempregados, os domésticos, e os residentes no Interior Norte. Finalmente, uma menção 
para o relevo concedido às “obrigações profissionais” e ao “comportamento dos 
residentes/hospitalidade” por parte, respectivamente, da população sem estudos e dos 
residentes na região Autónoma da Madeira. 
 
Considerando as médias obtidas para o conjunto do factores pessoais e racionais, 
constatou-se que a única excepção à lógica de ligeira sobreposição dos segundos, ocorreu 
precisamente no estrato que, no futuro, irá reforçar a sua importância na procura turística. 
Referimo-nos à terceira idade (acima de 65 anos), onde os factores racionais e pessoais se 
equilibraram, muito por força de aspectos como as “obrigações domésticas”, a “estrutura 
da família”, a mobilidade e, logicamente, a “idade”, terem atingido cotações acima dos 
outros grupos.   
 
Releva-se a pertinência de se disporem informações como as anteriormente referidas, na 
medida que complementam a tradicional abordagem às características do perfil dos 
consumidores por segmentos, manifestamente insuficientes para “ (…) compreender 
outros factores que se produzem e influem notavelmente nas diferentes destinações 
turísticas e empresas de serviços do sector (…)” (Beni; 2004, 245). Segundo este mesmo 
autor, a pesquisa científica deve aprofundar a estrutura da tomada de decisão dos 
consumidores turísticos porque esta poderá fornecer elementos preciosos para se 
entenderem as opções e, posteriormente, os próprios comportamentos.  
 
Da observação dos traços dominantes das motivações que impelem a viajar, bem como dos 
fundamentos que conduzem à decisão de compra, torna-se patente a existência de alguma 
prudência por parte dos residentes em Portugal. O peso predominante dos denominados 
motivos de deficiência constitui o reconhecimento do turismo como um elemento fulcral 
para o restabelecimento físico e psíquico das pessoas, mas coloca-o também como uma 
actividade onde parece persistir uma certa renúncia e onde não se assume com clareza a 
outra faceta, ou seja, a oportunidade para proporcionar a concretização de desejos e de 
aspirações (motivos de excesso).  
 
Esta dualidade explica-se em parte, pela relevância atribuída aos aspectos económicos 
(pessoais e decorrentes das condições dos destinos) no plano dos factores racionais e 
irracionais, o que torna perceptível a ponderação do risco percebido pela canalização de 
verbas para as viagens turísticas no contexto dos recursos financeiros existentes nos 
orçamentos familiares. Assim, a decisão de aquisição de uma deslocação turística é 
justificada mais facilmente como a resposta para satisfação de determinadas necessidades 
pessoais e legítimas, do que como solução para a realização de interesses considerados 
mais supérfluos e de prioridade secundária (desejos e aspirações). Este aspecto decorre, tal 
como acentua Wahab citado por Beni (2004), do facto de não existir “ (…) uma taxa de 
retorno tangível nesse tipo de investimento (…)”, o que induz à consideração de que o 
gasto turístico, face à sua incidência nas poupanças e nos orçamentos, deve ser 
devidamente ponderado, dado não ser considerado de primeira importância face a centros 
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de custos como a saúde, a habitação, a educação e a alimentação. Neste contexto, perfila-se 
como essencial o entendimento de que a compra de uma viagem turística só pode 
proporcionar uma satisfação intangível com um retorno não económico. 
 
Estas considerações não pretendem relançar ao debate sobre o posicionamento do turismo 
como um produto supérfluo ou de importância secundária. Na sociedade de hoje, o turismo 
tende a ser valorizado como uma actividade de relevo crescente para o equilíbrio da vida 
humana, pelo que é redutor centrar a discussão em torno se o devemos considerar como um 
produto de necessidade elevada ou de luxo. Tal como afirma Beni (2004) sobre esta 
questão, “depende” da perspectiva; na nossa óptica, embora dificilmente possa ser 
entendido como de primeira necessidade, o que deve ser relevado é que existe uma 
fortíssima correlação entre o turismo e o rendimento disponível (Frechtling, 2003), pelo 
que de acordo com a denominada lei de Engel (Ernst Engel, economista e estatístico 
alemão, 1821-1896) citado por Beni (2004), parece-nos inquestionável que à medida que o 
rendimento pessoal se eleva, maior será a propensão para os bens indiscutíveis de primeira 
necessidade tenderem a pesar menos nos orçamentos familiares, o que comporta uma 
oportunidade para a expansão da parcela imputável ao turismo e ao lazer.  
 
Este ponto de vista insere-se no pensamento de Cooper et al (2001) o qual refere 
inequivocamente: “ (…) à medida que a renda discricionária aumenta, a capacidade de 
participar no turismo associa-se com a aquisição de bens relacionados ao lazer, até que, 
no caso da renda discricionária alta, o acto de viajar pode atingir um pico e estabilizar-
se, uma vez que as demandas de um alto cargo e, possivelmente, frequentes viagens de 
trabalho reduzem a capacidade e a vontade de viajar por prazer. (…)”. Aliás, um detalhe 
importante ressaltado por Cooper (20001; 99) reside precisamente na relação existente 
entre o nível de desenvolvimento económico de uma sociedade e a magnitude da procura 
turística.  
 

Quadro 5.35. – Desenvolvimento económico e turismo (Cooper et al) 
Fase económica Formas de turismo Exemplos 

•••• Mundo subdesenvolvido 
(Sociedade tradicional; predomínio do 
sector agrícola; reduzida produção per 
capita; baixos níveis de saúde e altos 
patamares de pobreza) 

Negação da maioria das formas de 
turismo com excepção, talvez, das 
visitas domésticas a amigos e parentes 

Regiões da 
África e do sul 
da Ásia 

•••• Mundo em desenvolvimento 
(Alteração dos métodos de produção e 
estrutura económica; expansão das 
manufacturas e dos serviços; 
industrialização geral, com passagem da 
indústria pesada para produtos 
sofisticados e diversificados) 

As condições socio-económicas 
permitem um volume crescente de 
turismo doméstico (principalmente 
visitas a amigos e parentes); o turismo 
internacional também é possível no 
avanço para a maturidade, sendo 
amiúde encorajado como forma de 
adquirir moeda estrangeira)  

Regiões das 
Américas do 
Sul e Central, 
do Médio 
Oriente, da 
Ásia e da 
África (*) 

•••• Mundo desenvolvido 
(Produção de grandes quantidades de 
bens de consumo e de serviços; alto 
consumo de massas; nova ênfase na 
satisfação de necessidades culturais) 

Grandes geradores de turismo 
doméstico e internacional 

Europa Oc., 
América do 
Norte, Japão, 
Austrália, N. 
Zelândia 

(*) – No caso das Américas do Sul e Central e do Médio Oriente a excepção reside nos países que são 
membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP); por outro lado, os países da Europa 
de Leste estarão, na sua maioria, na fase de desenvolvimento ou na etapa de avanço para a maturidade. 

Fonte: Adaptado de Cooper (2001), Boniface e Cooper (1987) e Rostow (1959) 
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Repare-se no destaque conferido por Cooper (Quadro 5.35.) ao turismo interno nas fases 
económicas consideradas e, se no caso dos países desenvolvidos, coincide com as opiniões 
dos autores que referem que as maiores taxas de viagens internas por parte da população 
ocorrem precisamente dentro deste bloco, introduz a perspectiva da sua posição dominante 
no mundo subdesenvolvido e desenvolvido, se bem que na forma menos comercial das 
visitas a amigos e parentes.    
 
Por outro lado, retomando a problemática da questão económica nas motivações e nos 
factores que influenciam a escolha da viagem, parece-nos coerente admitir que a expansão 
do rendimento diminui a pressão sobre a decisão de viajar, no que concerne à questão do 
efeito do gasto efectuado sobre o orçamento familiar. Este maior distanciamento ou esta 
menor preocupação pela inexistência de um retorno económico, também levará o 
consumidor a pensar que as práticas do turismo para satisfazerem o seu ego e as suas 
aspirações pessoais não primárias, também são legítimas.  
 
No caso português, a dependência do desenvolvimento do mercado interno em relação à 
envolvente económica é incontornável. Importa reter que em termos do PIB per capita, 
Portugal tem vindo a perder posições no contexto da UE50, em paralelo com uma evolução 
desfavorável dos salários médios, uma distribuição desequilibrada dos rendimentos, uma 
persistência de taxas elevadas de desemprego e um aumento do endividamento das 
família51. Como se aprofundará posteriormente, estamos na presença de um factor crucial, 
que no plano da envolvente do sector, poderá influenciar decisivamente as práticas 
turísticas e, naturalmente, os movimentos internos. Apesar dos factores socio-económicos 
não se constituírem como os únicos intervenientes no processo de decisão de compra de 
uma viagem, têm um papel determinante na escolha dos destinos e dos programas de 
viagem. A relevância atribuída pelos residentes em Portugal a estes factores reflecte esta 
realidade, sendo que a sua influência será certamente mais forte nos períodos em que a 
conjuntura económica se revela mais desfavorável ou nas situações onde o rendimento 
médio disponível nas famílias sofreu alguma instabilidade ou retrocesso. 

 
5.3. Conclusões 
 

No presente capítulo, através das Secções 5.2.1. e 5.2.2., assegurou-se o levantamento e 
cruzamento de toda a informação relevante para o conhecimento da dimensão e das 
particularidades da procura interna em Portugal. Este processo baseou-se na utilização de 
fontes primárias e secundárias, as quais no seu conjunto viabilizaram uma aproximação 
global aos movimentos da procura doméstica, tendo-se delimitado a abrangência de 
fenómenos até agora desconhecidos estatisticamente, como foi o caso das viagens dos 
excursionistas e das deslocações para as segundas residências.  
 
No cômputo geral, a aproximação aos dados globais da procura permitiu evidenciar que a 
expressão do turismo interno ultrapassa claramente não só o “perímetro” dos 
empreendimentos turísticos e de outros meios de alojamento colectivo, como também as 
próprias viagens em férias. De facto, o excursionismo, as deslocações em fins-de-semana e 
as viagens para as segundas residências, conferem a este mercado uma magnitude que não 

                                                 
50 Dados para o PIB, salários médios, distribuição dos rendimentos e taxas de desemprego retirados do EUROSTAT: 
Fonte: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,39140985&_dad (acedido em 17/09/08) 
51 Fonte: http://www.bportugal.pt/publish/ref/cap3_07_p.pdf (acedido em 17/09/08) 
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é visível na leitura dos dados oficiais apresentados tradicionalmente. Apesar de Portugal 
possuir das taxas europeias mais fracas para a propensão bruta à viagem interna, conforme 
se demonstrou no Capítulo anterior, não deixa de ser significativa a expressão global dos 
movimentos já registados, o que indicia as margens de progressão que ainda existem para 
desenvolvimento do mercado. 
 
Por outro lado, a análise efectuada não se conteve na mera integração da informação 
visando apenas a obtenção de dados universais. Neste sentido, estudaram-se as motivações 
subjacentes às viagens internas dos residentes, tendo sido viável isolar os factores racionais 
e irracionais com influência na decisão de viajar e na escolha de um destino. Neste 
contexto, importa reter que se observou um claro predomínio da motivação de viajar 
associada a necessidades físicas e psíquicas (descanso, recuperação, mudança de ares), 
seguindo-se os aspectos ligados a questões de satisfação de desejos, nomeadamente os 
associados à valorização cultural, ao conhecimento de novos lugares e de novas vivências, 
aos aspectos interpessoais e de convívio, à assistência a eventos e às questões de estatuto. 
 
No âmbito dos factores que influenciaram as pessoas a viajar para fora da residência 
habitual, os residentes em Portugal concederam uma importância ligeiramente superior aos 
de carácter racional; contudo, os elementos que individualmente foram mais pontuados 
surgiram associados a questões económicas (rendimento disponível e preços nos destinos). 
Adicionalmente, no domínio dos factores irracionais (pessoais), pontificaram as condições 
associadas à estabilidade e obrigações profissionais, enquanto que no caso das condições 
dos destinos, além dos preços, sobressaíram os aspectos de segurança e as características 
da oferta turística existente. 
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ANÁLISE DO MERCADO 
(variáveis endógenas) 

Caracterização das particularidades da procura 
interna em Portugal (Capítulo 5) 

Diversidade e potencialidades das ofertas 
regionais (Capítulo 6) 

Efeitos económicos (Capítulo 6) 

Avaliação dos aspectos ligados à 
comercialização, distribuição e promoção 

(Capítulo 6) 

Caracterização dos consumidores e as motivações 
dominantes (Capítulo 5) 

Linhas de força decorrentes da dinâmica do 
mercado: viagens de curta duração, o 
aproveitamento dos fins-de-semana, as viagens 
de longa duração e o comportamento em férias, 
o excursionismo, a procura nos meios 
classificados de alojamento turístico, as 
segundas residências e o turismo social 

Diagnóstico 
estratégico 

CONDIÇÕES DA ENVOLVENTE 
(variáveis exógenas) 

• Políticas; Económicas 
• Sociais, Demográficas 
• Tecnológicas, culturais e naturais 

6. Análise de dados III – As variáveis relevantes e o diagnóstico estratégico do 
turismo interno em Portugal 
 
6.1. Introdução 
 

O presente Capítulo vem aditar, aos elementos decorrentes da análise da dimensão e das 
particularidades da procura interna em Portugal (Capítulo 5), as variáveis relevantes que 
permitiram consagrar a análise estratégica do turismo interno em Portugal, as quais foram 
sujeitos a uma lógica de observação que seguiu o esquema que consta da Figura 5.1. 

 
Figura 6.1. – Esquema das etapas conducentes ao diagnóstico estratégico do turismo interno em 

Portugal 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Produção própria 
 

 
 
 
Assim, a Secção 6.2. irá facultar o detalhe da visão nacional através da constatação das 
incidências regionais do turismo interno. Deste modo, garantir-se-á a justaposição entre a 
diversidade das ofertas regionais e sua ligação à procura doméstica, além de se 
evidenciarem as percepções dos actores regionais sobre a importância do mercado e as 
opiniões dos consumidores sobre a selecção e índices de fidelidade aos destinos. 
 
Por outro lado, as Secções 6.3. e 6.4. contemplaram a apreciação de aspectos relacionados 
com o mercado interno, particularmente nos domínios que envolvem a sua comercialização 
e promoção. De facto, no turismo estes vectores assumem uma importância estratégica 
muito marcante, pelo que se revelou crucial apreciar os canais de distribuição, os preços 
praticados, o efeito das tecnologias de informação e de comunicação, e o esforço 
promocional do sector público nacional, regional e local.  
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Mas, a dimensão do mercado interno deve ser aferida não só pela amplitude dos fluxos 
físicos ligados à sua expressão, como igualmente em função dos efeitos económicos que 
pode comportar. Assim, tendo por base os dados referentes à Conta Satélite do Turismo de 
Portugal, assegurou-se a apreciação do consumo turístico interno (Secção 6.5.), de forma a 
avaliar a sua grandeza e estrutura. 
 
Contudo, uma das especificidades que envolvem o turismo interno reside na capacidade 
que existe de actuar junto das variáveis exógenas, contrariamente ao que ocorre no turismo 
receptor. Assim, procedeu-se ao estudo da constelação de factores com influência nas 
práticas do turismo interno (Secção 6.6.), detalhando-se as variáveis políticas, económicas, 
sociais, demográficas, tecnológicas, culturais e naturais. No domínio do quadro político, a 
pesquisa apoiou-se na observação da relação entre os vários instrumentos de orientação do 
desenvolvimento turístico e a sua intersecção com o mercado doméstico, além de 
contemplar outros pontos decorrentes das estratégias mais recentes (Secção 6.6.1). 
 
Perante o conhecimento do mercado, quer na sua faceta endógena, como exógena, 
concretizou-se o diagnóstico estratégico através da integração de toda a base de 
conhecimento gerada no Capítulo 5 e nas Secções já citadas (6.2. a 6.7.), pelo que a 
construção da matriz SWOT possibilitou a sistematização das forças, das fraquezas, das 
oportunidades e das ameaças. Neste contexto foi possível delimitar os factores críticos de 
sucesso para o desenvolvimento do turismo interno em Portugal, cuja noção constituiu um 
elemento indispensável a aplicar na Parte III desta investigação, ao proporem-se as bases 
para um novo modelo de intervenção, assente numa lógica construída a partir dos 
referenciais que integram o planeamento estratégico integrado.  

 
6.2. A geografia do turismo interno em Portugal  
 

Nas Secções anteriores deste capítulo foi dada primazia à caracterização da procura interna 
em Portugal, pelo que importa focalizar seguidamente a investigação na outra componente 
do mercado, ou seja, no lado da oferta. Tendo já sido concretizada a abordagem conceptual 
aos conceitos indispensáveis que giram em torno da oferta turística, e sem perder de vista 
os critérios e classificações defendidas por autores como Milone (1991), Beni (2003), 
Defert (1998), Cooper (2002) e Boullón (1990), iremos sistematizar as características das 
ofertas regionais no país e analisar a sua ligação à procura interna, relevando os factores 
predominantes que actuam ao nível da selecção e fidelização dos destinos.  
 
Por outro lado, num processo que não se pretende unicamente orientado para a análise 
retrospectiva, justifica-se prolongar a reflexão no sentido da análise dos eixos susceptíveis 
de potenciarem no futuro o mercado doméstico. Assim, a perspectiva dos actores regionais 
foi devidamente aferida, de forma a avaliar as possibilidades de potenciação futura do 
mercado, nunca se desprezando o enquadramento decorrente de uma visão nacional 
devidamente integrada. 
 
Os benefícios decorrentes do turismo, para serem devidamente aproveitados, implicam a 
organização conveniente dos vários destinos. De facto, é neste plano que se constroem os 
sistemas integrados susceptíveis de valorizar os impactos positivos da actividade turística e 
de assegurar os consequentes efeitos multiplicadores nas economias locais. Este 
entendimento obriga à consideração de vectores nevrálgicos como as condições factoriais 
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(recursos naturais, culturais, de capital, de infra-estruturas, de recursos humanos, etc.), a 
qualidade e a estrutura da oferta, a estrutura do mercado (e a correspondente dimensão 
empresarial), e as características da procura, além de implicar a introdução de conceitos 
adequados sobre a gestão compreensiva de todo o sistema turístico. Em conformidade com 
autores como Inskeep (1991), Pearce (1989) e Costa (1996), a intervenção nos planos 
regional e local reveste um carácter decisivo para o turismo.  
 
Assim, não ignorando a importância da coerência das políticas e das estratégias definidas 
no âmbito nacional, é concedido particular relevo à actuação nos patamares hierárquicos 
inferiores. De facto, sendo o turismo essencialmente um fenómeno regional, como decorre 
do reconhecimento que a motivação central das deslocações das pessoas reside no conjunto 
de factores endógenos de uma região (sociais, culturais, económicos, ambientais), as 
necessidades de planeamento integrado fazem-se sentir sobretudo neste patamar. Por outro 
lado, o patamar regional possui condições para exibir uma escala mais adequada de 
actuação face aos objectivos traçados, já que tem em conta as características da oferta e da 
procura dentro de cada região. Também as considerações de ordem ambiental têm 
condições para se tornarem mais efectivas no plano regional, onde podem ser 
implementadas estratégias especiais.  
 
Desde que integradas numa macro perspectiva nacional, as vantagens da abordagem 
regional parecem ser evidentes, estendendo-se à maior facilidade em proporcionar as 
condições para as necessárias parcerias operacionais a estabelecer entre os operadores 
públicos e privados e também ao plano da promoção turística, sobretudo na vertente do 
turismo interno. Contudo, e de uma forma complementar, importa reconhecer que será no 
patamar local onde se implementam, na verdadeira acepção da palavra, as estratégias de 
desenvolvimento turístico. De facto, apesar da movimentação das pessoas ocorrer entre 
países ou grandes regiões, os impactes gerados pelo turismo, são na maior parte dos casos, 
sentidos numa escala local. É a este último nível, que são criados postos de trabalho e que 
a melhoria dos rendimentos das famílias pode ocorrer; é ainda no plano local que têm que 
ser equacionadas as necessidades adicionais criadas pelo desenvolvimento turístico em 
áreas, tais como, o abastecimento de água e de electricidade, o saneamento básico, a 
recolha e o tratamento de lixos, a segurança e os transportes internos. 
 
Esta dinâmica e interligação de acções remetem-no não só para o reconhecimento da 
importância do planeamento integrado entre os patamares de intervenção nacional, 
regional e local, como também para a constatação do carácter imperioso de alargar a 
análise do turismo interno em Portugal a um nível de observação mais detalhado do que 
apenas a malha nacional. Neste contexto, iremos concentrar a análise ao nível das NUT II 
do país, não só pela dificuldade prática de descer a um patamar de apreciação inferior, 
como também para atender a imperativos de uniformização de procedimentos no plano do 
tratamento estatístico.  
 
Esta opção justifica-se igualmente pelo novo enquadramento legal (Decreto-Lei n.º 
67/2008, de 10 de Abril) que determina a reorganização das entidades públicas regionais 
com responsabilidades na área do turismo, o qual estipula que para “ (…) efeitos de 
organização do planeamento turístico para Portugal continental, são consideradas cinco 
áreas regionais de turismo, as quais incluem toda a área abrangida por cada uma das 
Nomenclaturas das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos de Nível II (NUTS II), 
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considerando -se para os efeitos do presente decreto -lei a conformação fixada pelo 
Decreto -Lei n.º 46/89, de 15 de Fevereiro, com a redacção do Decreto -Lei n.º 317/99, de 
11 de Agosto (…)”. 
 
Delimitado o âmbito regional de observação, interessa definir os moldes em que esta irá 
assentar, conciliando-se os inputs provenientes dos dois eixos do mercado. 
Esquematicamente, a abordagem pode ser resumida através da Figura 6.2., reproduzida 
seguidamente.  
 
 
 
 

Figura 6.2. – Esquema da abordagem regional do turismo interno 
 

  

       Adequação, importância e particularidades 
                                                                                               

 
 
 
 

Fonte: Produção própria  
 
O inquérito realizado junto dos Órgãos Regionais e Locais de Turismo constituirá o 
instrumento de base para aferir os aspectos relevantes sobre a organização do lado da 
oferta (levantamento e potencialidades dos recursos e dos produtos turísticos) e sobre a 
dinâmica da procura (importância, formas predominantes, características e sazonalidade), 
viabilizando desta forma a percepção das forças e fraquezas de cada região, bem como dos 
desafios, das oportunidades e das ameaças futuras. 

 
6.2.1. A diversidade das ofertas regionais e a sua ligação à procura interna  
 

Como resulta da abordagem conceptual concretizada na Secção 2.3.8., a noção de oferta 
turística assenta no conceito básico de recurso turístico, o qual no caso português encontra 
a sua definição operacional no processo de criação do Inventário de Recursos Turísticos do 
país, efectuado pela Direcção-Geral do Turismo (1996). Recorde-se, então, que o recurso 
turístico é considerado como “todo o elemento natural, actividade humana ou seu produto, 
capaz de motivar a deslocação das pessoas, de ocupar os seus tempos livres ou de 
satisfazer as necessidades decorrentes da sua permanência”.  
 
Em resumo, pode-se considerar a oferta turística primária (ou básica) e a oferta turística 
secundária (ou derivada), as quais comportam as seguintes grandes categorias de recursos: 
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Quadro 6.1. – Resumo da “grelha” de classificação dos recursos turísticos 
     Recursos primários (Oferta primária ou básica): 

    Património – natural e cultural (monumental, artístico, etnográfico e complementar); 
    Actividades – desportivas, culturais e recreativas; 
    Equipamentos – culturais, desportivos, recreativos, negócios; 
    Eventos – religiosos, culturais, desportivos, de animação, negócios e mega-eventos; 

     Recursos secundários (Oferta secundária ou derivada) 
Actividades – gastronomia, circuitos turísticos, entre outras; 
Equipamentos – do turismo (ex: estabelecimentos hoteleiros, parques de campismo, termas, rent-a-
car, estabelecimentos de restauração e bebidas, agências de viagens, unidades de turismo no espaço 
rural); de animação (ex: centros comerciais, mercados periódicos); dos transportes (ex: terminais 
rodoviários, ferroviários, marítimos, aeroportos); e, infra-estruturas sociais (ex: estradas, portos, 
marinas, telecomunicações). 

 
Fonte: Elaborado a partir de DGT (1996) 

 
É consensual entre os vários autores o reconhecimento de que a oferta primária (clima, 
paisagem, património histórico e cultural, tradições, folclore, artesanato, entre outros 
recursos) constitui, na maior parte dos casos, o argumento base para a definição de uma 
política turística regional e para a concepção da natureza da oferta derivada a construir 
(hotéis, restaurantes, instalações de animação), tendo em conta a natureza e a qualidade das 
infra-estruturas existentes ou a criar (saneamento básico, transportes, saúde, comunicações, 
etc.). Sublinha-se igualmente que, salvo raras excepções, a imagem turística de uma região 
baseia-se fortemente no seu património, sobretudo na sua componente cultural (histórico, 
arquitectónico, monumental e artístico) ou natural (clima, praias, etc.). 
 
No que concerne à concretização do levantamento das opiniões dos actores públicos 
regionais, implementou-se uma sequência de questões que obedeceu à seguinte lógica: 
1.ª Fase: Processo de caracterização e inventário 
���� Avaliação do potencial dos recursos primários e secundários 
���� Extensão ao conceito de “acolhimento” (factores intangíveis que contribuem para a 

satisfação das necessidades dos turistas; ultrapassa a “hospitalidade”) 
���� Matriz de aproveitamento dos recursos do lado da oferta 
���� Identificação dos problemas a resolver para potenciar o desenvolvimento do turismo 

interno na esfera da intervenção regional 
���� Potenciar, direccionar e organizar os recursos  

2.ª Fase: Evolução dos recursos para produtos 
���� Arrumação dos recursos por “clusters” 
���� Avaliação estratégica 
���� Hierarquização  
���� Portfolio de produtos 

 
Esta pesquisa não incluiu a componente de desenvolvimento de produtos, atendendo que 
tal obrigaria à implementação de mecanismos distintos de observação, nomeadamente o 
recurso a processos de observação específicos para definir em cada caso a estratégia 
subjacente, a qual implicaria a respectiva engenharia de desenvolvimento com definição do 
investimento necessário, das necessidades do mercado, das parcerias indispensáveis, do 
modelo de negócio e dos factores críticos de sucesso. 
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Em alternativa, optou-se por solicitar aos inquiridos que procedessem à valoração das 
várias tipologias de recursos turísticos existentes nas diversas regiões, de forma a 
confrontá-los com os seus usos potenciais, nomeadamente por parte da procura interna.  
 
Como ressalta da observação do Gráfico 6.1., Portugal possui uma dotação favorável ao 
nível dos recursos turísticos primários, bem expressa através da diversificação regional 
existente, onde este factor atinge sempre valores relevantes (Anexo 8.1.). De facto, entre as 
vantagens comparativas e pontos fortes do turismo português, podem-se identificar aquelas 
que permitem classificar o território nacional como detentor de uma diversidade 
fisiográfica assinalável, com paisagens, ambientes e culturas que podem corresponder a 
diferentes motivações sem que se percorram grandes distâncias; por outro lado, todas as 
regiões obtiveram pontuações interessantes no plano da oferta turística básica, o que 
permite induzir a conclusão sobre a existência de um território onde a variedade regional 
de recursos pode ser encarada numa perspectiva complementar, com elementos de 
diferenciação evidentes ao nível das várias NUT II (património natural e histórico-cultural, 
gastronomia, artesanato, entre outros), mas sempre com o reconhecimento de aptidões 
inequívocas para as práticas turísticas em cada caso. 

 
Gráfico 6.1. – Inquérito aos ORLT 

Valoração dos recursos turísticos 
Escala de 1 (muito fraco) a 5 (muito forte)
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Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 

 
A vocação turística de cada região, embora expressa através de níveis de desenvolvimento 
turístico distintos, pode permitir no quadro global do país, uma diversificação da oferta, 
conciliando-se as perspectivas decorrentes das zonas de grande produção turística e 
daquelas que, detentoras de um cariz mais emergente, evidenciam igualmente grandes 
potencialidades no futuro.  
 
O Quadro 6.2., inserto na página seguinte, contém uma breve análise à cotação atribuída 
aos vários tipos de recursos pelos agentes públicos regionais do Continente, permitindo 
reter as linhas de força sobre as características dominantes da oferta em cada NUT II.  
 
 



  
 Sancho Silva 

Capítulo 6. Análise de dados III – As variáveis relevantes e o 
diagnóstico estratégico do turismo interno em Portugal 

 

 - 365 - 

Quadro 6.2. – NUT II – Traços marcantes dos recursos turísticos 
NUT II Traços marcantes dos recursos turísticos 
Norte ���� O património cultural, natural e etnográfico é reconhecido como particularmente 

forte, atingindo uma cotação muito acima da observada para os equipamentos 
turísticos; 

���� Valor patrimonial assente predominantemente nos seguintes aspectos: natureza, 
património histórico e cultural, termas, gastronomia e vinho; 

���� Em matéria de infra-estruturas turísticas, parece existir ainda um amplo espaço 
disponível para o desenvolvimento, a vários níveis, designadamente do alojamento. 

Centro  ���� O carácter atlântico desta região e a sua extensão interior conferem-lhe uma 
significativa diversidade de recursos susceptíveis de aproveitamento turístico; 

���� Património arquitectónico rico; centros urbanos com valor histórico e patrimonial; 
diversidade ambiental e paisagística; forte ponderação da restauração. 

Lisboa ���� Equilíbrio entre a oferta primária e a oferta secundária;  
���� Diversidade dos recursos patrimoniais e reconhecimento do bom apetrechamento 

ao nível das infra-estruturas essenciais, dos equipamentos e das acessibilidades; 
���� Realidades turísticas sub-regionais com características distintas. 

Alentejo ���� Debilidades no plano das infra-estruturas, das acessibilidades, dos equipamentos 
turísticos e de lazer e no plano do património cultural; 

���� Forte ponderação do seu património natural, dos equipamentos de alojamento 
turístico e das unidades de restauração; os principais factores de atractividade giram 
em torno das Áreas Protegidas e Classificadas, da originalidade das paisagens, da 
riqueza do património edificado, a par de uma oferta dirigida para práticas turísticas 
mais massificadas e ligadas à sua costa; 

Algarve ���� Elevada pontuação atribuída ao seu património natural, sobretudo no caso do clima 
e das praias; 

���� Forte concentração de equipamentos de recreio e lazer, de ofertas desportivas em 
geral, e no que respeita ao golfe em particular; ponderações elevadas dos 
equipamentos de alojamento e de restauração, bem como nas actividades náuticas e 
nas marinas; 

���� Oferta com projecção internacional e que carece de políticas adequadas para o 
planeamento territorial e turístico. 

Fonte: Elaboração própria a partir de CESTUR (2007) 
 
Este panorama conduz-nos à percepção da existência de condições factoriais que podem 
viabilizar a estruturação de produtos susceptíveis de corresponderem às motivações dos 
turistas de hoje e do futuro, num quadro de diversificação e de integração das diferentes 
aptidões regionais. Contudo, as ofertas regionais existentes destinam-se a servir uma 
procura turística global, onde se inserem o turismo interno e o turismo receptor, pelo que 
importa apreciar a adequação dos produtos existentes face à especificidade destas formas 
de turismo.  
 
Assim, perante uma grelha exaustiva de produtos turísticos, solicitou-se aos responsáveis 
dos vários ORLT a sua classificação através da atribuição de uma pontuação variável em 
função da respectiva importância regional, separando-se a perspectiva geral do caso 
específico do mercado interno (Anexo 8.1.). A leitura dos resultados obtidos (Gráfico 6.2., 
incluído na página seguinte) possui sobretudo um significado regional, mas não invalida a 
agregação de dados para o Continente, tendo presente a representatividade das estruturas 
regionais respondentes.  
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Gráfico 6.2. – Inquérito aos ORLT 

Pontuação atribuída aos produtos turísticos
 Valores médios e dispersão relativa de dados para o Continente

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

S
ol

 e
 M

ar

C
ru

ze
iro

s

C
ity

 B
re

ak
s

T
ou

rin
g

T
ur

is
m

o 
R

el
ig

io
so

G
ol

fe

O
ut

ro
 T

ur
is

m
o 

de
sp

or
tiv

o

M
IC

E

T
ur

is
m

o 
de

 s
aú

de
 e

 b
em

-e
st

ar

F
es

tiv
ai

s 
cu

ltu
ra

is

T
ur

is
m

o 
eq

ue
st

re

T
ur

is
m

o 
ná

ut
ic

o

E
st

ág
io

s 
de

sp
or

tiv
os

T
ur

is
m

o 
re

si
de

nc
ia

l

G
as

tr
on

om
ia

T
ur

is
m

o 
de

 n
at

ur
ez

a

O
ut

ro
s 

pr
od

ut
os

 d
o 

tu
ris

m
o

ac
tiv

o

O
ut

ro
s 

pr
od

ut
os

 

T
ot

al

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Média Geral Média Mercado interno
Coeficiente de variação Geral Coeficiente de variação Mercado interno

 
 
 
Não reveste um interesse fulcral para a presente investigação aprofundar a componente das 
opções resultante do portfólio de produtos, quer no plano nacional como regional, o que 
não invalida que se destaque a forte ponderação obtida na óptica do mercado interno pela 
gastronomia, o touring, o turismo de natureza, o sol e mar, os outros produtos do turismo 
activo, o turismo de negócios na componente de “MICE e os denominados city e short 
breaks; ao invés, os cruzeiros, o golfe, o turismo religioso, o turismo equestre e o 
denominado turismo residencial, surgiram na cauda da tabela.  
 
Como nota adicional, importa reter que as particularidades de Portugal conduziram a uma 
graduação de produtos próxima da referida na Secção 4.2.5. para a generalidade da UE, o 
que vem evidenciar mais uma vez a forte correlação entre o mercado interno e 
determinadas práticas e motivações turísticas, as quais tendem a atravessar 
transversalmente quase todos os países, independentemente das suas vocações, recursos e 
ofertas. 

 
Por outro lado, o Gráfico 6.2. evidencia igualmente um aspecto que interessa relevar, ou 
seja, a supremacia generalizada das pontuações atribuídas na perspectiva do turismo 
interno face à óptica geral, residindo as únicas excepções nos casos do golfe e dos 
cruzeiros, o que demonstra o entendimento dos actores públicos regionais sobre a maior 
conformação da maioria das ofertas existentes às características do mercado doméstico.  
 
Trata-se de uma evidência empírica que demonstra, no caso português, a necessidade da 
consideração das especificidades do turismo interno no desenvolvimento de uma estratégia 
coerente e consequente de estruturação e de organização de produtos turísticos. Ignorá-lo 
nas políticas nacionais e regionais, subestimar a sua importância e centrar a actuação 

Fonte: Produção própria 
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apenas nos mercados receptores, constituem referenciais que, perante os sinais empíricos 
existentes, poderão conduzir a um inevitável enviesamento face à realidade. 
 
Conforme é evidenciado em CESTUR (2007), os resultados recolhidos através do inquérito 
aos ORLT permitiram o desenho de matrizes regionais, as quais viabilizaram a 
identificação e a graduação dos produtos em termos da sua importância actual e futura na 
esfera das NUT II. Neste contexto, e para reforçar a leitura global de dados, pode-se 
ilustrar a oscilação regional de pontuações, de forma a identificar a eventual 
transversalidade de alguns produtos ou, pelo contrário, a sua assimetria. 
 
O Gráfico 6.3. evidencia com clareza que a óptica de abordagem do turismo interno gerou 
variações regionais inferiores às observadas para a procura global, com excepção dos casos 
do touring, do turismo de natureza e do grupo residual. Por outro lado, na perspectiva do 
turismo interno, o touring, o turismo cultural, a gastronomia, o turismo de natureza e os 
“outros produtos do turismo activo”, evidenciaram as dispersões regionais menos 
acentuadas, o que deixa entender a possibilidade de enveredar nestes casos por uma 
orientação dominante de produto, com um posicionamento e estratégia nacional, 
independentemente da complementaridade facultada pelas especificidades regionais que 
podem ocorrer. 
 

Gráfico 6.3. – Inquérito aos ORLT 

Dispersão das pontuações dos produtos turísticos po r NUT II (Continente) 
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Fonte: Produção própria 
 

Contudo, em função das pontuações atribuídas, é possível delimitar as prioridades 
apontadas pelos responsáveis das ORLT (Figura 6.3.), podendo-se enfatizar os traços mais 
marcantes Assim, sublinhamos a particularidade da “gastronomia”, dos “produtos do 
turismo activo”, do touring e dos city e short breaks serem reconhecidos como detentores 
de potencialidades horizontais às cinco regiões consideradas, embora de diferentes graus 
de prioridade. Por outro lado, o sol e mar, os festivais culturais, o MICE e o turismo de 
natureza, possuem quatro referências comuns, sendo que o primeiro destes produtos é 
sempre classificado como de prioridade máxima. 
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Figura 6.3. – Inquérito aos ORLT 

Produtos Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve
Sol e mar
Cruzeiros
City & Short Breaks
Touring
Turismo religioso
Golfe
Turismo desportivo
MICE
Turismo de saúde 
Festivais Culturais
Turismo Equestre
Turismo Náutico
Estágios Desportivos
Turismo Residencial
Gastronomia
Turismo de natureza
Outros prod. turismo activo
Outros

Legenda: 1.ª Prioridade 2ª Prioridade

Produtos turísticos mais importantes
Perspectiva dos ORLT

Fonte: CESTUR (2007) 
 
O diagnóstico efectuado sobre o cruzamento entre as regiões e os produtos será 
aprofundado em capítulos posteriores desta dissertação, nomeadamente na abordagem 
referente ao quadro político e institucional do turismo em Portugal (Secção 6.6.1.) e na 
construção de uma nova visão estratégica para o turismo em Portugal, nomeadamente na 
Secção 8.3.3. referente à integração do planeamento nacional, regional e local. 
 
Ainda na fase de levantamento dos recursos e dos produtos turísticos regionais, o inquérito 
efectuado permitiu identificar os problemas a ultrapassar, de forma a potenciar o 
desenvolvimento do turismo interno na esfera da intervenção regional de cada NUT II. 
Após este apuramento exaustivo (CESTUR, 2007; 213), foi pedido aos agentes públicos 
regionais que identificassem as acções consideradas como fundamentais, as quais 
contemplam iniciativas de carácter transversal e de índole específica face aos produtos 
considerados prioritários.  
 
Colocando-nos numa perspectiva supra regional, e adicionando todas as respostas obtidas, 
foi possível agregar os resultados através da utilização de uma grelha de acções tipificadas. 
Assim, os responsáveis pelos ORLT colocaram a primazia (37,3% das respostas) na 
superação dos aspectos que se devem, de acordo com a sua óptica, à ausência de uma 
política nacional para o turismo interno e à falta de planeamento na articulação entre os 
três patamares de decisão (administração central e estruturas regionais e locais). Seguiram-
se os aspectos relacionados com as infra-estruturas endógenas e exógenas ao sector (26,7% 
das respostas), pelo que se pode concluir com segurança que as acções prioritárias a 
desenvolver se colocam sobretudo na organização da oferta, onde a necessidade de 
estruturação de produtos turísticos também foi referida com alguma frequência (13,3% das 
respostas). A necessidade de qualificação dos recursos humanos (8,0% das citações) surgiu 
como um elemento também focado ao nível das condições factoriais, enquanto que o 
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remanescente das respostas (14,7%) se localizou em torno da comercialização, 
comunicação e promoção. 
 

6.2.2. Os actores regionais e a perspectiva sobre a importância do mercado 
 

Antes de centrarmos a nossa avaliação na abordagem dos aspectos regionais relacionados 
com o mercado interno, tendo como prisma de observação o ponto de vista dos próprios 
turistas, iremos concluir a aferição do lado da oferta, continuando a utilizar a informação 
decorrente do inquérito concretizado junto dos responsáveis pelas antigas estruturas 
regionais (Regiões de Turismo e Órgãos Locais de Turismo). Assim, confrontados com a 
questão da relevância actual do turismo interno nas suas áreas de actuação regional, os 
inquiridos proporcionaram uma acumulação de respostas ao nível nacional (CESTUR, 
2007; 195) que colocaram esta forma de turismo num patamar nítido de importância 
“muito forte” (60,9% das respostas) ou “forte” (21,7%); 13,0% classificaram-na como 
“média” e apenas 4,3% a rotularam de “fraca”.  
 
Perante este quadro de respostas, há que reconhecer que os próprios agentes públicos no 
terreno, reconhecem o carácter vital que o mercado interno possui para o desenvolvimento 
do turismo na maioria das regiões em Portugal. Ao diagnóstico proveniente da utilização 
da informação estatística secundária, o qual aponta precisamente nesta direcção (Secção 
5.2.), há que acrescer as opiniões agora expressas, as quais confirmam uma realidade 
objectiva do turismo português, ou seja, a clara dependência de muitas regiões do país em 
relação ao mercado interno. 
 

Gráfico 6.4. – Inquérito aos ORLT 

Expectativas em relação ao futuro do turismo interno  em 
Portugal
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3,8%
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Tornar-se-á decisivo para o
futuro do sector turístico 
Não sabe/ Tem dúvidas

 
 
Pode-se colocar seguidamente a interrogação sobre a manutenção desta tendência para o 
futuro (Gráfico 6.4.). De facto, tal como apreciaremos na Secção 6.6.1., mediante uma 
política nacional orientada sobretudo para o turismo receptor, como decorre da apreciação 
do seu instrumento orientador de base (Plano Estratégico Nacional de Turismo), poder-se-
ia admitir uma valorização progressiva desta forma de turismo em detrimento do mercado 
interno. Contudo, não é este o ponto de vista dos responsáveis pelos ORLT, os quais 
possuem uma expectativa dominante no sentido do reforço da proeminência do mercado 
interno (80,8% dos respondentes), sendo que 30,8% das opiniões o colocam mesmo num 

Fonte: CESTUR (2007)  
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plano decisivo para potenciar o desenvolvimento do turismo interior em Portugal. Note-se 
que não se observaram quaisquer menções à hipótese de diminuição da sua incidência, o 
que face ao consenso obtido constitui mais um indicador não despiciendo sobre as 
potencialidades deste mercado. 
 
Como apontamento adicional, e tendo presente a dimensão do fenómeno da sazonalidade 
associada ao turismo interno, recolheram-se igualmente as opinões dos responsáveis dos 
ORLT sobre esta realidade. Assim, e de acordo com CESTUR (2007;195) na maioria das 
regiões (80,0%) existe um desequilíbrio na repartição anual dos fluxos, sendo que a 
concentração ocorre predominantemente na época do Verão (76,0% dos casos), mas 
também em períodos de características diferentes e com uma duração mais limitada (férias 
do Natal, período da Páscoa, fins-de-semana prolongados; entre outros). 
 
O desequilíbrio sazonal é particularmente moldado ao longo do ano, já que 48% dos 
respondentes distinguiu claramente a existência de uma época baixa, enquanto que em 
44% dos caos foi identificada uma época média, onde a procura oscilou em torno de 
valores intermédios em relação aos períodos extremos.  
 
Nos casos particulares das épocas média e baixa, e perante a expectativa de flutuações 
entre os movimentos semanais, 52% das regiões apontaram a ocorrência de algum 
contraste, com subida dos níveis da procura durante o fim-de-semana em relação aos dias 
úteis, sendo que 24% das regiões classificaram mesmo este diferencial como muito forte.  

 
6.2.3. A preferência dos destinos e os factores de selecção e de fidelidade  
 

Através da Secção anterior caracterizaram-se as ofertas regionais no plano das NUT II e 
procedeu-se à análise da sua conformidade em termos da interface com os traços 
dominantes do perfil da procura interna. Os resultados obtidos comprovaram a existência 
de uma justaposição que deve ser relevada e evidenciaram sobretudo que o mercado 
doméstico em Portugal possui uma expressão extensiva a todas as regiões, sendo por isso 
um fenómeno menos concentrado geograficamente que a procura receptora e moldável às 
diferentes composições das ofertas regionais. 
 
Esta perspectiva foi ilustrada através dos indicadores apresentados para o efeito e 
complementada com o ponto de vista dos actores públicos regionais, os quais destacaram, 
na generalidade, o carácter nevrálgico do turismo interno dentro das suas áreas de 
influência. 
 
Neste sentido, e de forma a dar sequência ao roteiro definido para esta parte da 
investigação, iremos centrar seguidamente a apreciação do lado da procura, visando a 
síntese dos movimentos regionais, a identificação dos factores de selecção e de fidelidade e 
a cotação atribuída aos destinos.  
 
Assim, conjugando a informação primária (inquérito à população residente) e secundária 
disponível (fontes oficiais), pode-se observar, através do Gráfico 6.5., as incidências 
regionais no caso de sete indicadores.  
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Gráfico 6.5. 

(****) - Valores para 2005
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(***) - Inclui aldeamentos e apartamentos turísticos
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Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 
 
As oscilações obtidas permitem retirar alguns aspectos conclusivos, nomeadamente: 
���� O relativo predomínio de Lisboa e do Norte no caso dos movimentos de excursionistas 

internos52; 
���� O relevo do Centro, seguido por Lisboa, no caso das viagens globais de turistas 

internos (deslocações no mínimo de uma noite fora de casa, com exclusão das dirigidas 
para segundas residências com estadas inferiores a 4 noites); 

���� A preponderância do Algarve como o destino mais escolhido para viagens de longa 
duração (gozo de férias); 

���� A proximidade de valores entre três regiões dominantes – Lisboa, Centro e Norte – no 
que concerne às deslocações de curta duração para segundas residências (inclui casas 
de familiares/amigos); 

���� A posição do Algarve nas dormidas de residentes nos estabelecimentos hoteleiros, com 
uma incidência acima do observado para Lisboa (19,2%); 

���� A proeminência do Norte e do Centro na procura interna dirigida, respectivamente, 
para os parques de campismo e para as unidades do turismo em espaço rural; estas 
regiões recolheram individualmente cerca de 1/3 das dormidas em cada um destes 
sectores. 

 
Para ilustrar as dispersões das curvas de distribuição regional da procura, procedeu-se ao 
cálculo do desvio-padrão e do coeficiente de variação por região (Quadro 6.3.), sendo que 

                                                 
52 Movimentos calculados a partir da consideração do concelho como circunscrição geográfica da área de residência 
habitual (CESTUR, 2007). 
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as dormidas em parques de campismo e na hotelaria acusaram as menores oscilações de 
resultados. Em contrapartida, os movimentos de excursionistas e as dormidas em unidades 
do turismo no espaço rural revelaram as flutuações mais significativas de valores. 
 

Quadro 6.3. – Movimentos do turismo interno 
Cálculo do desvio padrão e do coeficiente de variação por região 

Desvio Coeficiente
padrão de variação

Excursionistas  16,5149 1,0815
Viagens (1 noite e +) 1061,6477 0,6667
Viagens em férias (1º destino) 304,2532 0,7550
Viagens para 2.ª residência 2263,3259 0,8010
Dormidas na hotelaria 1068,5283 0,6081
Dormidas em parques de campismo 421,6258 0,5629
Dormidas em unidades de T.E.R. 34,4199 0,9994 

Fonte: Produção própria  
 

Por outro lado, e dentro de cada região, as motivações subjacentes ao total de viagens (sem 
considerar as realizadas para a segunda residência com uma duração inferior a 4 noites), 
revelaram uma ascendência clara das deslocações impulsionadas pelo lazer, recreio ou 
gozo de férias, excepto no caso da R.A. dos Açores. As visitas a familiares e amigos 
surgiram na posição imediata nos casos do Norte, Centro e Lisboa, enquanto nas restantes 
regiões foram os negócios e as actividades profissionais que ocuparam este lugar.  
 

Gráfico 6.6. – Inquérito à população residente 

Viagens efectuadas pelos residentes em 2006(*) por destinos
 (% do total em relação a cada região)
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(*) - Viagens com pelo menos uma dormida fora da residência; não inclui as deslocações para a 
segunda residência com uma duração inferior a 4 noites.  

Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 
 
A fisionomia da oferta turística existente em cada região está muito ligada com os tipos de 
alojamento mais utilizados. Assim, considerando as viagens de longa duração, 
correspondentes ao período principal de férias (Anexo 10.2.), constatou-se que as casas de 
familiares e amigos pontificaram na esmagadora maioria das regiões, com excepção do 
Algarve (onde atingiram a expressão mais diminuta, apesar de mesmo assim ainda terem 
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constituído o tipo de alojamento mais utilizado) e da Madeira (incidência inferior à 
hotelaria). Esta nota vem sublinhar novamente a particularidade já evidenciada do turismo 
interno, ou seja, a sua forte ligação à utilização de meios privativos de alojamento, o que 
não invalida, em simultâneo, o reconhecimento da sua importância estratégica nos meios 
de alojamento colectivo. No fundo, a dimensão dos fluxos que gera em cada região, 
permite-lhe beneficiar deste duplo estatuto, devendo ser avaliado sempre pela globalidade 
dos fluxos e não valorizado, ou desvalorizado, pela leitura parcial destes dois blocos do 
alojamento turístico. 
 
Na Secção 5.2.2. abordaram-se os aspectos motivacionais associados ao comportamento do 
consumidor interno. Por outro lado, na Secção 2.3.6. apreciou-se o modelo de Mathieson e 
Wall (1982), tendo-se destacado a existência de uma sequência no plano da aquisição das 
viagens assente nas seguintes premissas: Necessidade sentida/Desejo de viajar → Recolha 
de informações sobre os destinos → Decisão da viagem e escolha do destino → Preparação 
e experiência da viagem → Resultados esperados e satisfação obtida.  
 
Por outro lado, Schmöl (1977) identificou que as decisões que conduziam à escolha de um 
destino passavam pelos seguintes estágios: Estímulo às viagens → Determinantes pessoais 
e sociais → Variáveis externas (ligadas à imagem dos destinos e á confiança nos 
intermediários) → Características e aspectos dos destinos. Neste contexto, sem perder de 
vista o suporte fornecido por estes modelos, iremos centrar a nossa análise na apreciação 
das ofertas regionais existentes em função das opiniões expressas pelos turistas; assim, 
investigaremos os factores que conduzem ao conhecimento dos destinos, seguindo-se a 
abordagem às razões que foram decisivas para a escolha efectuada. Por fim, daremos 
primazia ao estudo da experiência decorrente das viagens efectuadas, focando a fidelidade 
aos destinos, a identificação nestes dos pontos fortes e fracos e a pontuação concedida à 
última estada.  
 
A experiência deve ser encarada como um ponto alvo da viagem, constituindo a forma que 
viabiliza a avaliação da satisfação do consumidor. Existem autores que distinguem 
algumas fases no plano da experiência adquirida, isolando a fase de antecipação (antes da 
viagem), do consumo (durante a viagem) e da memória (após a viagem). Será através do 
apelo a esta última que se recolheram as opiniões dos residentes em Portugal e que se 
obteve uma aproximação aos níveis gerais de satisfação. Independentemente das 
motivações dos turistas, a avaliação da satisfação em relação aos destinos visitados 
constitui um elemento de extrema importância para ferir a qualidade global e para 
direccionar convenientemente o marketing.  
 
A satisfação traduz o nível de sentimento do turista em função da comparação do 
desempenho observado no destino em relação às suas expectativas; no fundo, em 
linguagem empresarial, traduz a avaliação pós-compra. Tal como referem Silva et al 
(2001), pode-se admitir, como questão de princípio, que “ (…) o desempenho de um 
Destino Turístico será sempre um reflexo das relações de complementaridade que se 
estabelecem entre os diversos tipos de contributos – com os mais variados sentidos – 
provenientes, tanto de organizações públicas como de privadas, directa e indirectamente 
relacionadas com a prestação de serviços do sector (…)” .  
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Neste contexto, e ainda em conformidade com Silva et al (2001), um modelo completo de 
avaliação da qualidade nos destinos deverá ser desenvolvido em consonância com uma 
tipologia de vectores de orientação devidamente integrados entre si. Assim, em primeiro 
lugar, devem-se considerar os vectores associados ao ambiente, ao ordenamento/território, 
e à cultura/património; um segundo nível com os elementos referentes ao processo de 
estruturação do serviço, onde teremos o interface entre turistas, empresas e população; e, 
finalmente, um terceiro eixo associado aos resultados de desempenho em termos turísticos 
e de desempenho em termos regionais.  
 
Como tal, deve-se reter que a construção de indicadores de avaliação da qualidade de um 
destino implica a construção de um quadro complexo de indicadores, devendo inserir-se 
num contexto de modelização que deve reproduzir formas de funcionamento, de 
articulação e de relação entre as variáveis envolvidas no sistema turístico. Deste modo, 
frisa-se que a presente abordagem não deve ser considerada como uma avaliação da 
qualidade dos destinos, mas apenas como um exercício que pretende relacionar as ofertas 
regionais e a aproximação aos níveis de satisfação por parte dos turistas nacionais.  
 
Para a maioria dos autores, a satisfação radica no paradigma da confirmação, ou da sua 
negação, face à comparação entre as expectativas existentes e o desempenho real tal como 
entendido pelos turistas. Contudo, a satisfação não deriva exclusivamente das expectativas 
e dos desejos em relação aos produtos e aos serviços turísticos existentes nos destinos, 
podendo também ser influenciada pelas informações que estão na génese das próprias 
expectativas.  
 
Assim, com base no inquérito realizado junto dos residentes em Portugal (CESTUR, 
2007), o conhecimento dos vários destinos de gozo de férias em 2006, foi formado 
sobretudo a partir de elementos pessoais, dentro dos quais sobressaíram a familiaridade e a 
afectividade em relação a alguns locais (51,5% do total de referências produzidas pela 
população que gozou férias fora da residência), as indicações fornecidas por familiares 
(24,7%) e a experiência adquirida através de visitas anteriores ao mesmo destino. Por outro 
lado, a Internet posicionou-se como o canal formal mais importante (7,0%), distanciando-
se claramente da publicidade efectuada em diferentes meios (empresas, jornais, rádio, 
televisão e brochuras) e da acção dos postos de turismo. 
 
A esmagadora maioria de referências aos aspectos pessoais e não convencionais (86,5% do 
total de referências), aliada à débil influência da publicidade tradicional, possibilitaram a 
constatação de mais uma particularidade do mercado interno, a qual deve ser objecto de 
cuidada ponderação no plano dos investimentos a realizar ao nível do marketing. Existe, de 
facto, uma diferença substancial no acesso ao conhecimento sobre os destinos, quando se 
isola o mercado interno em relação ao emissor, como se evidencia seguidamente de uma 
forma expressiva no Gráfico 6.7., constante da página seguinte.  
 
No plano das NUT II, os resultados obtidos não revelaram flutuações assinaláveis, sendo 
generalizado o predomínio dos elementos pessoais e informais; as informações veiculadas 
através da Internet evidenciaram os registos mais elevados no caso do Algarve e da R. A. 
dos Açores, enquanto que a publicidade efectuada pelas empresas turísticas apenas 
apresentou alguma penetração em relação à R. A. da Madeira.  
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Gráfico 6.7. – Inquérito aos residentes 
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Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 

 
Agregando os resultados por alguns critérios de segmentação (Quadro 6.4.), pode-se 
concluir que numa perspectiva de separação dos vários estratos considerados em cada 
grupo, os factores de comunicação pessoal e informal registaram as incidências mais 
equilibradas nos casos da situação perante o trabalho, dos destinos de férias e dos grupos 
etários; em contrapartida, o estado civil e os níveis de rendimento acusaram as dispersões 
de resultados mais significativas. Os “residentes no Interior Sul”, os detentores de 
habilitações e rendimentos mais baixos, os domésticos, os divorciados/separados e os mais 
idosos, revelaram-se como aqueles que mais seleccionaram os seus destinos de férias em 
função das informações pessoais e não convencionais que lhe foram transmitidas pelo 
círculo de familiares ou amigos, ou então como resultado de visitas anteriores. Ao invés, as 
referências às formas convencionais de informação localizaram-se sobretudo nos sectores 
onde existe segurança de emprego, rendimentos e habilitações mais elevadas, emergindo 
igualmente o grupo dos profissionais liberais e os pertencentes ao escalão etário de meia-
idade. 

 
Quadro 6.4. – Inquérito aos residentes 

Região de Situação Estado Rendi- Profissão HabilitaçõesGrupos Destinos

de residência perante o civil mentos literárias  etários (NUT II e

 (SigmaDos) trabalho estrangeiro)

Desvio-padrão 7,3803 3,5426 11,0197 7,1417 6,0666 7,0882 2,7655 2,3214

Coef. variação 0,0836 0,0393 0,1303 0,0838 0,0722 0,0789 0,0316 0,0244

Estratos que evidenciaram taxas 
muito acima da média nacional 

Interior Sul
(96,5%)

Doméstico 
(93,0%)

Divorc./sepa-
rado (95,6%)

Mais baixos
(92,9%)

Empreg.c/ 
outr.(86,7%)

S/est.e prim.
inc. (86,7%)

66 e + anos
(90,6%)

Centro 
(98,5%)

Desvio-padrão 7,3803 3,5426 11,0197 7,1417 6,0666 7,0882 2,7655 2,3214

Coef. variação 0,6326 0,3633 0,7133 0,4848 0,3793 0,6995 0,2228 0,4655

Estratos que evidenciaram taxas 
muito acima da média nacional 

Grande Porto
(25,0%)

Empregado 
(14,9%)

Viúvo 
(29,9%)

Mais altos
(25,9%)

Prof. liberais
(22,2%)

Universitá-
rios (21,2%)

36 a 45 anos
(17,1%)

Estrangeiro 
(39,6%)

Oscilação do conhecimento dos destinos através de m eios pessoais e convencionais - Análise por critéri os de segmentação

Comunicação 
pessoal e
informal

Critérios de segmentação

Comunicação 
convencional

 
Fonte: Produção própria a partir de CESTUR (2007) 
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A variável “conhecimento dos destinos” diferencia-se das razões que foram determinantes 
para a escolha efectuada. De facto, tratam-se de duas realidades diferentes; um potencial 
turista pode estar informado e bem documentado sobre um determinado destino, o que não 
implica necessariamente que acabe por o seleccionar. Entram neste processo de decisão 
final um conjunto de elementos, os quais podem afastar mesmo a pessoa da sua opção 
preferida. Neste sentido, o inquérito realizado aos residentes em Portugal permitiu também 
quantificar esta situação, devidamente reportada ao primeiro destino de férias no país, em 
2006 (Quadro 6.5.).  
 

Quadro 6.5. – Inquérito aos residentes 

Total Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira
Boa relação qualidade/preço 6,4 7,1 5,2 2,9 7,5 6,8 5,1 17,5
Diversidade de actividades desportivas 0,5 0,5 0,6 2,2 0,3
Riqueza do património cultural e natural 3,5 4,6 1,3 2,0 4,4 3,6 9,0 4,5
Clima 16,5 11,2 11,3 5,1 13,3 28,3 6,2 17,2
Segurança 0,8 - 1,0 1,1 0,6 5,8 7,9
Férias em família/presença de familiares 22,5 21,6 21,5 38,2 23,8 18,8 26,9 5,1
Por hábito 23,0 28,9 27,5 24,8 17,1 18,7 25,5 11,3
Por ligação afectiva 5,6 3,5 6,8 7,8 11,9 3,3 9,0 4,8
Indicação da agência de viagens 0,2 1,0
Insistência de um familiar/amigo 8,7 10,6 7,4 8,5 13,4 6,1 12,5 15,1
Tipo de ambiente preferido 12,0 10,6 18,4 9,7 5,3 13,5 16,6
Gastronomia 0,1 0,5 - - - - - -
Base: População que gozou férias fora da residência 1.ª Opção 2.ª Opção 3.ª Opção

Fonte: Inquérito SigmaDos/CESTUR (Dez. 06)

Local de destino - Portugal
Razões que conduziram a escolha do destino principal de férias de 2006 (% do total de referências para cada região)

 
 

Ao nível do total, a repetição da viagem ao destino por hábito e a possibilidade de passar 
férias em família, surgiram como as citações mais frequentes, seguindo-se o clima e o tipo 
de ambiente preferido. Neste sentido, observou-se que a rotina e o enquadramento familiar 
exerceram uma pressão manifesta na escolha do destino de férias, sobrepondo-se 
claramente aos gostos e desejos pessoais. Merece igualmente destaque a reduzida 
incidência da “indicação das agências de viagens” e da gastronomia, a contrastar neste 
último caso com a importância que este produto possui no excursionismo e nas 
deslocações com estada de curta duração. 
 
Passando à análise regional por NUT II, confirma-se a supremacia do efeito da deslocação 
por hábito/tradição, excepto nos casos do Algarve e da Madeira. Nestas duas regiões, as 
condições climatéricas recolheram citações muito frequentes, superadas unicamente na 
região insular pela boa relação qualidade/preço. Por sua vez, no Algarve, além da primazia 
do clima, merece destaque o reconhecimento como destino propício para férias em família. 
O Norte e o Centro revelaram distribuições relativamente semelhantes, com o clima e o 
tipo de ambiente preferido, a ocuparem respectivamente a terceira posição. Em Lisboa, no 
Alentejo e na R.A. dos Açores, o predomínio do hábito e da presença da família acentuou-
se significativamente, sendo que nas duas últimas destas regiões a influência do círculo 
familiar também se fez notar significativamente, mas de uma forma indirecta, através da 
insistência para a escolha de um determinado destino. 
 
A existência de índices elevados de repetição da viagem é encarada como um aspecto 
favorável para um destino, já que ilustra a capacidade de fidelização de clientes. Trata-se 
de um ponto vantajoso, não só pelas correntes turísticas que fixa, mas também pelo efeito 
de arrastamento que a boa imagem pode catapultar junto de terceiros, sobretudo num sector 
onde a comunicação interpessoal é decisiva. No caso em apreço, os elevados índices de 
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fidelização (revisita aos destinos) podem expressar o sentimento de satisfação, mas 
também estão de certo modo influenciados pelo peso do já aludido factor “hábito” como 
essencial na escolha do local de férias, bem como dos factores que concorrem para tal. 
 
De acordo com vários autores, não se deve abordar a fidelidade apenas pelo prisma da 
revisita, pois esta pode estar fortemente relacionada com outro factor, ou seja, a retenção 
dos consumidores: de facto, existem aspectos subjectivos e pessoais que comprometem os 
turistas internos em relação a alguns destinos (família, ligações afectivas, alojamento 
privativo, entre outros), pelo que esta observação deve ser complementada com a 
apreciação dos índices efectivos de satisfação e com a intenção de regresso.  

 
Quadro 6.6. – Inquérito aos residentes 

Repetição da viagem Intenção de regresso Repetição da viagem Intenção de regresso
79,0 98,1 88,0 98,8

Norte 93,5 99,4 94,4 100,0
Centro 92,8 100,0 94,8 99,2

Destinos Lisboa 89,6 98,8 93,0 98,2
 (NUT II) Alentejo 90,0 98,4 92,8 100,0

Algarve 88,1 97,7 94,2 99,5
Açores 76,5 96,4 84,4 100,0
Madeira 63,6 100,0 66,7 85,7
15-25 80,5 98,5 87,2 98,6
26-35 79,3 97,7 89,8 99,3

Grupos 36-45 77,1 98,8 87,6 99,1

etários 46-55 82,8 99,2 91,0 98,7
56-65 76,5 95,5 87,3 98,0
66 e mais 74,8 97,5 83,8 98,4

* - Viagens com pelo menos uma dormida fora da residência; não inclui as deslocações para a segunda residência 
com uma duração inferior a 4 noites

1.º destino de férias Última viagem efectuada*
Viagens internas efectuadas pelos residentes em 200 6 - Taxas de repetição da viagem e de intenção de r egresso (%)

Total

 
Fonte: Produção própria 

 
Conforme se pode inferir, no âmbito das deslocações em férias, 79% dos residentes que 
saíram do domicílio em 2006, dirigiram-se para destinos (NUT II) que já tinham visitado 
anteriormente. Esta incidência atingiu uma expressão mais elevada nas NUT II do 
Continente, o que se explica pela maior dificuldade em aceder às regiões insulares; por 
outro lado, o facto da nossa apreciação se inserir no âmbito territorial das NUT II também 
possibilita a alternância entre concelhos e localidades dentro da mesma região, facto este 
mais difícil de concretizar nas viagens para as Regiões Autónomas. Contudo, tal como se 
evidenciou em CESTUR (2007), “ (…) o aprofundamento das taxas de revisita ao plano 
das sub-regiões turísticas vem igualmente confirmar a generalização destes índices 
elevados (…)”. 
 
Detalhando os resultados por escalões etários, e tendo presente que estamos na presença de 
um critério de segmentação que evidencia fortes contrastes nos comportamentos turísticos, 
saliente-se que para este indicador não foram visíveis flutuações significativas de 
resultados, notando-se apenas um abaixamento dos índices nos grupos etários mais idosos.  
 
Por outro lado, a leitura do Quadro 6.6., evidenciou igualmente que as taxas de intenção de 
regresso ainda se situaram num plano mais dilatado, sendo esta constatação extensiva a 
todas as regiões individualizadas. A confirmação deste sincronismo entre as taxas de 
repetição de viagens e de intenção de regresso pode ser alcançada através da consideração 
da última viagem efectuada em 2006 (com pelo menos uma dormida fora da residência e 
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sem contar com as idas à segunda residência por períodos inferiores a 4 noites). De facto, 
voltamos a confrontar-nos com dilatadas taxas de repetição da viagem e, mais importante 
ainda, de intenção de regresso. Neste último caso, tornou-se muito significativo que a taxa 
de desejo de regresso à região tenha rondado praticamente a unanimidade, residindo na 
Madeira o valor mais dissonante (85,7%). Contudo, tratando-se de viagens que podem ser 
de curta duração, ou mesmo por motivos profissionais, devemos ter sempre presente a 
dimensão territorial do Continente e a facilidade em percorrê-lo diagonalmente em poucas 
horas. 
 
Tal como reconhece Baloglu (2002) em relação à vida empresarial, também na perspectiva 
das opções por destinos turísticos é possível distinguir quatro estados de fidelidade: 
verdadeira, oculta, falsa e inexistente (Figura 6.4.).  
 

Figura 6.4. – Os níveis de fidelidade 
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                      Fonte: Baloglu (2002) 
 
Na vertente em apreço, e em conformidade com os resultados que apresentámos 
anteriormente, o cruzamento entre a forte atitude de compromisso perante os destinos 
(NUT II) e a elevada taxa de intenção de regresso, remeteria a classificação genérica dos 
fluxos turísticos internos para quadrícula da denominada “fidelidade verdadeira”.  
 
Contudo, tal como salienta Oliver (1999), a atitude relativa é influenciada directamente 
pelos antecedentes cognitivos, afectivos e apelativos, pelo que no caso em estudo, com 
forte pendor de deslocações efectuadas por hábito e obedecendo a interesses familiares, é 
lógico admitir que a escolha do destino também pode ser determinada por situações onde 
não existem opções alternativas, ou então pelo facto do turista interno não descortinar 
atributos muito diferentes nos outros destinos. Neste sentido, a prudência aconselha a 
evidenciar que parte dos fluxos regionais do turismo interno podem configurar a situação 
de fidelidade oculta ou não genuína, o que não colide com o reconhecimento da atitude 
dominante assente em elevadas taxas de fidelidade.    
 
Para concluir a apreciação das opiniões dos turistas internos, e para confirmar o nível geral 
de satisfação com as ofertas regionais, apresenta-se o Quadro 6.7., reproduzido na página 
seguinte, que pretende retratar a opinião geral sobre a última experiência em relação ao 
primeiro e segundo destinos utilizados em férias.  
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Quadro 6.7. – Inquérito aos residentes 

Desvio Coeficiente Desvio Coeficiente 

padrão de variação padrão de variação

8,0 1,3 0,1625 8,4 1,2 0,1429

Norte 8,0 1,4 0,1750 7,5 1,5 0,2000

Centro 7,7 1,3 0,1688 8,7 1,1 0,1264

Destinos Lisboa 7,8 1,2 0,1538 8,3 0,4 0,0482

 (NUT II) Alentejo 8,1 1,2 0,1481 8,0 1,0 0,1250

Algarve 7,9 1,3 0,1646 8,5 1,6 0,1882

Açores 8,0 1,6 0,2000

Madeira 8,5 1,4 0,1647 9,0 0,0 0,0000

15-25 8,1 1,3 0,1605 8,3 1,1 0,1325

26-35 8,0 1,3 0,1625 7,8 1,2 0,1538

Grupos 36-45 8,1 1,4 0,1728 9,0 0,8 0,0889

etários 46-55 8,0 1,2 0,1500 8,5 0,9 0,1059

56-65 8,1 1,4 0,1728 7,6 1,9 0,2500

66 e mais 7,6 1,3 0,1711 7,5 0,5 0,0667

A/B 8,1 1,4 0,1728 8,1 1,2 0,1481

Estratos C1 8,1 1,3 0,1605 8,2 1,1 0,1341

sociais C2 8,0 1,3 0,1625 8,5 1,4 0,1647

D 8,0 1,4 0,1750 8,0 0,0 0,0000
Sem estudos 8,0 0,6 0,0750

Primária incompleta 8,8 1,3 0,1477 10,0 0,0 0,0000

Primária completa 7,8 1,3 0,1667 8,0 0,0 0,0000

Habilitações 6º ano completo 7,8 1,4 0,1795 6,5 1,5 0,2308

literárias 9º ano completo 8,1 1,2 0,1481 8,8 1,1 0,1250

12º ano completo 8,1 1,3 0,1605 8,0 1,0 0,1250

Curso médio 7,7 1,4 0,1818

Curso universitário 8,2 1,4 0,1707 8,1 1,2 0,1481

Média

Total

Média

1.º destino 2.º destino

Classificação da última experiência no  1.º destino de férias em Portugal (2006)
(Escala de 1-péssimo a 10 - excelente)

 
Fonte: Produção própria 

 
Constatou-se assim, que numa escala de 1 a 10, a viagem para o primeiro destino (com a 
estada mais prolongada) dentro do país foi classificada, em média, com a cotação de 8,0 
pontos, sendo que a Madeira (8,5) e o Alentejo (8,1) ficaram acima deste referencial; no 
plano antagónico, mas ainda com uma notação favorável surgiram o Algarve (7,9), Lisboa 
(7,8) e o Centro (7,7). No caso do segundo destino de férias com a estada mais prolongada 
observou-se uma elevação da pontuação média geral (8,4) e uma unanimidade ainda mais 
saliente, a qual transparece da redução observada no coeficiente de variação. Assinale-se 
ainda que comparativamente aos que gozaram férias no estrangeiro, a situação não foi 
desfavorável para os que escolheram o próprio país, atendendo a que a cotação média foi 
equivalente à detectada internamente em relação ao primeiro destino e inferior em 0,8 
pontos no caso do segundo destino. 
 
Em relação às variáveis ilustrativas dos resultados por idades, estratos sociais e 
habilitações, releva-se o ligeiro abaixamento da pontuação média no caso dos mais idosos 
(primeiro e segundo destino), o equilíbrio entre os vários grupos socioeconómicos 
(primeiro e segundo destino) e a forte pontuação atribuída pelos detentores de menor e 
maior grau de escolaridade ao primeiro destino interno de férias. Estes dois últimos 
aspectos, por corporizarem situações subjacentes a perfis de indivíduos com características 
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e estatutos diferentes, vêem subscrever o ponto de vista de que a satisfação se obtém em 
patamares diferenciados, definidos em função das expectativas de cada grupo e da 
capacidade para as igualar ou ultrapassar.  
 
Reveste particular importância o conhecimento dos aspectos que mais e menos agradaram 
aos turistas num determinado destino, já que se tratam de indicações que devem ser 
devidamente valorizadas no esforço permanente de melhorar as condições de recepção e de 
acolhimento. No caso da presente investigação, o objectivo consiste na pesquisa das 
referências mais frequentes, tendo em vista a sua sistematização para efeitos do 
diagnóstico final sobre as condições de desenvolvimento do turismo interno em Portugal. 
Por outro lado, na III Parte, e a propósito da aplicação do modelo empírico de 
desenvolvimento do turismo interno à realidade portuguesa, também se utilizará a 
informação recolhida neste domínio. 
 
O somatório das opiniões expressas pelos residentes em Portugal derivou da escolha 
individual efectuada por cada respondente, o qual seleccionou no máximo três elementos 
ilustrativos, respectivamente, dos pontos fortes e fracos do destino principal de férias, 
tendo por base uma lista prévia fornecida pelo entrevistador.  

 
Gráfico 6.8. – Inquérito aos residentes 

Pontos fracos - Referências mais frequentes (% do t otal dos pontos 
fracos)
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Em conformidade com o Gráfico 6.8., assinale-se que as citações abrangeram na sua 
maioria os pontos fortes (1,6 vezes mas frequentes que as de sinal inverso), sendo que na 
agregação nacional surgiram nos três primeiros lugares menções a recursos turísticos do 
património natural (praias, paisagem e clima), as quais representaram em conjunto cerca de 
45% do total. Seguiram-se o reconhecimento da mais-valia da gastronomia regional, a 
existência de animação nocturna e as condições desejáveis de sossego e de tranquilidade. 
 
No domínio das fragilidades, as referência mais frequentes incidiram sobre os problemas 
de trânsito em alguns locais de férias, o nível geral de preços, o tempo de viagem para o 

Fonte: CESTUR (2007) 
(2007/) 
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destino, a excessiva massificação em algumas zonas, as insuficiências de algumas 
acessibilidades e a falta de infra-estruturas para ocupação dos tempos livres. 
 
O contraste entre os aspectos positivos e negativos pode ser alargado às NUT II, o que 
permite focar de uma forma mais concreta as situações existentes e identificar as 
particularidades intrínsecas a cada região (Quadro 6.8.). 

 
Quadro 6.8. – Inquérito aos residentes 

Pontos fortes Pontos fracos
Relação entre
pontos fortes e
fracos

Beleza paisagística (23,6%) Animação nocturna (7,0%)
Gastronomia (11,4%) Trânsito (6,5%)
Qualidade nas praias e serviços de apoio (9,0%) Clima (6,4%)
Nível geral de preços (8,7%) Qualidade nas praias e serviços de apoio (6,4%)
Qualidade nas praias e serviços de apoio (17,0%) Infra-estruturas para ocupação dos tempos livres (14,5%)
Beleza paisagística (15,2%) Animação nocturna (9,5%)
Nível geral de preços (11,5%) Serviços de informação turística (5,1%)
Sossego/tranquilidade (10,9%) Clima (4,7%)
Qualidade nas praias e serviços de apoio (16,0%) Trânsito (10,3%)
Clima (14,0%) Nível geral de preços (9,1%)
Beleza paisagística (13,5%) Animação nocturna (9,0%)
Animação nocturna (9,0%) Limpeza das ruas (7,7%)
Qualidade nas praias e serviços de apoio (14,8%) Trânsito (13,4%)
Clima (14,6%) Nível geral de preços (9,2%)
Beleza paisagística (14,3%) Acessibilidades (8,6%)
Sossego/tranquilidade (13,3%) Limpeza das ruas (7,9%)
Clima (26,4%) Trânsito (18,3%)
Qualidade nas praias e serviços de apoio (23,1%) Nível geral de preços (15,6%)
Beleza paisagística (10,7%) Massificação (14,1%)
Animação nocturna (10,3%) Tempo de viagem (13,1%)
Beleza paisagística (20,4%) Animação nocturna (12,7%)
Clima (16,2%) Infra-estruturas para ocupação dos tempos livres (10,5%)
Sossego/tranquilidade (10,7%) Segurança e saúde (9,7%)
Hospitalidade (5,5%) Nível geral de preços (6,6%)
Beleza paisagística (22,1%) Nível geral de preços (13,7%)
Clima (20,8%) Segurança e saúde (8,9%)
Sossego/tranquilidade (9,7%) Tempo de viagem (8,9%)
Qualidade do alojamento utilizado (8,5%) Clima (8,9%)

* - Coeficiente entre as referências globais a pontos fortes e as citações gerais a pontos fracos.
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Opiniões sobre os principais pontos fortes e fracos das ofertas regionais (NUT II)
(% em relação ao toral de referências em cada bloco)

Algarve

Açores

Madeira
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Lisboa
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Fonte: Produção própria 

 
No domínio dos pontos fortes, ganha especial realce as menções efectuadas à qualidade das 
praias nas cinco regiões do Continente. Este aspecto confirma não só a aptidão da costa 
portuguesa para as práticas turísticas, como deixa transparecer a grande atractividade que 
estes recursos exercem em termos das deslocações para férias. No Norte e nas Regiões 
Autónomas prevaleceu o reconhecimento da beleza paisagística, enquanto que o clima foi 
apontado frequentemente como um ponto forte, excepto no Norte e Centro; em 
contrapartida, no caso destas duas últimas regiões o nível geral de preços constituiu uma 
referência pontuada frequentemente como um aspecto positivo. A animação nocturna 
obteve um reconhecimento de relevo nas ofertas do Algarve e de Lisboa, enquanto que o 
sossego e a tranquilidade apresentaram particular relevo para o Alentejo, para o Centro e 
para as Regiões Autónomas.  
 
No âmbito das fragilidades, a menção predominante no plano nacional aos problemas de 
trânsito e ao nível geral de preços, decorreu sobretudo da pontuação que estes factores 
atingiram no caso do Algarve, de Lisboa e do Alentejo (orla costeira). Contudo, a R. A. da 
Madeira também registou uma incidência elevada de alusões ao nível geral de preços. O 
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Norte, o Centro e a R.A. dos Açores revelaram pontuações dilatadas no plano das 
insuficiências no campo da animação turística e das infra-estruturas para ocupação dos 
tempos livres. A referência ao excesso de massificação turística também ganhou relevo no 
Algarve, enquanto que problemas exógenos ao sector do turismo foram identificados 
sobretudo nas Regiões Autónomas, onde foram apontadas falhas ao nível da segurança e 
dos equipamentos de saúde, e em Lisboa e no Alentejo, onde as referência à falta de 
limpeza das ruas não foram em número despiciente.  
 

6.3. A comercialização e os canais de distribuição 
 

No domínio do turismo, a comercialização dos seus produtos implica a definição de 
processos de distribuição, os quais visam o escoamento ideal para o mercado. Interessa que 
os produtos sejam colocados ao alcance dos potenciais consumidores da forma mais 
adequada possível, sendo este objectivo de interesse mútuo quer na perspectiva da oferta 
como da procura. Na impossibilidade das empresas turísticas assegurarem uma distribuição 
directa dos seus produtos, em virtude da distância geográfica em relação ao consumidor, a 
escolha dos canais de distribuição mais adequados revela-se primordial, sendo que esta 
selecção reveste características decisivas para o sucesso dos negócios turísticos. O recurso 
à intermediação é uma opção muito frequente em turismo, variando significativamente em 
função dos mercados que se pretendem atingir. Assim, na presente Secção iremos abordar 
o papel dos agentes de viagens e dos operadores ao nível dos circuitos de distribuição do 
turismo interno em Portugal, dando particular destaque à variável preço e à utilização das 
novas tecnologias de informação e comunicação. 

 
6.3.1. Os circuitos de distribuição e o papel dos agentes de viagens e 

operadores 
 

De acordo com autores como Schmoll (1974) ou Castelli (1975), o escoamento do produto 
turístico pode ocorrer de diversas formas, com recurso ou não aos denominados agentes 
intermediários. Como acentua Cooper et al (2001), “ (…) em todas as indústrias, a tarefa 
dos intermediários é transformar mercadorias em serviços, a fim de torná-los produtos 
desejados pelos consumidores. Para adequar às necessidades do quotidiano, o produto é 
desenvolvido em grandes stocks, distribuído em quantidades menores exigidas pelos 
indivíduos, e conduzido ao mercado consumidor. No turismo, a situação é um pouco 
diferente, já que é bem possível adquirir as componentes da viagem turística (…) 
directamente aos produtores, dispensando a necessidade dos intermediários (…)”.  
 
Neste contexto, podem ser equacionadas várias modalidades de circuitos de distribuição, as 
quais se resumem nas seguintes formas predominantes: a transacção é efectuada 
directamente do produtor ou consumidor, sem qualquer interferência de intermediários; a 
venda pressupõe um intermediário, o retalhista, que assume a posição de charneira entre o 
produtor e o cliente; a venda implica duas intermediações, ou seja, entre o produtor e o 
retalhista (papel do grossista) e entre o grossista e o consumidor (papel do retalhista); 
finalmente, o quarto cenário envolve a introdução no circuito de um revendedor, o qual se 
interpõe entre o grossista e o retalhista. 
 
Como decorre dos aspectos atrás referidos, é inegável o papel determinante que os 
operadores turísticos e as agências de viagens desempenham no desenvolvimento da 
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actividade turística, como intermediárias entre os turistas e os fornecedores dos serviços 
turísticos. Sendo a informação a base real do negócio turístico, o seu fluido vital, cabe às 
agências de viagens a responsabilidade de a facultar aos consumidores, na sua qualidade de 
vendedores de produtos turísticos. Este aspecto é tanto mais importante quanto o 
consumidor/turista tem que se deslocar para ir ao encontro do produto, só o vivendo no 
decurso dessa deslocação, o que evidencia a importância da informação no desencadear 
desta dinâmica. Ou seja, nas viagens, a comunicação assume a forma de um contínuo 
intercâmbio de informação entre o consumidor e os agentes responsáveis pela venda dos 
produtos turísticos, fazendo emergir os meios electrónicos como canais privilegiados para 
esse diálogo.  
 
Hoje, num quadro de mudanças extremamente rápido que afecta a nossa sociedade em 
todas as suas dimensões, e em que a tecnologia é um factor decisivo, é indispensável que 
as agências de viagens se posicionem de forma adequada nesta nova e mutável realidade. 
A exploração da Internet, e dos meios de venda que lhes estão associados, colocam alguns 
desafios ao sector do turismo e aos seus actores, constituindo uma verdadeira revolução, 
cujos contornos não são ainda totalmente perceptíveis. De acordo com Buhalis (2000a), “ 
(…) a distribuição tem-se mostrado um dos mais dinâmicos elementos da indústria do 
turismo (…)”, como resultado precisamente do progresso das tecnologias de informação e 
de comunicação, as quais têm modificado os canais de comunicação e a informação entre 
as empresas e os clientes. 
 
Remetendo para uma apreciação posterior a questão das novas tecnologias, e retomando os 
circuitos de distribuição, importa destacar que as modalidades que envolvem a 
intermediação dos operadores e agências de viagens estão sobretudo dirigidas para o 
turismo internacional, no caso da Europa. De facto, como acentuam Cooper et al (2001), “ 
(…) a forma mais comum de distribuição de viagens de férias ao exterior na Europa á 
através de pacotes produzidos por operadoras e vendidos por agentes de viagem (…)”. 
Contudo, o mesmo autor chama a atenção para o facto de que na América do Norte a 
realidade é distinta, com os pacotes de viagens domésticas a representarem a maioria dos 
negócios dos agentes de viagens.  
 
Quanto ao turismo interno, autores como Cooper et al (2001) e Krippendorf (1971) 
convergem no sentido de reconhecerem que os consumidores revelam propensão para 
adquirirem as suas viagens directamente junto do produtor, atendendo à fácil acessibilidade 
e ao conhecimento directo do que pretendem adquirir. Estes investigadores destacam 
igualmente o aparecimento no mercado de organizações turísticas corporativas, de 
inspiração governamental ou não, as quais tentam transaccionar directamente junto dos 
consumidores finais os seus produtos, muitos dos quais associados ao turismo social. 
Referem igualmente, os esforços dos órgãos centrais e regionais do turismo, os quais na 
expectativa de impulsionarem o mercado doméstico, também produzem programas 
concretos, suportados por centros de informação turística ou por portais específicos na 
Internet. 
 
O trabalho de campo realizado no âmbito da presente investigação veio precisamente 
confirmar a fraca apetência para o recurso aos serviços das agências de viagens no domínio 
das deslocações ligadas ao turismo interno. Tal como destacado na Secção 4.2.2., no 
cômputo da UE, é particularmente baixa a taxa de utilização dos serviços de agências de 
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viagens, ou de operadores, para organizar as deslocações internas. De facto, segundo o 
EUROSTAT (2008), apenas 10,5% dos europeus recorreram em 2006 a esta opção, sendo 
que a maioria das viagens concretizou-se sem qualquer tipo de organização; por outro lado, 
a modalidade de reserva directa, sobretudo através do recurso à Internet, constituiu a forma 
mais usual para preparar a viagem.  
 
No caso de Portugal, os dados revelaram uma forte taxa de recurso à “reserva directa” 
(Gráfico 6.9.) e, no plano oposto, uma fraca taxa de recorrência às agências de viagens, 
sensivelmente metade da média europeia. O inquérito realizado à população residente em 
Portugal (SigmaDos/2006) valida a fraca taxa média de recorrência ao nível geral das 
viagens internas realizadas, sendo que a incidência média (11%) apenas foi ultrapassada 
nos casos dos residentes nas Regiões Autónomas, nos grupos etários mais elevados, no 
segmento dos empresários e na classe com rendimentos mais altos. Por outro lado, 
delimitando a apreciação às deslocações efectuadas em férias, a maioria dos residentes no 
país afirmou não ter efectuado qualquer reserva em 2006 (52,9%). 

 

Gráfico 6.9.
Reserva das férias em 2006 (%)

(Base: População que gozou férias fora da residência)
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Fonte: CESTUR (2007) 

Conforme se pode constatar, os residentes em Portugal que efectuaram reservas, fizeram-
no directamente para a unidade de alojamento (22,9%). Cerca de 9,3% adquiriram um 
pacote completo, enquanto que foi baixa a percentagem daqueles que recorreram aos 
serviços das agências de viagens para marcar alojamento ou transporte (11,9%). Revelou-
se também muito exígua a incidência do recurso à Internet, tendo presente a importância 
deste canal nas viagens turísticas da actualidade. 
 
Por outro lado, a maioria dos residentes para além de terem recorrido pouco aos serviços 
das agências de viagens para a realização das reservas, também dispensaram 
maioritariamente a consulta a este intermediário para o planeamento das suas férias. De 
facto, segundo o inquérito realizado, 78% dos portugueses não estabeleceram qualquer 
contacto para o efeito. Sobre os motivos da não recorrência aos serviços das agências de 
viagens, e deduzindo a incidência dos casos em que tal hipótese não se aplica (por 
exemplo, o gozo de férias em segunda residência do próprio), os resultados apontaram para 
a realidade que consta do Gráfico 6.10., reproduzido na página seguinte. 
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Gráfico 6.10. 
Motivos da não recorrência aos serviços das agências de viagens (% )
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Fonte: CESTUR (2007) 

 
Assim, do ponto de vista do consumidor, os preços elevados dos programas justificaram 
mais de ¾ das respostas, sendo que a inexistência de garantias ao nível das reservas 
também recolheu uma pontuação elevada (13,4%). Em conformidade com os aspectos 
atrás referidos, a abordagem à problemática da comercialização e da distribuição do 
turismo interno em Portugal remete-nos para o aprofundamento de dois elementos cruciais 
para se analisar a situação existente, ou seja, o factor preço e o efeito das tecnologias de 
informação e comunicação, os quais justificam uma abordagem específica.  
 

6.3.2. Os preços praticados para o turismo interno  
 

A quantificação dos preços praticados para o turismo interno em Portugal obedece a uma 
dificuldade estrutural, ou seja, a inexistência de informação trabalhada nesse sentido. Na 
impossibilidade de se possuírem dados globais sobre esta realidade, uma alternativa 
possível seria a de delimitar a pesquisa à área do alojamento turístico; contudo, também 
neste âmbito, as fontes de informação são escassas, comportando sempre uma debilidade 
incontornável, ou seja, a ausência de dados individualizados para a procura interna, a qual 
possui mecanismos e características muito distintas do turismo receptor. Desta forma, 
recorremos à informação disponibilizada em CESTUR (2007), a qual comporta elementos 
sobre as diferenças das tarifas praticadas ao nível de três situações distintas – catálogos dos 
operadores, unidades de alojamento e sistemas de reservas on-line.  
 
No estudo efectuado foram recolhidos dados para o mês de Agosto em 2006 e 2007, 
considerando-se uma amostra estratificada de 257 estabelecimentos do Continente (hotéis, 
hotéis-apartamentos, aldeamentos e apartamentos turísticos), a qual foi calibrada em 
função de critérios de representatividade regional e de estratificação por classes. Por outro 
lado, os preços ao “balcão” foram obtidos através do contacto directo com as unidades, ou 
retirados dos respectivos sites, enquanto que os preços das agências de viagens (Programas 
“auto-férias”) resultaram da consulta a doze catálogos de agências de viagens portuguesas; 
finalmente, a recolha dos preços oferecidos on-line incidiu sobre sete sistemas de reservas 
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acessíveis através da Internet. No caso do Algarve, procedeu-se ainda ao acompanhamento 
dos preços a partir dos operadores e agentes de viagens instalados fora do território 
nacional, tendo-se dirigido a pesquisa para o mercado emissor do Reino Unido, onde se 
trabalharam os preços, para 2006, a partir de dez catálogos de operadores britânicos. 

 
As tarifas médias obtidas incidiram sobre os preços por quarto duplo para 2 pessoas no 
caso dos hotéis (regime só de aposento) ou por apartamentos tipo T1 (4 pessoas), tendo 
resultado do cálculo da média ponderada dos estabelecimentos da amostra, através da 
consideração da sua lotação em camas disponíveis. Ainda, no plano de tratamento de 
resultados, individualizou-se o Algarve (Quadro 6.9.), atendendo à sua importância como 
destino turístico dos portugueses em férias, à penetração dos operadores internacionais 
nesta região e à concentração que possui de determinadas tipologias de alojamento 
(aldeamentos e apartamentos turísticos). 
 

Quadro 6.9. 

2007 2006 2007 2006

Preços médios ao balcão 100,0 100,0 100,0 100,0

Preços médios dos catálogos 91,9 96,0 93,9 93,8
Preços médios on-line 88,8 88,0 89,9 90,0
Preços médios no estrangeiro 58,5 52,8

Quarto Duplo Apartamento T1

Comparação de preços para o mês de Agosto - Algarve
Números índices: Base: Preços médios ao balcão em cada ano =100

Algarve

 
Fonte: CESTUR (2007) 

 
Conforme se pode concluir, o diferencial médio dos preços praticados ao balcão em 
relação aos preços que constam dos catálogos auto-férias das agências de viagens nacionais 
é pouco significativo (cerca de 6% superior nos dois anos para os apartamentos tipo T1 e 
entre 4 a 8% para os quartos duplos nos hotéis). Por outro lado, também é reduzido o 
intervalo entre os preços médios dos catálogos auto-férias das agências de viagens 
nacionais e as tarifas médias apuradas para os sistemas on-line (cerca de 4% mais baratos 
estes últimos, em 2007); finalmente, sobressai o desnível profundo entre os preços 
praticados no território nacional e aqueles que constam dos programas dos operadores 
internacionais e que se destinam ao mercado internacional. 
 
Segundo o nosso ponto de vista, o “gap” existente entre os preços observados em território 
nacional (balcão, catálogos e on-line) e aqueles que são praticados no estrangeiro para os 
mesmos estabelecimentos, vem evidenciar um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento 
do turismo interno em Portugal, o qual decorre da falta de operadores nacionais 
especializados para o mercado interno. De facto, os programas existentes da iniciativa dos 
operadores e das agências de viagens cingem-se praticamente à réplica dos preços 
praticados ao balcão ou na Internet, não acrescentando quaisquer mais-valias em termos de 
propostas ou serviços adicionais.  
 
Estes atributos foram comprovados pelos próprios consumidores nacionais, os quais 
afirmaram, no inquérito efectuado (SigmaDos, 2006), a necessidade da existência de 
“preços mais baratos no alojamento” (89,4% de citações) e a ausência de programas 
convidativos (15,5% das referências). É nossa convicção que esta fragilidade apenas 
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poderá ser removida através do impulso à criação de operadores especializados para o 
mercado interno, com dimensão e poder negocial para agirem um pouco à semelhança do 
que se observa no plano internacional, onde os grandes grossistas ao adquirirem extensos 
“allotments” nos vários destinos podem obter tarifas mais baixas, as quais apesar de 
passarem frequentemente por um eventual processo de intermediação através dos 
retalhistas, ainda chegam ao cliente final a um nível atractivo.  
 
Como alternativa a esta possibilidade, surge a aposta na venda directa entre os produtores e 
os consumidores através do recurso ao canal de distribuição da Internet, o que pressupõe a 
criação de portais dinâmicos orientados precisamente para este objectivo, tal como ocorre 
no Reino Unido ou em França. Os resultados apurados para outras zonas do país 
(CESTUR, 2007) evidenciaram precisamente a possibilidade de se obter uma diferenciação 
de preços entre as tarifas praticadas ao balcão e nos sistemas de reservas on-line. 
 

Quadro 6.10. 

2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
Preços médios ao balcão 100,0 100,0 100,0 .. 100,0 100,0100,0 100,0
Preços médios dos catálogos 86,1 96,6 81,8 .. 88,0 101,5 94,3 96,8
Preços médios on-line 81,2 .. 73,7 .. 86,6 .. 85,7 ..

Fonte: CESTUR/Produção própria

Quarto Duplo

Números índices: Base: P reços médios ao balcão em cada ano =100
Lisboa - Cidade Porto - Cidade Resto Continente Continente
Quarto Duplo Quarto Duplo Quarto Duplo

 
 
No documento governamental “Turismo em Portugal – Política, estratégia e instrumentos 
de intervenção” (2002, 76) abordava-se a possibilidade de criação de um marketplace 
turístico em Portugal, tendo sido celebrado na altura um protocolo que envolveu as 
principais associações empresariais, os serviços da administração nacional do turismo e as 
Regiões de Turismo, no sentido da cooperação tendo em vista a criação de uma entidade 
empresarial especializada para intervir no comércio electrónico. Previa-se a integração das 
competências essenciais à realização do negócio turístico – informação, promoção e 
distribuição/transacções – num modelo sistémico único, de modo a construir-se um sistema 
apropriado para induzir os agentes económicos nacionais a intervirem na nova economia, 
através da utilização de uma plataforma avançada de negócio electrónico.  
 
Neste contexto, era igualmente enfatizada a pertinência que este instrumento poderia 
assumir nomeadamente “ (…) para ajudar a reposicionar as agências de viagens 
portuguesas na comercialização da oferta turística nacional, conferindo-lhes uma base 
negocial reforçada para efeitos de “incoming” e facilitando-lhes a preparação de 
programas mais favoráveis para o mercado interno (…)” . 
 
O projecto em apreço não teve sequência, gerando-se um vazio aparente em termos da 
implementação de medidas tendentes a potenciarem a utilização das tecnologias de 
informação e comunicação no sector do turismo através de uma intervenção planeada e 
abrangente, devidamente suportada por uma estratégia de interesse nacional, a qual 
assentaria numa parceria efectiva entre os agentes públicos e privados.  
 
Segundo o nosso entendimento, a inexistência de qualquer estratégia para o turismo 
português neste domínio constitui um “handicap” com reflexos ao nível da 
comercialização e da promoção dirigidas para os mercados receptor e interno, além de 



  
 Sancho Silva 

Capítulo 6. Análise de dados III – As variáveis relevantes e o 
diagnóstico estratégico do turismo interno em Portugal 

 

 - 388 - 

negligenciar um canal fundamental para a criação de condições de reforço de 
competitividade das empresas turísticas, nomeadamente das denominadas PME. De uma 
forma indirecta, a existência de uma solução robusta e integrada para o turismo português, 
em termos do mercado electrónico, funcionaria sempre como um factor de atenuação da 
dependência face aos grandes operadores internacionais e de supressão da lacuna resultante 
da inexistência de operadores especializados para o mercado interno 
 

6.3.3. A desintermediação e o papel das tecnologias de informação e de 
comunicação 

 
De acordo com a OMT (2005), a televisão e a rádio por satélite, os telemóveis e a Internet, 
revelar-se-ão como meios de comunicação cuja penetração se intensificará de forma 
espectacular e sustentada nos mercados do mundo inteiro. Por outro lado, é igualmente 
expectável que o progresso na tecnologia associada a estes meios implique uma diminuição 
progressiva dos custos unitários o que proporcionará um acesso cada vez mais dilatado por 
parte de todos os grupos de pessoas, inclusive as de menores rendimentos. Assim, o acesso 
crescente à Internet deverá aumentará o poder dos consumidores, os quais ganharão 
ascendência em relação aos próprios profissionais do sector. 
 
Neste sentido, muitos destinos turísticos têm em curso um esforço de inovação e de 
dinamismo para responder às necessidades dos internautas. A fidelidade dos consumidores 
a um destino ou a um produto pode fragilizar-se face à possibilidade que a Internet 
comporta de proporcionar outras alternativas de viagem. Segundo Buhalis (2003), as TIC 
comportam várias implicações para os intervenientes no turismo. Os benefícios para os 
consumidores incluem um maior envolvimento no planeamento das suas viagens e na 
escolha dos seus itinerários, a possibilidade de preços mais vantajosos (dos quais os leilões 
on line constituem uma particularidade importante) e um maior grau de transparência na 
selecção dos produtos e dos destinos. Por outro lado, os receios iniciais em relação à 
segurança das transacções e à qualidade dos serviços adquiridos têm vindo a 
desvanecerem-se progressivamente. Os pagamentos on line vão-se tornando uma rotina e 
dando indicações que são tão seguros como o uso pessoal dos cartões de débito ou de 
crédito; de facto, tal como acentua Milheiro (2006), o aperfeiçoamento dos sistemas de 
encriptação tem diminuído acentuadamente o perigo de fraude. 
 
Para as empresas turísticas, os desenvolvimentos tecnológicos configuram oportunidades e 
ameaças. No primeiro bloco, importa reconhecer que a Internet, como instrumento 
primordial da sociedade de informação, proporciona ao turismo a oportunidade de 
trabalhar em rede, assumindo-se como uma ferramenta adicional para melhorar a gestão 
empresarial e a informação relativa ao mercado, além de possibilitar a realização dos 
negócios turísticos por via electrónica à escala mundial. No âmbito do sector hoteleiro, a 
Internet oferece vantagens evidentes no âmbito do marketing, na medida que possibilita 
uma cobertura global do mercado, além de permitir a interactividade 24 horas por dia. Por 
outro lado, os custos associados à exploração da Internet revelam-se mais baixos do que 
em qualquer outra forma de comunicação, promoção e publicidade. Como corolário destes 
aspectos, as organizações hoteleiras têm vindo a receber uma percentagem crescente de 
clientes através da Internet, sendo várias as cadeias que afectam uma parte significativa das 
suas receitas ao desenvolvimento tecnológico (Buhalis, 2003). 
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Paralelamente, os canais de distribuição electrónicos estão a mudar o negócio dos 
intermediários do turismo, pelo que as agências de viagens necessitam de se adaptar à nova 
situação no mercado, desenvolvendo produtos adequados às motivações dos clientes on 
line. As promoções de última hora e o fornecimento de informação actualizada, constituem 
exemplos de serviços que podem ser oferecidos via Internet e que exercem poder de 
atracção junto dos clientes. Os principais requisitos para o sucesso das agências de viagens 
no domínio da Internet prendem-se com a disponibilização de mecanismos de fácil 
utilização para os pagamentos on line, a garantia de segurança nas respectivas transacções, 
o acesso on line mais barato para os clientes e a prática de preços mais baixos para os 
consumidores devido à redução de custos de distribuição (OMT, 2001).  
 
No fundo, um dos objectivos fundamentais das agências de viagens será o de acrescentar 
valor aos pacotes de serviços turísticos, funcionando no plano de aconselhamento e 
acolhimento, aspectos que devem ser reforçados, face a clientes mais informados e 
exigentes e dispondo de múltiplas alternativas. Estes factos determinam que o êxito das 
agências de viagens terá que assentar em mudanças de estratégia, na capacidade de 
inovação e adaptação. Considerando a importância que a oferta na Internet e no comércio 
electrónico pode significar para as agências de viagens (em termos de vantagens e 
ameaças), prefigura-se desde logo a relevância da sua presença neste meio. 
 
Enquadrada a problemática da desintermediação, através de uma leitura bilateral da 
perspectiva dos consumidores e das empresas turísticas, importa equacionar até que ponto 
as novas tecnologias poderão contribuir para o desbloqueamento de duas das principais 
condicionantes do desenvolvimento do mercado interno, ou seja, a inexistência de 
operadores especializados para este sector e, por arrastamento, a ausência de preços 
atractivos. Na prática, os programas apresentados pelas agências de viagens para o turismo 
doméstico limitam-se a brochuras de alojamento (auto-férias), com preços muito acima dos 
praticados pelos operadores internacionais, enquanto que no plano das soluções on line 
existe um deficit claro de oferta. 
 
Neste sentido, revela interesse aprofundar o relacionamento entre os residentes em Portugal 
e o uso das tecnologias de informação e comunicação, bem como a situação homóloga do 
lado das empresas turísticas.  
 
Assim, de acordo com a informação 
oficial da responsabilidade do 
EUROSTAT53, tem sido crescente a 
utilização da Internet por parte dos 
residentes em Portugal, embora não 
sejam visíveis indícios de 
convergência com a média 
comunitária. Esta constatação 
deriva de desequilíbrios estruturais 
da população residente em Portugal, 
a qual proporciona níveis de 
utilização amplamente assimétricos 

Gráfico 6.11. 
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53 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tin00075 
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para alguns estratos, nomeadamente 
os que se relacionam com a idade, 
as habilitações literárias e a 
dimensão do habitat de residência. 
De facto, considerando o escalão de 
idades mais jovem, Portugal 
registou nos dois últimos anos 
valores praticamente coincidentes 
com a média comunitária; contudo, 
esta proximidade de resultados 
desapareceu nos escalões seguintes, 
dando lugar a um fosso que 
gradualmente se dilatou com o 
avanço da idade. 
 
Por outro lado, a dimensão do 
habitat da residência revelou-se 
também como um factor que 
introduziu apreciáveis desníveis na 
utilização da Internet, variando 
significativamente dos meios 
urbanos mais populosos para as 
localidades de menor dimensão; 
esta nota é extensiva a Portugal e ao 
conjunto da UE, sendo que para a 
realidade nacional, o gap em 
relação à média comunitária 
dilatou-se nos núcleos menos 
populosos. 
 

 
Gráfico 6.12. 
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Gráfico 6.13. 
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Gráfico 6.14. 
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No plano das habilitações literárias, a situação revelou-se amplamente conclusiva, com a 
população residente em Portugal a ultrapassar os níveis médios da UE, em termos da 
utilização por parte dos detentores da escolaridade correspondentes ao ensino superior e 
secundário, e a cair abruptamente quando os indivíduos não possuem uma formação 
escolar acima do ensino primário. 
 
As particularidades atrás mencionadas vêm reproduzir com nitidez os desequilíbrios 
existentes da sociedade portuguesa, quer de natureza geracional, bem patente na 
diferenciação de comportamentos em função da idade, quer de estrutura assimétrica ao 
nível das qualificações da população e da ocupação humana do território. Por outro lado, 
esta constatação vem colocar uma pressão evidente sobre os objectivos associados ao Plano 
Tecnológico (2005;4), nomeadamente no eixo de acção relacionado com o conhecimento, 
onde se estabeleceu como desiderato “ (…) qualificar os portugueses para a sociedade do 
conhecimento, fomentando medidas estruturais vocacionadas para elevar os níveis 
educativos médios da população, criando um sistema abrangente e diversificado de 
aprendizagem ao longo da vida e mobilizando os portugueses para a Sociedade de 
Informação (…)”. 
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Passando da abordagem geral ao uso da Internet para a sua utilização específica no plano 
das viagens e do turismo, e tendo presente a realidade já expressa na Secção 5.4.1., convém 
reforçar a exiguidade dos níveis de penetração existentes, perfeitamente perceptíveis nas 
estatísticas do EUROSTAT (Comissão Europeia, 2008a), as quais concedem a Portugal 
uma das mais débeis rotinas neste domínio. No conjunto da União Europeia, o motivo 
privado mais invocado para o acesso à Internet em 2008, residiu na requisição de serviços 
associados às viagens e ao alojamento turístico, os quais preencheram o móbil da consulta 
para cerca de 1/3 dos europeus.  
 
Contrariando a tendência observada na maioria dos países, os residentes em Portugal 
deram prioridade aos usos ligados à pesquisa de informação sobre particularidades 
associadas à saúde e à nutrição, à leitura de weblogs ou blogs, à leitura de jornais e revistas 
e à interacção com as autoridades públicas. Este distanciamento em relação ao uso da 
Internet para fins de requisição de serviços turísticos (apenas verificado em 12 % dos 
utentes) explica-se pelos constrangimentos já enfatizados e decorrentes da ausência de 
programas atractivos com uma boa relação qualidade/preço. 
 
Mas, se a perspectiva do lado dos indivíduos permite prognosticar a necessidade de se 
desenvolver um amplo trabalho de fundo para familiarizar os residentes em Portugal com o 
recurso às novas TIC, a observação na vertente das empresas turísticas não conduz a 
resultados substancialmente díspares. Continuando a analisar a situação em termos do 
enquadramento na UE, já que a análise focada exclusivamente nos dados nacionais poderia 
induzir a conclusões descontextualizadas e incompletas. Assim, de acordo com o 
EUROSTAT54, em 2007, Portugal possuía uma incidência empresarial de acesso à Internet 
de 90% (empresas com mais de 20 trabalhadores), ou seja, ligeiramente aquém da média 
comunitária (93%). Contudo, restringindo a apreciação para o ramo do alojamento 
turístico, a situação invertia-se, passando o nosso país a dispor de uma penetração média 
levemente superior (97% contra 96%).  
 
Esta última constatação pode conduzir a conclusões precipitadas sobre a preparação das 
empresas turísticas nacionais para os instrumentos associados à exploração da Internet, 
pelo que além de reforçar que os dados excluem as microempresas (as quais 
representavam, em 2006, 87,0% das empresas em funcionamento na área do alojamento 
turístico, mas apenas absorviam 9,9% do volume de negócios) importa enfatizar que o 
acesso à rede não significa necessariamente a existência de serviços adequados, quer na 
perspectiva interna, como no prisma dos interesses dos clientes. Aliás, este último ponto de 
vista decorre dos dados do EUROSTAT (Comissão Europeia, 2006), os quais acentuam a 
importância de focar a análise no indicador respeitante à percentagem de empresas que 
possuem website ou homepage, já que estes instrumentos constituem o ponte de partida 
para o denominado e-business. Assim, no caso deste indicador, Portugal registou em 2005, 
último valor publicado, uma taxa de 75% para as empresas turísticas, contra uma média 
comunitária de 89%, o que lhe conferia uma posição extremamente modesta, apenas à 
frente da Letónia, do Luxemburgo e da Hungria. 
 
Por outro lado, no domínio do alojamento turístico, é importante que o website não opere 
exclusivamente como um instrumento de marketing, pelo que as funcionalidades adicionais 
                                                 
54 Fonte: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tin00062 
(acedido em 07/12/08)        
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de existência de catálogos de serviços e de preços constituem ferramentas indispensáveis 
para assegurarem a competitividade neste domínio; também nesta particularidade, Portugal 
ficou aquém da média comunitária com apenas 57% das empresas que possuem website a 
disponibilizarem esta informação (63% para a média comunitária). Paralelamente, a 
integração automática dos processos de e-business nos outros sistemas internos apenas foi 
concretizada em 26% das empresas comunitárias, contra 23% no caso nacional, o que vem 
novamente evidenciar a posição desvantajosa do nosso país, com reflexos negativos nos 
ganhos potenciais de produtividade neste domínio. 
 
Como apontamento final, reforça-se o ponto de vista de que Portugal ainda tem algum 
caminho a percorrer neste sentido, pelo que o já aludido Plano Tecnológico também terá 
que imprimir um novo impulso à inovação empresarial, criando as condições para facilitar 
a adaptação do tecido produtivo aos desafios impostos pela globalização através da 
difusão, adaptação e uso de novos processos, formas de organização, serviços e produtos. 
Contudo, no âmbito do turismo interno, e perante o quadro atrás descrito, a expansão da 
penetração das TIC junto dos residentes e das empresas turísticas deverá implicar a 
adicionalmente pela criação de um portal aglutinador dos programas e das propostas, 
dotado de mecanismos de reserva e de pagamento, à semelhança do observado, por 
exemplo, em França (www.resinfrance.fr) e no Reino Unido (www.enjoyengland.com). O 
lançamento do portal www.escapadinha.com.pt (através da antiga Associação Nacional da 
Regiões de Turismo), e, mais recentemente, o portal www.descubraportugal.com.pt 
(Turismo de Portugal, IP) poderá funcionar como o embrião desta iniciativa estruturante, a 
qual não dispensa a concretização das indispensáveis parcerias a estabelecer com o sector 
da distribuição.  

 
6.4. A promoção turística do mercado interno 
 

6.4.1. As estratégias e o esforço promocional da Administração Central 
 

Tal como evidencia Middleton et al (2001), os produtos do turismo devem ser 
desenvolvidos, adaptados e promovidos visando atender às necessidades, às expectativas e 
aos interesses a longo prazo dos potenciais clientes. Por outro lado, reconhece-se que o 
turismo detém particularidades específicas ao nível dos seus produtos, as quais emanam 
em parte das suas características associadas à perecibilidade, inseparabilidade, 
heterogeneidade e intangibilidade. Neste contexto, o marketing no turismo é fortemente 
determinado pela natureza da procura turística e pelas características operacionais das 
empresas fornecedoras de serviços, as quais se apresentam fortemente atomizadas (Silva, 
1998).  
 
Face a estas particularidades, as formas de promoção utilizadas para os produtos turísticos 
diferenciam-se em comparação com outras actividades, apesar de se inserirem na 
denominada cadeia do mix de marketing (Product, Price, Promotion e Place) tal como 
delimitado por McCarthy (1981) e redefinido por Kotler e Armstrong (1999) para reflectir 
a necessidade de orientação primordial para o consumidor (4 Cs - Customer Value, 
Change, Communication e Convenience). Por outro lado, no campo do turismo, e 
atendendo ao processo complexo que envolve o processo de decisão e de compra por parte 
dos consumidores, a segmentação de mercados reveste uma importância acrescida na 
medida que a divisão do mercado em subgrupos homogéneos, possibilita a opção por 
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estratégias de marketing distintas. Num mercado muito vasto tornam-se óbvias as 
vantagens de possuir segmentos de clientes com necessidades e características comuns, já 
que a promoção pode ser moldada de uma forma mais conveniente.   

 
A promoção/comunicação é, no caso do turismo, a variável mais visível dentro dos 4Ps de 
McCarthy; inclui a propaganda, a promoção de vendas, o merchandising, os patrocínios, as 
comunicações na Internet, a produção de brochuras, etc. As técnicas promocionais são 
utilizadas para possibilitar que os clientes potenciais conheçam os produtos, para estimular 
o respectivo consumo, para oferecer incentivos de compra e para focalizar a sua imagem.  
 
No caso em apreço, a avaliação que iremos efectuar desloca-se do plano empresarial para o 
patamar institucional, na medida que a abordagem não incidirá sobre o desempenho das 
empresas turísticas, orientando-se para o marketing efectuado pela Administração Nacional 
do Turismo e pelos denominados ORLT (Órgãos Regionais e Locais de Turismo). Estas 
entidades não se assumem como produtoras de serviços nem como distribuidoras dos 
mesmos, pelo que a sua influência é limitada, já que não existe um controlo efectivo sobre 
os produtos do turismo, mas antes uma prática destinada a facilitar a assistência aos 
sectores que integram as actividades turísticas dentro do país ou de uma região, ou em 
alternativa, um “ (…) investimento num mix promocional para atingir a procura potencial 
através da consciencialização sobre os destinos e para influenciar desta forma o 
comportamento de compra (…)” (Middleton et al, 2001). 
 
Esta última estratégia promocional, na vertente do mercado interno, incorpora o 
desenvolvimento e a implementação de programas promocionais para transmitirem a 
imagem do país e dos seus destinos, para persuadirem os residentes a efectuarem as suas 
deslocações turísticas dentro do país e para comunicarem mensagens dirigidas a 
segmentos-alvo previamente escolhidos. Neste contexto, os objectivos associados residem 
sobretudo na informação dos consumidores, na motivação do seu interesse, no estímulo à 
navegação na Internet, no acesso a brochuras de produtos e na facilitação dos contactos 
com a indústria turística. Burkart e Medlik (1981) classificaram esta opção como a criação 
de uma campanha umbrella, sob a qual os agentes privados podem comercializar com 
vantagem os seus produtos individuais.  
 
Em contrapartida, a estratégia de “facilitação” reside no estabelecimento de “pontes” de 
colaboração entre a administração e os vários agentes individuais das actividades turísticas, 
visando o estabelecimento de parcerias efectivas, quer no plano das pesquisas de mercado, 
como na preparação dos produtos, nomeadamente ao nível da informação, dos 
investimentos financeiros, do acesso ao marketing das pequenas empresas e da definição 
das prioridades promocionais por destinos e segmentos-alvo. 
 
A documentação disponível sobre a realidade portuguesa mostra-nos que as práticas no 
domínio do turismo interno tem assentado predominantemente na opção pelas 
denominadas campanhas umbrella, embora recentemente a estratégia de “facilitação” 
comece a evidenciar sinais crescentes de utilização. Aliás, no caso da actividade 
promocional dirigida para os mercados internacionais, esta rotação estratégica tem-se 
acentuado progressivamente como decorre da criação das Agências Regionais de 
Promoção Turísticas, responsáveis pela elaboração, apresentação e execução dos 
respectivos Planos Regionais de Promoção Turística Externa. As Agências Regionais de 
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Promoção Turística55 correspondem às Áreas Promocionais do país – Porto e Norte, Centro 
de Portugal, Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores – e são associações de direito 
privado, sem fins lucrativos, constituídas por representantes dos agentes económicos do 
turismo e por um número relevante de empresas privadas com actividade turística e de 
entidades do sector público, de carácter ou âmbito local ou regional, designadamente os 
ORLT. 
 
No caso do mercado doméstico, as evidências empíricas revelam que o modelo utilizado 
tem sido diferente, espelhando novamente a posição de subalternização que esta forma de 
turismo tem registado no plano das políticas dominantes para o sector. Assim, a 
responsabilidade de impulsionar o marketing dirigido ao mercado interno foi durante 
muitos anos da responsabilidade da Administração Nacional de Turismo, através do 
organismo com competências na área da promoção turística (Direcção-Geral do Turismo, 
Instituto de Promoção Turística, ICEP- Investimento, Comércio e Turismo de Portugal, 
Instituto do Turismo de Portugal e Turismo de Portugal, I.P.). A articulação com os ORLT 
e com a indústria turística foi concretizada de uma forma pouco continuada, o que induziu 
fragilidades evidentes neste processo. 
 
Por outro lado, a análise empírica revelou igualmente que a concentração do investimento 
promocional teve sempre como objectivo dominante o desencadeamento de campanhas 
generalistas (tipo umbrella) dirigidas para a sensibilização dos portugueses para os 
recursos turísticos do país, de modo a optarem preferencialmente por viajar dentro do 
território nacional, quer nos períodos de gozo de férias como nas deslocações de curta 
duração. Estas campanhas, na maioria das edições, basearam-se na projecção da imagem 
das várias regiões do país, através dos principais canais da comunicação social, não tendo 
sido acompanhadas de uma intervenção complementar ao nível da organização dos 
produtos.  
 
Slogans como “Faça férias portuguesas”, “Faça férias repartidas”, “Vá para fora cá dentro” 
e “Faça uma escapadinha” alcançaram o reconhecimento por parte da população 
portuguesa, mas nunca lograram associar uma estratégia consistente nos eixos do 
marketing ligados aos produtos, aos preços e à distribuição. De facto, a componente 
comercial e de ligação ao trade até constituiu um objectivo de concretização em algumas 
destas campanhas, mas nunca obteve a junção indispensável de programas e pacotes 
atractivos em termos de preços praticados. Por outro lado, a informação existente permite 
também concluir que a participação do sector da distribuição nunca revelou um 
envolvimento muito grande das agências de viagens, as quais sempre evidenciaram a sua 
preferência por vender aos residentes em Portugal, programas alternativos de outgoing, 
porventura com margens mais aliciantes para os seus negócios. 
 
Paralelamente ao esforço de investimento da Administração Central, os ORLT também 
canalizaram verbas apreciáveis para acções de promoção e de animação turística 
destinadas ao mercado interno, agindo sempre em função do conhecimento que dispunham 
sobre o mercado e não como resultado de uma estratégia coerente e integrada, 
desejavelmente gizada para o todo nacional e prolongada para as várias regiões com base 

                                                 
55 http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/AreasActividade/promocao/entidadesregionaisdepromocao/ 
agenciasregionaisdepromocao/Pages/ARPT's.aspx (05/12/08) 
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em critérios associados à valência das ofertas existentes em termos de diversidade de 
especializações. 
 
Em 1998, e de acordo com a análise efectuada, o modelo existente começa a revelar-se 
mais participativo em termos do papel das estruturas regionais do turismo, atendendo a que 
o já referido “Plano Estratégico para o Turismo Interior Portugal-Espanha” (DGT) 
preconizava que “ (…) a promoção no mercado português deverá ser competência das 
Regiões de Turismo, em articulação com o ICEP, definindo-se anualmente o calendário de 
acções. Essa competência terá de ser acompanhada de meios financeiros, a contratualizar 
(…)” . Em função desta recomendação, a qual foi objecto de parecer favorável do então 
Conselho de Marketing Turístico e de posterior aprovação governamental, a antiga 
Associação Nacional das Regiões de Turismo (ANRET) passou a dispor de condições 
diferentes para colaborar com a Administração Central do Turismo no desenvolvimento de 
campanhas de promoção dirigidas ao mercado interno. 

 
6.4.2. A intervenção dos Órgãos Regionais e Locais do Turismo  
 

Em 2004, iniciou-se a primeira campanha de dinamização do turismo interno tendo como 
suporte uma parceria efectiva entre a Administração Central (ICEP, ITP) e as Regiões de 
Turismo. Os pressupostos assentavam numa estratégia de comunicação a três anos, a qual 
pretendia contemplar objectivos associados à persuasão dos residentes para fazerem férias 
em Portugal, ao incentivo às viagens de curta duração, à redução da sazonalidade dos 
movimentos turísticos e à sensibilização junto do trade e dos opinion makers das 
vantagens competitivas do país face às ofertas internacionais (CESTUR, 2007). As 
propostas a desenvolver foram centradas em temas específicos (relax, enriquecimento, 
aventura, romance, animação e prazer), associando os produtos a desenvolver (Sol e Mar, 
Cultura, Natureza, Touring, City Breaks, Gastronomia e Compras) e as áreas promocionais 
do Continente. Em termos de meios estabeleceu-se que se deveria contemplar a imprensa 
escrita, a publicidade exterior (Outdoors e/ou Mupis em diversas cidades do país e 
autocarros de Lisboa e Porto), a televisão e a rádio. Como público-alvo da comunicação 
foram seleccionados os segmentos prescritores de tendências e modas, abrangendo líderes 
de opinião, inovadores de tendências e os estratos com o rendimento alto e médio alto.  
 
Posteriormente, a parceria entre a ANRET e o ITP procedeu à avaliação dos resultados da 
campanha de 2005, os quais evidenciaram resultados modestos no plano da notoriedade da 
campanha, na atractividade e no comportamento induzido, o que conduziu ao reforço do 
conceito criativo utilizado para a televisão, já que este meio se revelou o mais eficaz. 
Paralelamente, entendeu-se reforçar a componente de férias curtas ou de fins-de-semana 
prolongados, o que acarretou a reinvenção do projecto “escapadinha”; por outro lado, e 
face à necessidade de melhorar a eficácia do investimento, optou-se pela redução da 
publicidade na imprensa e pelo reforço da componente direccionada à Internet, através da 
criação de um site específico para suporte informativo do programa 
(www.escapadinha.com.pt, conforme CESTUR, 2007). A renovação do projecto 
“Escapadinha” concretizou-se em relação à campanha de publicidade 1998/2000, 
mantendo-se a base na oferta de programas de pelo menos duas noites consecutivas em 
alojamento hoteleiro, adicionando-se a possibilidade de os aderentes poderem beneficiar de 
outros descontos em museus, restaurantes, animação turística, etc., através da utilização de 
um cartão específico para o efeito (CESTUR, 2007).  
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Ainda segundo a mesma fonte, baseada em dados facultados pelo Turismo de Portugal, o 
valor investido na campanha de 2006 atingiu cerca de dois milhões de Euros, incidindo 
sobretudo no plano de meios. Comparativamente com o investimento promocional 
efectuado em relação aos mercados externos, a verba aplicada pela Administração Central 
na promoção do mercado interno representou 10% em 2006, o que constitui uma relação 
desproporcionada em relação ao consumo turístico imputável a estas duas componentes. 
 
Contudo, tendo presente as características e os custos da promoção internacional, bem 
como a extensão de mercados emissores a abranger, não se afigura adequado estabelecer 
um paralelo entre os esforços promocionais nestas duas áreas. Não está em discussão o 
montante aplicado nas campanhas do turismo interno, o que se pode discutir é o modelo 
associado, bem como a eficácia dos meios utilizados. Neste sentido, volta-se a evidenciar a 
eventual pertinência de dois vectores não valorizados nas estratégias subjacentes às 
campanhas realizadas. Referimo-nos à aposta muito limitada nas novas tecnologias e à 
ausência dos tais canais de “facilitação” tendentes a proporcionarem uma interacção 
efectiva entra a parte pública e a indústria turística.  
 
Se a campanha umbrella reveste um interesse específico, só ganha eficácia se gerar as 
condições para que os agentes turísticos privados possam aderir através da oferta de 
serviços em condições comerciais atractivas. Por outras palavras, o esforço promocional 
apenas destinado a sensibilizar a procura potencial e a promover os produtos e recursos 
turísticos do país, sem a junção de uma estratégia comercial destinada ao consumidor final, 
torna-se numa operação que não atinge o âmago do problema. As limitações tendentes ao 
desenvolvimento do turismo interno radicam sobretudo na falta de pacotes de produtos a 
preços convidativos e não no eventual deficit ao nível da mensagem promocional. 
 
Em aditamento ao investimento efectuado no plano nacional, há que considerar o esforço 
promocional dirigido ao mercado interno e efectuado directamente pelas Regiões de 
Turismo e pelos Órgãos Locais de Turismo, o qual atingiu, no triénio 2003/05, valores 
globais que quadruplicaram o montante desembolsado pela Administração Central 
(CESTUR, 2007).  
 

Gráfico 6.15. 

ORLT - Distribuição dos montantes aplicados na prom oção e animação 
destinadas ao turismo interno
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Fonte: Produção própria (Inquérito aos ORLT) 
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Conforme deriva da observação do Gráfico 6.15., a maioria do investimento foi canalizado 
para a comparticipação em festividades regionais, em acções publicitárias e na presença 
em feiras, o que deixa transparecer uma preocupação acrescida no domínio do apoio a 
eventos específicos de relevo para a atracção do mercado doméstico. Os programas de 
promoção conjunta revelaram uma preponderância muito débil, enquanto que as acções 
tendentes ao entrosamento com a indústria turística para a criação de pacotes de produtos 
específicos não foram referidas explicitamente.   
 
Como apontamento final, e a confirmar a importância estratégica atribuída ao turismo 
interno, observou-se que o investimento das ORLT foi particularmente equilibrado entre as 
cinco NUT II do Continente, o que permite constatar novamente que estamos na presença 
de um mercado que se distribui por todo o território, desempenhando um papel importante 
na minimização dos contrastes regionais decorrentes da distribuição dos fluxos turísticos 
receptores. 

 
6.5. A importância económica do turismo interno 
 

Para se proceder à avaliação económica do turismo interno deve-se proceder através da 
aplicação da Conta Satélite do Turismo (CST), já que este instrumento permite distinguir 
as diferentes componentes do consumo turístico interior no seio de um país. No decurso 
das Secções 2.4.3., 4.1.2.2. e 4.2.3. já tivemos oportunidade de introduzir o conceito de 
Conta Satélite do Turismo, bem como referenciar a sua aplicação em vários países. 
Enfatizámos igualmente a sua importância para desmistificar os aspectos ligados à 
secundarização do tratamento concedido à abordagem do turismo interno nas políticas 
sectoriais, pelo que iremos seguidamente concentrar-nos no caso português, identificando o 
percurso percorrido neste domínio e evidenciando os resultados obtidos. 
 
Assim, recorda-se que, desde 1995, a OMT preconiza a elaboração do projecto da Conta 
Satélite do Turismo (CST) para promover a harmonização e a comparabilidade das 
estatísticas de turismo, as quais devem assegurar a medida e a análise do impacte do 
turismo. Na sequência das iniciativas desencadeadas neste domínio, a OMT redigiu as 
orientações e os documentos necessários para facilitar a elaboração das CST nos países 
com diferentes níveis de competências técnicas, de recursos, de necessidades e de 
experiência. 

 
À partida, a responsabilidade de operacionalizar a CST num determinado país dependerá 
da organização institucional e administrativa existente, sendo que a OMT propõe a título 
de recomendação geral, a criação de uma instância "inter-institucional", sob a égide da 
Administração Nacional do Turismo e com a representação indispensável do Instituto 
Nacional de Estatística, do Banco Central, dos organismos públicos produtores de 
informação com interesse para o turismo, das estruturas associativas do sector privado e 
dos Centros de Investigação/Universidades.  
 
Esta orientação releva a importância que as parcerias podem desempenhar no 
desenvolvimento do processo, o que se justifica pelo facto da elaboração da CST pressupor 
uma base de conhecimentos diversificados, com contributos de peritos que compreendam a 
natureza estatística da informação e que conheçam bem as necessidades das empresas e 
dos organismos do turismo. A existência de uma equipa multidisciplinar susceptível de 
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repartir os recursos e as competências, bem como integrar e consensualizar interesses, 
sobressai como um requisito essencial, ao qual se deve aditar a existência de um Sistema 
de Estatísticas do Turismo devidamente optimizado e de um estudo prévio de viabilidade, 
o qual deverá gerar como output final um projecto piloto de aplicação. 
 
Como já foi referido na Secção 2.4.3., a noção de conta satélite foi desenvolvida para 
medir a amplitude de sectores económicos que não estão definidos como ramos de 
actividades nas contas nacionais, permitindo ampliar e melhorar o conhecimento da 
importância do turismo em relação ao conjunto da economia de um determinado país, além 
de fornecer um instrumento susceptível de conceber políticas mais eficazes em relação ao 
turismo e ao emprego associado. Por outro lado, a CST viabiliza a avaliação 
individualizada do consumo turístico interno e receptor, a confrontação com outros 
sectores económicos e o estabelecimento de comparações internacionais harmonizadas, 
além da possibilidade de aprofundamento dentro do próprio país através da desagregação 
regional de dados. 
 
A CST segue no lado da procura os conceitos que já foram apresentados no decurso desta 
investigação, sendo que a situação mais complexa reside nas definições baseadas na oferta, 
já que reveste alguma dificuldade isolar as actividades dedicadas aos turistas, daquelas que 
de um modo indiscriminado também servem os residentes e outros mercados/sectores. 
Neste sentido, importa relembrar (pág.52) a classificação da oferta em três grandes grupos 
de produtos – característicos, conexos e não específicos – os quais permitem 
compartimentar, em conformidade com as definições adoptadas, os consumos e a 
produção. 
 
Neste contexto, iremos nas Secções seguintes analisar as incidências referentes à 
operacionalização da CST em Portugal e divulgar os resultados disponíveis, dando neste 
último caso uma clara ênfase ao consumo turístico interno. 

 
6.5.1. A operacionalização da Conta Satélite do Turismo em Portugal 
 

Em Portugal, a Conta Satélite do Turismo foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de 
Estatística, tendo sido apresentado em 2006, o primeiro conjunto de resultados referentes 
ao período 2000-2002. Tratou-se de uma etapa importante para dotar o país com um 
instrumento indispensável, o qual deverá progressivamente ser objecto de uma melhoria 
em torno de algumas áreas que, por manifesta ausência de informação, não estão 
devidamente repercutidas em consonância com a sua importância e representatividade no 
turismo nacional. A Conta Satélite do Turismo, elaborada pelo INE, tem como principais 
quadros metodológicos de referência o Manual de Implementação da Conta Satélite do 
Turismo (EUROSTAT) e o documento “Conta Satélite do Turismo: Quadro de referência 
metodológica” (ONU/OMT). Por outro lado, e uma vez que a Conta Satélite do Turismo é 
um projecto coerente com o Sistema de Contas Nacionais, o recurso aos conceitos e 
nomenclaturas deste último afigura-se imprescindível, sendo observadas as suas 
referências metodológicas, nomeadamente o Sistema de Contas Nacionais das Nações 
Unidas (SCN93) e o Sistema Europeu de Contas (SEC95).  
 
Da análise efectuada aos documentos existentes sobre esta matéria, alicerçada igualmente 
no conhecimento pessoal que se possui sobre a evolução deste processo, importa referir 
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que sob o ponto de vista técnico e conceptual, a Conta Satélite do Turismo de Portugal 
(CSTP) cumpre as recomendações internacionais sobre esta matéria, pelo que está 
assegurada a sua coerência e cruzamento com Sistema de Informação Estatística do 
Turismo e com outros sistemas, como o da Balança de Pagamentos.  
 
As debilidades que decorrem da observação dos dados disponíveis da CSTP derivam de 
lacunas ao nível das rotinas estatísticas que permitem quantificar os indicadores básicos 
associados (tais como, entradas de turistas e excursionistas estrangeiros, movimentos do 
turismo interno, procura nos meios de alojamento, gastos médios, receitas do turismo 
internacional, volume de vendas nas empresas), a par da inobservância das recomendações 
da OMT no sentido de constituição de uma equipa pluridisciplinar para monitorização do 
sistema. 
 
De facto, a CSTP tem sido desenvolvida através de um protocolo bilateral envolvendo o 
INE e a Administração Central do Turismo (DGT e, recentemente, o Turismo de Portugal, 
I.P.), não tendo sido criada uma parceria mais lata, extensível aos principais interessados 
nesta produção estatística. Este aspecto não constitui apenas um pormenor lateral, já que 
tem reflexos na ausência da discussão prévia sobre as opções metodológicas a tomar em 
áreas que exigem estimativas, além de não facilitar a crítica final de resultados e a 
sensibilização de todos os agentes sectoriais para a relevância da informação em causa. 
 
Por seu turno, no domínio das fragilidades decorrentes das estatísticas de base que 
alimentam o sistema, iremos focar a nossa apreciação sobretudo na componente associada 
ao consumo turístico interno, tendo em vista os objectivos da presente investigação. 
 

6.5.2. O consumo turístico interno – dimensão, estrutura e fragilidades 
da Conta Satélite do Turismo de Portugal  

 
De acordo com os dados do INE (Anexo 13), a despesa total em consumo turístico em 
Portugal ascendeu, em 2007, a um valor próximo dos 17 mil milhões de Euros, registando 
um crescimento médio anual de 4,7%, a preços correntes, desde 2000. A desagregação do 
consumo turístico interior pelas três componentes consideradas, permite-nos isolar a 
parcela inerente ao consumo inerente ao turismo interno (Quadro 6.11.). 
 

Quadro 6.11. – Conta Satélite do Turismo de Portugal 

2000D 2001D 2002D 2003D 2004D 2005D 2006Pe 2007Pe VMA 2007/00
Turismo receptor (*) 6.576.845 6.941.462 6.894.221 6.696.540 7.117.487 7.272.355 7.958.582 8.896.213 4,4%
Turismo interno (**) 5.207.248 5.349.438 5.218.382 5.259.214 5.686.238 6.007.276 6.602.561 7.349.326 5,0%

Outras componentes (***) 523.248 586.836 613.048 621.738 646.140 688.882 720.670 773.718 5,7%
Turismo interior 12.307.341 12.877.736 12.725.651 12.577.492 13.449.865 13.968.513 15.281.813 17.019.257 4,7%

(*) - Inclui o consumo do turismo de negócios dos não residentes no território económico do país
(**) - Inclui o consumo do turismo de negócios dos residentes no território económico do país
(***) - Exclui o consumo do turismo de negócios dos não residentes e dos residentes no território económico do país
D - Definitivo; Pe - Estimativa preliminar Fonte: CST (INE)

Unidade: 10  3 €
Total do consumo turístico interior 

 
 
Conforme decorre da apreciação do quadro anterior, o consumo turístico interno atingiu 
em 2007 um montante próximo dos 7,3 mil milhões de Euros, tendo progredido a uma taxa 
média anual de 5,0% e revelando um dinamismo superior ao turismo receptor (4,4%).  
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Assinale-se que de acordo com os critérios internacionais da CST, o consumo do Turismo 
Interno compreende o consumo dos visitantes residentes que viajam unicamente no interior 
do país, mas em lugares distintos do seu ambiente habitual, assim como a componente de 
consumo interno efectuada pelos visitantes residentes no país aquando de uma viagem 
turística no exterior do país (componente de consumo interno do Turismo Emissor). Inclui 
o consumo do turismo de negócios de residentes, o qual nos primeiro resultados divulgados 
pelo INE estava incluído nas “outras componentes”. Esta última parcela, de acordo com o 
INE, engloba os serviços de alojamento turístico das habitações secundárias por conta 
própria e as componentes não monetárias do consumo (nomeadamente, os gastos da 
administração e das instituições de solidariedade social). 
 
O Gráfico 6.16. evidencia a relativa 
estabilidade estrutural da distribuição do 
consumo turístico interior, sendo que no 
decurso dos oito anos em apreço, o 
turismo receptor recuou 1,1 pontos 
percentuais, enquanto que as “outras 
componentes” subiram 0,2 pontos 
percentuais e o turismo interno progrediu 
0,9 pontos percentuais (subiu de 42,3% 
para 43,2%, valor este registado nos dois 
últimos anos). 

Gráfico 6.16.  

Conta Satélite do Turismo - Portugal
Distribuição do consumo turístico interior
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Contudo, este reforço da posição do turismo interno, particularmente relevante atendendo a 
que como veremos seguidamente se trata da componente mais subavaliada, seguiu uma 
trajectória praticamente constante, revelando a única quebra anual em 2002, mas 
recuperando de imediato, facto este não observado no consumo receptor, o qual apenas 
voltou à tendência aumentativa em 2004. 
 

Gráfico 6.17. – Conta Satélite do Turismo de Portugal 
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Fonte: CST (INE) 

 
Antes de comentarmos os valores obtidos para o consumo turístico interno, optámos por 
explicitar a sua desagregação por produtos, na medida que este exercício possibilita a 
constatação de alguns aspectos essenciais para compreender as eventuais limitações que 
ainda decorrem da informação existente.  
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Gráfico 6.18. – Conta Satélite do Turismo de Portugal 

Estrutura do consumo turístico interno (%)
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Fonte: CST (INE) 

 
Assim, considerando a média da estrutura do consumo do turismo doméstico entre 2000 e 
2007, observou-se que o “Transporte de passageiros” é o produto que mais pesa nas 
despesas dos turistas (38,6%), seguindo-se a restauração (25,0%) e o alojamento (11,1%). 
Esta situação deriva certamente da subavaliação da restauração e do alojamento, atendendo 
a que os residentes em Portugal nas suas deslocações turísticas utilizam sobretudo a viatura 
privada, o que implica, segundo os critérios estabelecidos pelo INE, uma afectação destas 
despesas em combustível aos produtos conexos e não ao “transporte de passageiros”. Por 
outro lado, a comparação estabelecida com as situações homólogas em Espanha e França 
(CESTUR; 2007), mostram-nos uma incidência muito inferior dos “transportes de 
passageiros”, os quais possuem uma representatividade no total do consumo turístico 
interno inferior a 20%.  
 
Mas a incongruência de valores aparenta não se cingir a esta particularidade, pelo que se 
apresenta seguidamente a argumentação que defende a subavaliação da componente do 
consumo turístico interno no âmbito da CSTP: 

- A impossibilidade de distribuição dos consumos estimados para as residências 
secundárias pelo turismo receptor e interno, penaliza sobretudo a avaliação desta última 
componente, tendo em consideração o carácter predominante desta modalidade de 
alojamento por parte dos residentes no país, conforme se demonstrou na Secção 
5.2.1.5; 

- Outra fragilidade prende-se com a contabilização dos consumos inerentes à 
“restauração e bebidas”, os quais apresentam um montante para o consumo interno 
sistematicamente inferior ao atribuído ao turismo receptor; de facto, segundo dados 
publicados pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal 
(CESTUR, 2005), a frequência nos estabelecimentos de restauração e de bebidas de 
visitantes nacionais (devidamente isolada em relação aos residentes locais) representa 
mais do que o dobro dos visitantes estrangeiros, o que atesta a discrepância 
apresentada; 

- Uma eventual explicação para a inconsistência dos dados referentes à “restauração e 
bebidas” pode derivar do facto do INE não considerar qualquer consumo para os 
movimentos de excursionistas internos, o que prejudica este centro de despesa mas 
igualmente os valores globais do consumo; retenha-se, que em conformidade com 
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CESTUR (2007), o excursionismo interno poderá ter gerado, em 2006, um volume de 
consumo entre 450 a 500 mil milhões de Euros, o que não aparece reflectido na CSTP. 

- Por outro lado, os consumos internos associado à componente de negócios registaram 
na globalidade um valor superior às restantes componentes, o que também não pode 
configurar uma situação credível; de facto, os movimentos físicos do turismo interno, 
amplamente comentados na Secção 5.2.1., evidenciaram uma clara supremacia das 
viagens por lazer e para visitas a familiares ou amigos, o que independentemente das 
deslocações por negócios possuírem um gasto médio mais elevado não possibilita 
configurar uma situação de supremacia desta componente. 

 
Face aos aspectos atrás evidenciados, ganha-se a convicção de que com a inclusão dos 
gastos dos excursionistas, com a consideração do valor real para a restauração e bebidas, 
com a desagregação da componente interna no caso das habitações secundárias e com uma 
estimativa mais abrangente das deslocações em lazer/férias, o turismo interno reforçaria 
substancialmente a sua incidência no consumo turístico interior no país. Este facto, vem 
assim evidenciar a importância global que o turismo interno possui na economia 
portuguesa, reconhecimento este que não é minimamente compatível com a atenção que 
lhe é concedida nas políticas nacionais de turismo, tal como será evidenciado no capítulo 
seguinte da presente investigação. 
 
Aliás, tendo a Conta Satélite do Turismo de Portugal um trajecto ainda a percorrer em 
termos de aperfeiçoamento progressivo, importa relevar que estudos anteriores efectuados 
em Portugal sobre a avaliação do impacto económico do turismo no País, já deixavam 
entender a existência de uma posição maioritária do consumo turístico interno no contexto 
do consumo global atribuído ao turismo. De facto, Silva, Santos e Dionísio (1992) 
conferiram nas suas avaliações uma incidência próxima dos 55,0% em 1986, Silva et al 
(1995) apontaram para 53,5% em 1990 e, finalmente, Silva e Basílio (1998b) obtiveram 
53,0% em 1995, confirmando deste modo o predomínio do consumo turístico doméstico e 
reforçando o nosso sentimento que esta situação tenderá a ser reflectida nos apuramentos 
futuros na CSTP. Refira-se que estas pesquisas utilizaram uma metodologia precursora da 
que viria a ser adoptada para a Conta Satélite do Turismo, assentando basicamente na 
construção de uma matriz input/output da actividade turística que garantia a integração 
deste sector na Contabilidade Nacional. 
 
Não se podem ignorar os efeitos do turismo sobre os sectores produtivos, os quais se 
reflectem no crescimento ligado ao consumo de bens e serviços finais para satisfazer as 
necessidades dos visitantes. Este crescimento sectorial não se confina às actividades mais 
ligadas à produção turística, extravasando para um leque variado de ramos económicos. 
Neste contexto, o turismo assume-se como um factor de dinamização dos sistemas 
económicos regionais, permitindo diversificar a actividade económica, através do efeito 
decorrente das múltiplas relações intersectoriais que gera, o que constitui um elemento 
importante para as regiões mais carenciadas, as quais podem por esta via complementar a 
base do sistema produtivo e melhorar a eficiência do mesmo. 
 
Este efeito multiplicador, induzido pelo aumento da produção para satisfazer a procura 
(suplementar) turística, origina um impacto tanto mais forte quanto mais débil se revela a 
propensão marginal para aforrar ou importar, transladando em cadeia o conjunto da 
actividade económica através do incremento da produção das empresas, do investimento e 
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da distribuição de novos rendimentos salariais ou não salariais (lucros, dividendos, 
alugueres, entre outros). A criação de emprego acompanha este processo, embora possa 
recair mais directamente nas actividades características do turismo e comportar um 
impulso mais forte sobretudo nos factores de trabalho menos qualificados. Neste contexto, 
reforça-se a ideia de que o turismo não pode ser encarado apenas como um sector gerador 
de receitas externas, mas igualmente como um instrumento redutor das disparidades sociais 
e inter-regionais. É precisamente neste contexto que o turismo interno pode desempenhar 
um papel fulcral, assumindo-se como um elemento providencial para a redistribuição da 
riqueza.  
 
Este último aspecto foi devidamente evidenciado na Secção 5.2.1., onde se demonstrou que 
perante uma desagregação regional particularmente assimétrica do PIB e do poder de 
compra, os fluxos turísticos internos tendem a fluir das zonas mais favorecidas para o 
conjunto do território nacional através de uma distribuição que se revelou particularmente 
equilibrada na óptica dos destinos. Trata-se da confirmação da perspectiva do efeito 
positivo do turismo interno, o qual possui um âmbito territorial de incidência que abrange 
o todo nacional, por oposição ao turismo receptor fortemente concentrado em três NUT II 
(Algarve, Lisboa e Madeira).  
 
Além da importância do consumo turístico interno no PIB nacional, do efeito de 
redistribuição regional da riqueza, da criação de emprego e do efeito multiplicador, 
convém não omitir o contributo que o turismo doméstico pode fornecer em termos do 
desenvolvimento sustentado das micro e pequenas empresas turísticas disseminadas pelas 
várias regiões do país.  
 
De facto, perante uma estrutura empresarial fortemente fragmentada nos sectores da 
restauração, da animação turística e do alojamento turístico colectivo, os quais funcionam 
em alguns locais do interior do País, sobretudo nos meios rurais, como pólos geradores de 
postos de trabalho e de fixação demográfica, assumindo mesmo nalguns casos a base de 
sustentação económica regional, importa materializar a sua dependência em relação à 
procura interna.  
 
Esta particularidade remete-nos novamente para a observância do efeito multiplicador56 ao 
nível do alojamento e, sobretudo, da restauração e dos transportes, cujos estudos existentes 
em Portugal sobre esta matéria – Silva (1986 e 1989); Silva, Santos e Dionísio (1992a e 
1992b); Silva et al (1995); Silva e Basílio (1998a e 1998b) e INE (1999) – demonstram 
eloquentemente a sua amplitude, com a vantagem acrescida deste impulso se poder 
materializar quase inteiramente no plano local.  
 

 
 
 
 
 

                                                 
56 Este multiplicador mostra-nos o efeito que o aumento de uma unidade monetária da procura final (nos ramos turísticos) 
induz na economia em termos de montante adicional de recursos (valor acrescentado, importações e outros); por 
exemplo, no caso dos restaurantes, o multiplicador foi de 1,981 em 1992 (INE), o que significa que o aumento de 1000 
unidades monetárias (u.m.) na procura deste sector, produz o feito directo de 1000 u.m. mais o efeito de 981 u.m. sobre 
os ramos de actividade fornecedores daquela actividade.                                                      
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Quadro 6.12. – Multiplicadores dos recursos totais 
 Silva, Santos e 

Dionísio (1992a 
e 1992b) 

Silva et al 
(1995) 

Silva e Basílio 
(1998a e 1998b) 

INE (1999) 

Restaurantes Turísticos 1,949 (1986) 
1,847 (1989) 

2,095 (1990) 1,884 (1995) 1,981 (1992) 
1,870 (1995) 

Hotelaria (hotéis de 5, 4 e 
3 estrelas) 

1,684 (1986) 
1,638 (1989) 

1,566 (1990) 
 

1,446 (1995) 
 

1,541 (1992) 
1,515 (1995) 

Transportes aéreos 1,827 (1986) 
1,822 (1989) 

1,355 (1990) 1,955 (1995) 

Transportes ferroviários 1,805 (1986) 
1,856 (1989) 

1,999 (1990) 1,854 (1995) 

Transportes Rodoviários  
Passageiros 

1,634 (1986) 
1,579 (1989) 

1,746 (1990) 1,382 (1995) 

 
 

1,782 (1992) 
1,735 (1995) 

Agências de Viagens 1,478 (1986). 
1,490 (1989) 

1,479 (1990) n.d. 2,026 (1992) 
2,099 (1995) 

Total Ramos Turísticos n.d. 
. 

n.d. 1,658 (1995) 1,762 (1992) 
1,718 (1995) 

n.d. – não disponível                                                                                               Fonte: Produção própria 
 
Tendo presente a importância que os restaurantes e os transportes de passageiros possuem 
na estrutura do consumo turístico interno, de acordo com os dados da CSTP, releva-se o 
facto destas actividades possuírem dos multiplicadores mais elevados, o que vem reforçar 
o ponto de vista sobre a capacidade dinamizadora da economia por parte desta forma de 
turismo. Contudo, tenha-se sempre presente que o efeito multiplicador traduz o montante 
dos recursos que é necessário mobilizar para responder às solicitações da procura final, os 
quais podem ser produzidos na economia ou serem importados.  
 
Todavia, a decomposição dos efeitos multiplicadores em três grandes parcelas dos recursos 
induzidos (VAB, importações e IVA), demonstra que apesar dos ramos ligados aos 
restaurante turísticos, aos transportes turísticos e à hotelaria, terem uma estrutura de custos 
onde se destacam produtos importados, tal incidência situa-se num plano inferior ao 
conteúdo em importações do consumo privado não turístico dos residentes.  
 
Como nota final, convém ter igualmente presente, tal como referem Silva et al (1995), que 
“ (…) o turismo, para além de gerar valor acrescentado nos seus ramos directos (…) tem 
uma enorme capacidade para motivar outras actividades económicas como sejam a 
construção civil (ela própria de grande efeito multiplicador, com significativa 
potencialidade de apropriação local) e indústria (mobiliário, têxteis, cutelaria, 
alimentação e bebidas) de apreciável conteúdo local, já para não salientar as novas 
experiências em turismo rural e agro-turismo (…)”. Este aspecto releva a circunstância do 
efeito multiplicador denotar expressão nos ramos não directamente turísticos, o que será 
sempre um factor a não menosprezar e a aconselhar uma valorização não exclusiva do 
impacte directo das actividades características do turismo.   

 
6.6. O efeito da envolvente 
 

Importa recordar que o objectivo essencial da Parte II da presente investigação reside na 
apreciação da filosofia e da dinâmica do mercado interno, tendo em vista a estruturação do 
seu diagnóstico estratégico em Portugal, instrumento este que confere pragmatismo 
acrescido ao modelo empírico que se pretende criar. De facto, sem esta componente de 
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ANÁLISE DO MERCADO 
(variáveis endógenas) 

Contextualização da importância do turismo 
interno no plano internacional 

Caracterização da procura interna em Portugal 

Diversidade e potencialidades das ofertas 
regionais 

Avaliação dos aspectos ligados à 
comercialização, distribuição e promoção 

CONDIÇÕES DA ENVOLVENTE 
(variáveis exógenas) 

• Políticas; Económicas 
• Sociais, Demográficas 
• Tecnológicas, culturais e naturais 

Diagnóstico 
estratégico 

análise, a proposta de modelo empírico de desenvolvimento do turismo interno cairia em 
pressupostos meramente teóricos, pelo que se entendeu como recomendável não prescindir 
da observação de todas as variáveis associadas à sua dinâmica. Assim, o fio condutor desta 
abordagem (Figura 6.5.) iniciou-se com a contextualização da importância do turismo 
interno no panorama internacional, seguindo-se o aprofundamento para a realidade 
portuguesa, onde se caracterizaram aspectos relacionados com as tipologias de fluxos, os 
perfis e motivações dos consumidores, a incidência regional da procura e, finalmente, os 
aspectos associados à comercialização, distribuição e promoção. Após esta perspectiva 
orientada para o mercado, e assente nas suas principais variáveis endógenas, daremos 
sequência ao roteiro pré-estabelecido, focando a pesquisa no plano das condições da 
envolvente externa ao sector.  

 
Figura 6.5. – Esquema das etapas conducentes ao diagnóstico estratégico do turismo interno  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Fonte: Produção própria 
 

As variáveis exógenas não dependem do sistema turístico em análise, mas sim da sua 
envolvente, acabando por condicioná-lo na mesma. No caso específico do turismo interno, 
a análise da envolvente externa assume um interesse acrescido; de facto, contrariamente ao 
que se verifica no turismo receptor, onde não existe a possibilidade de actuar directamente 
sobre o macro enquadramento que enquadra o comportamento dos turistas nos seus 
próprios países de origem, no caso do mercado doméstico existem condições, pelo menos 
no plano teórico, para intervir na alteração dos pressupostos que delimitam as práticas 
turísticas dos residentes. Tal não significa que seja possível inverter em absoluto as 
particularidades ou as tendências das variáveis exógenas, mas é viável desencadear acções 
e políticas que podem atenuar a incidência desfavorável de algumas destas no domínio das 
movimentações turísticas, ou, pelo contrário, ampliar o efeito propulsor daquelas que já 
estimulam a actividade. 

 
Neste contexto, o papel do sector público torna-se determinante na adaptação da 
envolvente exterior à moldura do sector turístico, nomeadamente na sua componente 
interna; contudo, como já foi amplamente focado na Secção 2.2. da Parte I, a priorização 
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das políticas públicas deve obedecer a uma visão geral do interesse de toda a sociedade, 
sob o ponto de vista de maximização do bem-estar social e económico, pelo que o turismo 
não deve possuir pretensões hegemónicas. Se o seu papel de instrumento susceptível de 
gerar mais-valias é uma realidade, particularmente no plano do indivíduo e da sociedade, 
tal não dispensa a subordinação das políticas que lhe estão conferidas a um patamar 
colectivo e superior de interesses. 
 
Face aos aspectos atrás aduzidos, iremos conduzir a abordagem neste domínio das 
variáveis exógenas isolando parte da envolvente política em relação às restantes, as quais 
serão objecto de uma sistematização em bloco. Assim, a primazia da investigação incidirá 
sobre os instrumentos sectoriais da política de turismo, cuja influência sobre o 
desenvolvimento do mercado interno se reconhece como tendo um efeito mais directo. 
Consequentemente, as outras particularidades associadas ao enquadramento político serão 
aglutinadas na apreciação integrada sobre as demais variáveis exógenas.  
 

6.6.1. Quadro político e institucional 
 

i) Contexto geral 
 

Em conformidade com autores como Hall e Jenkins (2007), assistiu-se a partir da última 
década de 1980, a um claro “ (…) incremento de actividades de análise à política de 
turismo (…)”, justificando-se esta ocorrência como corolário do “ (…) crescimento 
massivo do turismo, do envolvimento dos governos e da percepção de impactos negativos 
do turismo em países em vias de desenvolvimento (…)” . Segundo o nosso ponto de vista, 
importa complementar este entendimento, acentuando que a preocupação crescente dos 
governos com o turismo também encontra a sua explicação no reconhecimento do papel 
económico que pode desempenhar, já que até este período era manifesta a ausência de 
informação credível neste domínio.  
 
Por outro lado, a progressiva interiorização de que a actividade turística necessita de 
parcerias adequadas entre os agentes públicos e privados, também veio reforçar perante os 
governos a importância de assegurarem uma intervenção fulcral nas áreas ligadas ao 
planeamento, à regulamentação, à formação profissional, a par de m desempenho 
consequente e objectivo em torno da infra-estruturação básica. No fundo, e de acordo com 
as ideias de Beni (2004), as quais serão objecto de abordagem mais detalhada na Parte III 
desta investigação, o poder político acaba por reconhecer que o turismo necessita da sua 
acção insubstituível ao nível da “super-estrutura” e da “infra-estrutura” , não só para 
potenciar os benefícios decorrentes da actividade como também para criar as condições 
favoráveis para enquadrarem o desempenho das empresas turísticas. 
 
Hall e Jenkins (2007) citam a este propósito os trabalhos de Matthews (1975, 1978, 1983; 
Matthews e Richter, 1991) e reconhecem que foi só a partir dos anos posteriores a 1970 
que a política pública do turismo se tornou uma prioridade nos países desenvolvidos e em 
vias de desenvolvimento. Recentemente, e de acordo com os mesmos autores, “ (…) os 
processos de inter-relacionamento na globalização económica, o grande crescimento das 
empresas multinacionais, a reestruturação económica, os danos ambientais e, mais 
recentemente, o terrorismo, fizeram desencadear decisões e acções no sector público (ou 
em alguns casos debate seguido de indecisão e inacção) relativas ao turismo (…)”. Por 
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outro lado, e como acentua Pearce (1992), muitas das organizações públicas do turismo 
tiveram a sua génese a partir de preocupações específicas do próprio sector, nomeadamente 
as respeitantes à promoção turística nos planos nacional e regional.  
 
Paralelamente, Hall (2000) enfatiza o alargamento das estratégias governamentais, assente 
numa visão mais ampla de abordagem ao fenómeno turístico e releva o papel crescente que 
as organizações não governamentais começam a evidenciar nas relações internacionais, 
nomeadamente a UNWTO. De facto, esta instituição operacionalizou o funcionamento das 
suas estruturas de cariz não governamental (Conselho Profissional, Conselho dos Destinos 
e Conselho da Educação e da Ciência) reconhecendo “ (…) that the private sector is the 
driving force behind tourism growth and advocates a partnership approach to 
development on the local and national level. This belief in public-private partnerships is 
reflected inside UNWTO through the participation of Affiliate Member from the tourism 
industry who has direct access to government members and meetings, seminars and social 
events (…)”.  
 
Por outro lado, no plano da UE, uma falha apontada pelo Grupo de Alto Nível sobre 
Turismo e Emprego (1998) residiu precisamente na inexistência de fóruns de debate e de 
auscultação em relação às entidades não governamentais, com prejuízo evidente em termos 
da indispensável interacção. 
 
Enfatizada a particularidade do turismo englobar um leque de actores muito diversificado, 
os quais necessitam de possuir referências concretas para o desenvolvimento da sua 
actividade, somos conduzidos à evidência de que o Estado se encontra numa posição 
favorável para chamar a si a responsabilidade de coordenar as actividades turísticas e de 
garantir e elaboração dos planos sectoriais, sem prescindir dos contributos e da 
participação dos restantes actores.  
 
A forma de actuação do Estado pode variar de país para país, sendo ditada sobretudo pela 
filosofia política vigente e pelo maior ou menor relevo que a actividade turística possui em 
termos económicos. Contudo, nos países onde o turismo já é forte, ou revela apetência para 
se expandir, o governo tem que desempenhar um papel activo, adoptando uma política de 
planeamento estratégico e de regulação. O planeamento tem como objectivo central o 
desiderato de assegurar que o turismo é desenvolvido de acordo com o potencial e as 
necessidades do país, promovendo uma expansão racional e selectiva, e assegurando os 
seguintes aspectos colaterais: 

- Consensualização das parcerias entre os sectores públicos e privados, com clara 
convergência de actuação; 

- Integração numa perspectiva nacional das diferentes realidades regionais, conciliando-
se a actividade nas grandes zonas de destino com as novas alternativas emergentes; 

- Reforço da articulação intersectorial, com implementação de programas integrados. 
 
Autores como Hall (2001), Ruschmann (1997), Molina (2001), Getz (1986), Costa (1997), 
Pearce (1989) e Inskeep (1991), convergem em termos de reconhecimento de que o 
desenvolvimento da actividade turística deve assentar no planeamento integrado, como 
meio de criação de um processo sistemático de definição de objectivos, de formulação de 
análises coerentes e de estabelecimento de recomendações e critérios.  
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Tal como evidenciam estes investigadores, o planeamento do turismo não se esgota no 
ordenamento do território, sendo necessário garantir a intervenção sobre um sistema 
económico-social complexo, o qual envolve variáveis endógenas e exógenas, requerendo 
mecanismos de controlo sobre processos dinâmicos de implicações múltiplas. 
 
Neste contexto, parece-nos lícito concluir que a função do planeamento será a de 
compatibilizar os factores políticos e sociais com os económicos e ambientais, 
determinando objectivos precisos e identificando os meios próprios para os atingir. Por 
outro lado, também é plenamente consensual que compete ao Estado accionar os 
mecanismos que permitam funcionar os sistemas de planeamento nacional e regional, 
como factores essenciais para concretizar uma política integrada, verdadeiramente 
essencial para o progresso qualitativo global que se pretende imprimir ao turismo 
português.  
 
ii) Os documentos de referência estratégica do sector do turismo em Portugal 

 
A orientação política mais recente para o sector do turismo em Portugal encontra-se 
distribuída por vários documentos, os quais permitem retratar abordagens globais e 
parcelares, facultando uma perspectiva evolutiva sobre as orientações existentes. Segundo 
Costa (2001), “ (…) a análise realizada permite concluir que os documentos produzidos 
em Portugal na área do turismo, e em relação ao período em análise (1994-1999 e 
também 2000-2006) contém aqueles que são os principais domínios de intervenção de uma 
política que se pretende moderna e operativa para o sector do turismo (…)”. O mesmo 
autor releva ainda que “ (…) uma análise comparativa com (outra) literatura nesta área 
(ver, por exemplo, Jeffries, 2001; OMT, 1998; Inskeep, 1992; Silva, 1997; Pearce, 1989; 
Pearce & Butler, 1993; Adams, 1990), permite igualmente chegar a uma conclusão 
semelhante. Esta situação permite verificar que em Portugal se tem vindo a introduzir na 
teoria e na prática da política do turismo um conjunto de ingredientes que dominam 
igualmente o vocabulário das preocupações de outros países com grande experiência, 
valor e investigação na área do turismo (…)”. 

 
Comprovada a existência de massa crítica ao nível do discurso do poder público e da 
definição de objectivos modernos para o desenvolvimento do turismo no país, importa 
apreciar a outra face do processo, ou seja, como é que na generalidade se tem 
operacionalizado a política do turismo no “terreno”. E, neste aspecto, Costa (2001) é 
elucidativo ao referir: “ (…) denota-se um hiato entre os objectivos (modernos) da política 
e a respectiva estratégia de implementação no território (…)” . De acordo com este autor, a 
estratégia de implementação da política tem surgido fortemente associada à criação de 
instrumentos financeiros de apoio ao desenvolvimento do sector, bem como à 
modernização da legislação sobre as organizações nacionais do turismo e sobre as 
actividades privadas do turismo, notando-se uma clara ausência de intervenção em relação 
ao quadro organizacional regional e local, a par da lacuna decorrente da falta de 
territorialização da política.  
 
Por outro lado, se tivermos presente aquelas atribuições que são geralmente reconhecidas 
como responsabilidades do Estado no domínio do turismo, ou seja, a definição da política 
nacional e dos “standards” para as actividades turísticas, a formação profissional, a 
coordenação do marketing internacional, o financiamento, a regulação e o planeamento, 
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constata-se que o ponto mais débil de intervenção tem-se localizado precisamente neste 
último domínio. De facto, as actividades promocionais (junto dos mercados externos) e 
formativas também conheceram um dinamismo apreciável, implicando a canalização de 
verbas significativas, as quais têm sido aplicadas anualmente pelas organizações nacionais 
com competências nestas áreas específicas e que, apesar da ocorrência de algumas 
reestruturações orgânicas, nunca viram interrompida a série de investimento realizados.  
 
Assim, face aos aspectos atrás referidos, afigura-se como defensável o ponto de vista que 
atribui uma das maiores fragilidades da intervenção pública no turismo em Portugal à falta 
de utilização das técnicas de planeamento integrado, como forma de assegurar a 
antecipação e a regulação das possíveis mudanças do sistema, potenciando um progresso 
ordenado e susceptível de aumentar os benefícios sociais, económicos e patrimoniais no 
processo global de desenvolvimento turístico.  
 
De facto, no nosso país, têm-se privilegiado os meios em detrimento dos objectivos; neste 
sentido, o planeamento tem-se limitado ao curto e médio prazo, não apresentando uma 
articulação com o sistema económico, territorial e social global; na prática tem-se quedado 
pelos enquadramentos genéricos macroeconómicos com incidência no sector do turismo. O 
porquê desta razão? Provavelmente porque o turismo tem sido encarado sobretudo como 
um elemento de equilíbrio das contas externas e não, igualmente como um sector 
estratégico para o desenvolvimento e ordenamento do território.  
 
Por outro lado, as evidências empíricas apontam para que esta ausência de práticas de 
planeamento condizentes com a dimensão do sector e com os seus impactos, também tenha 
reflexo na forma desarticulada e avulsa, como durante muitos anos se processou a 
abordagem aos mercados, como se fundamentou o investimento promocional, como se 
equacionou a intervenção na formação profissional, como se legislou no domínio das 
actividades turísticas, como se construíram quadros de apoio financeiro à intervenção 
privada e pública, como se aplicaram as verbas decorrentes dos jogos de azar e fortuna, 
como se reestruturou a administração central e regional do turismo, ou como se acautelou o 
interface com as políticas do ambiente, do ordenamento do território, da cultura ou dos 
transportes. 
 
Não se discute a pertinência, nem o alcance das medidas que nalguns períodos foram 
tomadas em vários domínios; o que se releva é a sua aparente falta de inserção num 
planeamento global e numa estratégia geral, de forma a enquadrar e a rentabilizar o seu 
alcance. Se, de facto, não ocorreu este desiderato, também dificilmente se poderiam ter 
implementado os mecanismos de monitorização adequados das referidas intervenções 
subsectoriais. Sabendo-se que a componente de monitorização constitui uma etapa 
fundamental no roteiro de acções que integram o processo de planeamento, já que tem 
como objectivo central a verificação da implementação dos programas, medidas e acções 
previstas e a consequente análise de desvios, observa-se que este instrumento também não 
tem sido utilizado nas políticas específicas de áreas como a promoção institucional ou a 
formação profissional, onde a avaliação dos impactes decorrentes dos investimentos 
concretizados não deveria dispensar esta apreciação. 
 
Referidos os pontos mas vulneráveis das orientações políticas para o desenvolvimento do 
turismo de Portugal, interessa assinalar a forma como se tem contemplado a vertente do 
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mercado interno no contexto geral dos principais documentos de referência para o sector. 
Sabendo-se que as acções de planeamento podem ser classificadas de acordo com duas 
referências – o tempo e a organização espacial – iremos focar a nossa apreciação na 
perspectiva de médio e longo prazo conjugada com as iniciativas da esfera sectorial. O 
esquema seguinte (Figura 6.6.) permite contextualizar o enquadramento da tipologia de 
instrumentos que foram objecto de investigação, os quais aparecem devidamente 
destacados: 
 

Figura 6.6. – Inserção dos documentos analisados no contexto das tipologias de planeamento 
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Fonte: Produção própria 
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Conforme se pode inferir, foi concedida prioridade à análise de instrumentos do 
denominado planeamento sectorial ao nível nacional, visto que este tipo de documento 
seria à priori aquele que mais ajustado se revelava para os fins em vista. De facto, nos 
instrumentos de planeamento global são escassas as referências que no âmbito do turismo 
descem ao detalhe dos mercados, sendo esta situação extensiva à esfera nacional, regional 
ou local; por outro lado, a abordagem dos documentos sectoriais numa escala inferior à 
nacional também não se afigurou aconselhável, não só porque a literatura existente se 
revela escassa, mas sobretudo porque nos desviaríamos do objectivo central da avaliação. 
Assim, procedeu-se a uma análise aprofundada dos documentos em apreço, a qual se 
iniciou com a contextualização e a enumeração dos principais objectivos associados a cada 
instrumento, além de se proceder à filtragem de todas as referências inerentes ao mercado 
interno.  
 
O Plano Nacional de Turismo (1986/89) constituiu o primeiro documento de reflexão 
estratégica integrada do sector do turismo em Portugal desde a década de 80. Assinale-se 
que antes da revolução de Abril de 1974, o turismo estava incluído no planeamento 
económico geral, possuindo um capítulo próprio no Plano Intercalar de Fomento (1965/67) 
e no III Plano de Fomento (1968/73). Posteriormente, apenas em 1986, através da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 17-B/86, publicada no D.R. n.º 37, 1.ª Série, de 
14/2, o governo definiu uma política para o turismo consubstanciada num documento 
orientador autónomo.  
 
Este Plano estabelecia orientações gerais para o desenvolvimento do turismo em Portugal, 
criava bases territoriais ligadas a um eventual ordenamento turístico e fixava objectivos 
sectoriais. O incremento do turismo interno e o desenvolvimento do turismo social são 
referidos como vectores importantes para a melhoria da qualidade de vida dos residentes. 
Ao nível da promoção turística para o mercado interno, define-se a prioridade das acções 
destinadas ao fomento dos movimentos fora da época alta e nas zonas menos vocacionadas 
para o turismo externo activo. No plano do combate à sazonalidade preconiza-se o 
lançamento de campanhas de férias repartidas com oferta de programas aliciantes fora da 
época do Verão, bem como a isenção de impostos e de contribuições para a segurança 
social por parte das empresas que concedam prémios aos trabalhadores que optem por 
férias fora da época alta; no domínio do turismo social defende-se o fomento do 
intercâmbio entre a utilização dos equipamentos do turismo social e do turismo comercial. 
 
Cronologicamente, seguiu-se “O Livro Branco do Turismo” (1991), o qual pretendeu 
sintetizar a evolução do turismo em Portugal e definir as prioridades de intervenção 
política. O documento contém análises parciais sobre a concorrência internacional, a 
organização do sector público e privado, a oferta turística, o investimento no sector e o 
marketing. Aborda as tendências internacionais e estabelece as linhas principais de 
desenvolvimento turístico: defesa da qualidade dos serviços e dos equipamentos; melhoria 
da base científica de apoio ao conhecimento do sector; aumento do investimento na 
animação turística; reexame do enquadramento ambiental e da qualidade estética dos 
equipamentos turísticos em concordância com os Planos de ordenamento do Território; 
melhoria dos factores relacionados com o acolhimento turístico; e, modernização das infra-
estruturação básica de apoio ao sector. No domínio do turismo interno o documento 
reconhece, num plano geral, a sua importância no mundo, mas em termos de referências 
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explícitas ao nosso país limita-se à menção da necessidade do então existente Instituto de 
Promoção Turística promover Portugal como destino de férias para os portugueses.  
 
Há evidências de um recuo claro na prioridade atribuída ao turismo interno, passando os 
mercados externos a ganhar absoluta ascendência em termos de diagnóstico e de 
estratégias. O turismo é definido e programado apenas a pensar no turismo receptor, o qual 
regista fortes crescimentos em termos de volume da procura. Esta tendência é um pouco 
atenuada com o documento estratégico que o governo apresentou no ano seguinte, 
intitulado “Turismo – estratégia de desenvolvimento e quadro de apoio financeiro” 
(1992), o qual engloba um conjunto de acções estruturantes, as quais resultaram do 
cruzamento das linhas de política definidas no Livro Branco com a criação de um quadro 
financeiro de apoio ao investimento no sector. Identifica o modelo de desenvolvimento dos 
anos 80, apontando os desequilíbrios existentes: dependência do produto “sol e praia”, 
concentração geográfica da oferta, sazonalidade da procura, forte dependência em relação 
aos mercados espanhol inglês, grande dimensão do fenómeno denominado pela “camas 
paralelas”, domínio da distribuição internacional da oferta pelos grandes operadores 
internacionais e desequilíbrio entre a oferta e a procura de mão-de-obra qualificada. 
Prescreve, em conformidade, a definição de uma nova estratégia baseada em quatro 
vectores: aumento da qualidade da oferta, aumento do profissionalismo, diversificação de 
produtos e diversificação de mercados. 
 
No âmbito da política de diversificação de mercados, este documento preconiza a 
dinamização do turismo interno, “o qual não pode continuar a ser considerado um 
mercado marginal, devendo ser encarado, pelo contrário, como prioritário e essencial 
para o desenvolvimento futuro do sector”. Reconhece-se igualmente que o mercado 
interno pode vir a constituir um importante factor de estabilidade nas ocupações hoteleiras, 
pelo se recomendou o aumento significativo do seu orçamento de promoção. Contudo, 
estas orientações genéricas para o desenvolvimento do turismo interno não têm 
correspondência em resultados, nem são vertidas no Plano de Médio Prazo (1994/97) 
elaborado para o sector e que visou o enquadramento dos programas de investimento com 
o QCA II (1994/1999).  
 
Este documento retoma as orientações estratégicas definidas em 1992 e avalia os 
resultados globais dos instrumentos de desenvolvimento lançados em anos anteriores. 
Inclui o levantamento das perspectivas regionais e a articulação com outros sectores e 
preconiza o lançamento de planos regionais de desenvolvimento turístico, mas não 
individualiza programas nem acções para o turismo interno, limitando-se a referir a 
importância de dinamização do turismo interno no contexto da estratégia de diversificação 
de mercados.  
 
Assinale-se que, segundo um estudo efectuado pela Comissão Europeia (1998) com 
referência a 1997, Portugal ocupava naquele ano a cauda da tabela no que concerne às 
taxas de gozo de férias fora da residência habitual. Por outro lado, os dados oficiais 
também confirmavam o fraco dinamismo do turismo interno, com as taxas de gozo de 
férias fora da residência a apenas a abrangerem ¼ da população residente e maior do que 
15 anos (Gráfico 6.19, inserto na página seguinte).  
 

 
 



  
 Sancho Silva 

Capítulo 6. Análise de dados III – As variáveis relevantes e o 
diagnóstico estratégico do turismo interno em Portugal 

 

 - 413 - 

Gráfico 6.19. 
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Fonte: CESTUR (2007) 

 
Contudo, a fase de grande distanciamento político em relação a este mercado e o período 
de resultados desfavoráveis iria conhecer uma alteração nos anos seguintes. Assim, as “ 
Linhas orientadoras para a política de turismo em Portugal “ (1998) vêm estabelecer as 
bases para uma nova orientação, tendo sido definidas as seguintes áreas prioritárias de 
intervenção: a reorganização institucional, o ensino e a formação profissional, a 
articulação com o ordenamento do território, o planeamento turístico regional e local, o 
ambiente, a cultura e outros domínios (transportes, fiscalidade, comunicações, desporto, 
segurança, entre outros), a qualificação da hotelaria e da restauração, o reforço da 
animação turística e a renovação da política de marketing, 
 
O documento em apreço procede ao diagnóstico estratégico do sector, enumera as grandes 
opções e as questões-chave, aborda o enquadramento internacional e estabelece os 
objectivos gerais da política do turismo: reforço dos benefícios do turismo nos planos 
económico, social, patrimonial e territorial; e, atenuação dos estrangulamentos estruturais 
(capital humano, administração pública, organização da oferta, distribuição, alojamento 
não classificado, promoção, planeamento integrado, ordenamento do território e 
ambiente). Por outro lado, defende a definição de uma política coerente de turismo 
interno, alargando este conceito para o próprio país vizinho, já que existia o entendimento 
de que o mercado espanhol agia, em grande parte, com motivações muito semelhantes às 
dos portugueses. Refere igualmente a necessidade de se desenvolver um plano neste 
sentido, reconhecendo-se que o mercado interno tem uma dimensão reduzida, mas com 
amplo potencial de crescimento. No domínio das medidas de política para atenuação dos 
estrangulamentos estruturais, insiste-se com a valorização do turismo interno, através da 
criação de um “programa promocional específico que aumente a penetração no mercado 
através de uma oferta estruturada em função das motivações dos diversos segmentos 
potenciais”.                                                                                                                                                                                 
 
Dando cumprimento ao recomendado nas “Linhas orientadoras para a política do turismo 
em Portugal” (1998), foi efectuado o “Plano estratégico para o turismo interior Portugal 
– Espanha” (1998), o qual incidiu sobre o diagnóstico estratégico, a definição de 
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objectivos e a formulação estratégica, isolando-se o mercado interno em relação ao 
mercado emissor de Espanha. O Plano Estratégico preconizava que “ (…) a promoção no 
mercado português deverá ser competência das Regiões de Turismo, em articulação com o 
ICEP, definindo-se anualmente o calendário de acções. Essa competência terá de ser 
acompanhada de meios financeiros, a contratualizar (…)” . Face a esta proposta de 
orientação, que foi objecto de parecer favorável do então Conselho de Marketing Turístico 
e de posterior aprovação governamental, a Associação Nacional das Regiões de Turismo 
(ANRET) passou a colaborar com o ICEP e, mais recentemente, com o Instituto de 
Turismo de Portugal e com o Turismo de Portugal, I.P., no desenvolvimento de campanhas 
de publicidade dirigidas ao mercado interno. 
 
No domínio do diagnóstico do mercado interno foram identificados os principais 
constrangimentos: Mercado com dimensão ainda reduzida; Forte concentração sazonal; 
Preponderância pelas férias de sol e praias dirigidas preferencialmente para o Algarve; 
Potencial de extensão e de maior penetração da oferta turística; Mercado passível de 
alargamento da base de motivações da procura num sentido de diversificação e acréscimo 
de valor. Por outro lado, em termos de objectivos foram fixadas especificamente as 
seguintes orientações: Alargamento do mercado efectivo; Redução da sazonalidade; 
Desconcentração geográfica das estadas; Diversificação de motivações. Foram igualmente 
delimitados os domínios estratégicos sobre os quais se deveria actuar: Penetração e 
extensão no mercado (focando os produtos na área dos short-breaks); Extensão de 
produtos (desenvolvendo-se produtos compósitos regionais, com abordagem e cruzamento 
definido com as Regiões de Turismo que integram as áreas promocionais); Focalização de 
produtos (lançando-se propostas para aumento de valor do produto sol, mar e praia e para 
programas nacionais de golfe, caça turística e termas); Focalização de segmentos 
(propondo-se programas coerentes dirigidos aos segmentos sénior e juvenil); 
Diversificação (criando-se condições para o lançamento de novos produtos para novos 
segmentos).  
 
As linhas de força decorrente deste Plano foram transpostas para o documento “Turismo 
em Portugal – Política, estratégia e instrumentos de intervenção” (2002), o qual ratifica as 
bases da política nacional do turismo em Portugal e enquadra o lançamento do Plano de 
Consolidação do Turismo (Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2002, de 24/1, o 
qual possuía como instrumentos de financiamento o Programa Operacional de Economia 
(2000/06), o Programa Nacional de Formação “Melhor Turismo” (2000/06) e o Programa 
de Intervenções para a Qualificação do Turismo (2002/04).  
 
Este Plano pretendia consagrar uma intervenção adequada face à conjuntura desfavorável 
decorrente dos acontecimentos de 11 de Setembro de 2001 (atentados terroristas em Nova 
Iorque) e propunha: “Contrariamente às opções estratégicas efectuadas no passado, onde 
se privilegiou uma actuação sobre a procura, importa agora concentrar também os 
esforços na adequação da resposta por parte da oferta turística nacional”. As orientações 
estratégicas passaram a incidir sobre a organização e hierarquização de produtos, a aposta 
no planeamento integrado, o cruzamento com as políticas de ordenamento do território, a 
definição de regras de preservação ambiental e de sustentabilidade, o desenvolvimento de 
um sistema integrado de qualidade para o turismo português, o fortalecimento do tecido 
empresarial, o apoio às PME, a qualificação dos recursos humanos, o fomento das 
parcerias público-privadas e a aposta nas novas tecnologias. 
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Na esteira das conclusões do “Plano Estratégico para o Turismo Interior Portugal -
Espanha” (1998), o documento aborda a passagem para as Regiões de Turismo da 
responsabilidade de operacionalização da promoção do mercado interno, a qual deveria 
enquadrar-se nas orientações gerais, sem prejuízo da autonomia executiva, da inovação e 
do valor acrescentado que decorriam da nova situação. Em conformidade, referia-se que o 
então Icep Portugal apoiou o primeiro programa extraordinário de acções apresentado 
pelas Regiões de Turismo em 2001, bem como a criação no Programa de Intervenções 
para a Qualificação do Turismo (2002/04) de uma medida própria de apoio ao 
desenvolvimento do mercado numa base estável. Reforçou-se o entendimento de que as 
campanhas promocionais também deveriam possuir programas concretos de 
comercialização, com condições vantajosas para os residentes, o que implicaria interacção 
entre as Regiões de Turismo e os agentes privados.  
 
Esta dinâmica de valorização do turismo interno foi aparentemente secundarizada com as 
novas orientações políticas decorrentes do “Plano de Desenvolvimento do Sector do 
Turismo” (2003), criado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2003, de 
1/8. Este instrumento surgiu como decorrente do Programa para a Produtividade e o 
Crescimento da Economia (PPCE) e pretendia “eleger o turismo como um dos eixos 
centrais do modelo de desenvolvimento económico do país”, contendo um conjunto de 40 
medidas repartidas pelos seguintes eixos de intervenção: dinamização e estruturação da 
oferta, dinamização da procura, reforma da organização institucional, e reforço da 
informação e do conhecimento sobre o sector do turismo. Colocava um foco particular 
nas medidas tendentes a agilizarem os processos de aprovação e de licenciamento dos 
empreendimentos turísticos, além de preconizar uma nova figura a contemplar no quadro 
dos instrumentos de gestão territorial (áreas de protecção turística). Formalizava 
igualmente a criação do Instituto do Turismo de Portugal, o qual passou a aglutinar as 
competências promocionais atribuídas até então ao Icep Portugal e as actividades de 
estímulo ao investimento da responsabilidade do Instituto Financeiro de Apoio ao 
Turismo. No domínio da procura, criou um novo modelo de concertação e 
contratualização da promoção turística externa e reformulou o Programa de Intervenções 
para a Qualificação do Turismo. 
 
No âmbito das orientações promocionais destacava-se a indicação de realização de 
campanhas publicitárias de incentivo aos portugueses e estrangeiros residentes no país 
para passarem férias em Portugal e em empreendimentos turísticos. O plano incluía 
igualmente a menção à efectivação, “em parceria com as associações representativas do 
sector e as empresas promotoras de imobiliária turística e de lazer, de uma campanha da 
marketing e de promoção das principais áreas de resorts nacionais como destinos 
preferenciais de 2.ª residência ou residência temporária de férias, para os segmentos 
médio alto e alto de reformados e idosos de nacionalidade portuguesa ou estrangeira”.  
 
A última referência no âmbito desta retrospectiva, contempla o “Plano Estratégico 
Nacional do Turismo” (2007), aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 53/2007, e que passou a ser o referencial orientador da actual política de turismo em 
Portugal. Definido para o período de 2006 a 2015, e assente num conjunto de eixos de 
intervenção, o PENT visa “alavancar o crescimento sustentado do turismo em Portugal” , 
tendo sido estruturado em torno de cinco eixos – Território, Destinos e Produtos; Marcas 
e Mercados; Qualificação de Recursos; Distribuição e Comercialização; Inovação e 
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Conhecimento – e de onze projectos de implementação, dentro dos quais sobressai o 
denominado “Produtos, destinos e pólos”. No âmbito do último projecto atrás referido, 
incluem-se iniciativas que visam: o desenvolvimento da oferta de serviços para dez 
produtos considerados como estratégicos – “Gastronomia e Vinhos”, “Touring cultural e 
paisagístico”, “Saúde e Bem-estar”, “Turismo de Natureza”, “MICE”, “Turismo 
Residencial”, “City/Short breaks”, “Golfe”, “Turismo Náutico” e “Sol e Mar”; a 
requalificação de destinos; o desenvolvimento de novos pólos de atracção turística – 
Alqueva, Litoral Alentejano, Oeste, Douro, Serra da Estrela, Porto Santo e Açores – 
recuperando o conceito do PNT; e a atracção de investimento e de investidores de 
referência. 
 
No prisma da abordagem ao turismo interno, o PENT constata alguns aspectos 
relacionados com a evolução deste mercado e identifica-o como estratégico, reconhecendo 
que “ (…) o turismo interno tem vindo a ganhar importância face ao turismo externo”. No 
capítulo consagrado às linhas de desenvolvimento estratégico acentua-se que o mercado 
“nacional” (leia-se interno) constitui um mercado estratégico por excelência. Assim, o 
mote da estratégia geral baseia-se em “ (…) apostar na captação de turistas de 20 
mercados emissores internacionais e no desenvolvimento do turismo interno”. Estabelece 
objectivos quantitativos para a evolução do mercado interno na hotelaria, aldeamentos e 
apartamentos turísticos. Contudo, ao nível das orientações para o desenvolvimento dos 
produtos estratégicos, omite o mercado interno, centrando-se numa lógica exclusiva do 
turismo receptor. 
 
A aplicação dos produtos atrás referidos no terreno deverá, por sua vez, ser realizada 
através do esforço conjunto dos sectores público e privado, ao nível de instrumentos legais 
(ordenamento do território), financeiros (investimento público e privado), comerciais 
(estratégias de marketing, com vista ao conhecimento absoluto do mercado da procura, e 
campanhas de promoção de projecção internacional) e tecnológicos (desenvolvimento de 
sistemas de informação, monitorização e avaliação da actividade turística e recurso às 
novas tecnologias enquanto instrumentos de análise, investigação e planeamento 
territorial). Por outro lado, o PENT preconiza também a diversificação dos mercados-alvo, 
salientando neste domínio a necessidade dos agentes turísticos estabelecerem alianças com 
os grandes distribuidores da Internet, como forma de reforçar a presença dos destinos e dos 
produtos na rede, privilegiando o recurso à componente das vendas em linha. 
 
No capítulo destinado às linhas orientadoras para as regiões, o PENT define que “o 
desempenho de curto/médio prazo irá estar alavancado num conjunto de produtos 
específicos”, estabelecendo as opções que constam de uma matriz específica, a qual 
também hierarquiza as prioridades; contudo, saliente-se que esta matriz reflecte as 
orientações de carácter geral, fortemente suportadas pela realização de estudos específicos, 
onde se privilegiou a ponderação dos elementos associados à procura internacional. 

 
Por outro lado, em termos de objectivos quantificados para o mercado interno, o PENT 
estabeleceu taxas de crescimento para as dormidas na hotelaria, aldeamentos e 
apartamentos turísticos, tendo por base o horizonte até 2015. As variações médias anuais 
previstas oscilam regionalmente entre 2 a 3%, o que constitui um ritmo de crescimento 
muito mais modesto do que o indicado para a procura internacional.  
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A aplicação das taxas de evolução atrás referidas permite perspectivar para o mercado 
interno as quotas regionais que constam do gráfico a seguir reproduzido: 
 

Gráfico 6.20.
%  de Dormidas de Residentes na Hotelaria, Aldeamentos e Apartamentos 

Turísticos por NUT II 
Evolução 2006-2015
Perspectivas PENT

Fonte: INE/PENT/Produção Própria
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Fonte: CESTUR (2007) 

 
Conforme se pode verificar da observação do Gráfico 6.20., ao ocorrer este cenário, o 
mercado interno baixaria a sua incidência na totalidade das regiões consideradas, o que 
não é consentâneo com a evolução recente, nem com as características da oferta instalada 
nas regiões onde predomina claramente (Norte, Centro e Alentejo). Esta projecção vem 
reforçar a lógica prioritária de abordagem do PENT, ou seja, a visão a partir da procura 
externa, além de interiorizar a convicção de que a introdução dos denominados Pólos de 
Atracção Turística poderá alterar por completo a configuração dos movimentos turísticos 
nas NUT II do Norte, Centro e Alentejo. Face às premissas empíricas existentes, trata-se 
de um pressuposto no mínimo discutível e que deriva da convicção de que alguns 
investimentos existentes em carteira terão uma repercussão acentuada, alterando as lógicas 
de mercado vigentes. Segundo o nosso ponto de vista, a fisionomia do turismo marcante 
numa determinada região depende criticamente da especificidade dos recursos primários 
existentes, não sendo crível que a instalação de novos empreendimentos turísticas possa 
induzir uma inversão dos padrões da procura real.  
 
Contudo, mesmo a dinamizarem-se os Pólos de Atracção Turística, tal como previsto, a 
importância do turismo interno também será forte nestas áreas, tal como o comprova as 
respostas provenientes do painel de peritos (CESTUR, 2007), os quais relevam o papel 
decisivo que poderá desempenhar nos casos do Alqueva, Litoral Alentejano, Oeste, Douro 
e Açores. A questão relacionada com a evolução expectável da procura interna na 
hotelaria, aldeamentos e apartamentos turísticos será retomada na Secção 6.7. da presente 
investigação, pelo que apenas importa, nesta fase, admitir a possibilidade da ocorrência de 
níveis superiores de crescimento. 
 
A integração da apreciação efectuada aos instrumentos de planeamento sectorial consta do 
Anexo 12, cujo resumo se reproduz no Quadro 6.13., o qual consta da página seguinte.  
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Conforme decorre do exposto anteriormente, os instrumentos de planeamento sectorial 
conferiram sempre uma evidência secundária ao turismo interno. De facto, apenas o “Plano 
estratégico para o turismo interior Portugal/Espanha” (2008) encontra uma parte 
substancial da sua génese na preocupação de criar um quadro incentivador para o mercado 
doméstico, não se limitando ao enunciado de um conjunto de iniciativas avulsas, mas 
apresentando uma clara territorialização do alcance das medidas recomendadas. Nos 
restantes documentos, as referências assumem um carácter de maior ou menor prioridade, 
mas, no fundo, reflectem invariavelmente uma subalternização em relação ao turismo 
receptor, o que se explica em parte pelo efeito que esta forma de turismo possui no 
equilíbrio da balança de transacções correntes do país.  
 

Quadro 6.13. – Síntese da apreciação aos documentos institucionais de referência 
Geral Turismo interno  

Documentos institucionais de 
referência 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Plano Nacional de Turismo 
1986/89 ◙ ◙ ◙ ◙ ○ ○ ◙ ◙ ◙ ◙ ○ 

Livro Branco do Turismo (1991) 
 ◙ 

 
◙ 

    
◙ 

  
○ 

Turismo – estratégia de 
desenvolvimento e quadro de 
apoio financeiro (1992) 

◙ 
 
◙ ◙ 

      
○ 

Turismo – plano de médio prazo 
(1994/97) ◙ ◙ ◙ 

 
○ 

     
○ 

Linhas orientadoras para a política 
de turismo em Portugal (1998) ◙ ◙ ◙ ◙ 

   
◙ ◙ ◙ ○ 

Plano estratégico para o turismo 
interior Portugal -Espanha (1998) ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ○ 

Turismo em Portugal – Política, 
estratégia e instrumentos de 
intervenção (2002) 

◙ ◙ ◙ ◙ ○ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ○ 

Plano de Desenvolvimento do 
Sector do Turismo (2003) ◙ ◙ ◙ 

   
○ ◙ 

  
○ 

Plano Estratégico Nacional do 
Turismo (2007/15) ◙ 

 
◙ 

 
○ ○ 

 
◙ 

  ? 
Legenda: (1) – Política sectorial; (2) – Cruzamento com outras políticas; (3) – Reconhecimento da importância; 
(4) – Orientações estratégicas; (5) – Territorialização das políticas; (6) – Desenvolvimento de produtos; (7) – 
Comercialização; (8) – Marketing; (9) – Turismo social; (10) - Mecanismos de monitorização; (11) – 
Implementação  

◙ - Abrangido; ○ - Abrangido parcialmente; ? – Em curso.                                    Fonte: Produção própria 
 

O “Plano Nacional de Turismo (1986/89)” e as “Linhas Orientadoras para a Política do 
Turismo em Portugal” (1988) e “Turismo em Portugal – Política, Estratégia e Instrumentos 
de Intervenção “ (2002), constituem os suportes horizontais da intervenção política que 
mais aprofundaram a temática do turismo interno, tentando lançar as bases para o seu 
lançamento ou a sua revitalização efectiva. Neste sentido, recomendaram a implementação 
de medidas concretas tendo em vista a sua abordagem duma forma global e coerente, 
apontando pistas para a estruturação adequada da oferta, para a remoção de 
constrangimentos decorrentes do ambiente exógeno ao sector, para a superação das 
fragilidades existentes no plano da comercialização, para o desenvolvimento do turismo 
social, para a efectivação das parcerias pertinentes e para a orientação da promoção. 
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Os restantes documentos generalistas sobre a política do turismo focaram quase 
exclusivamente a acção, no domínio do mercado interno, no desenvolvimento de 
campanhas promocionais. Esta situação foi particularmente nítida nos primeiros anos da 
década de 90 e no período pós-2002. Contudo, também não se depreenda que os objectivos 
e os programas estabelecidos nos instrumentos de planeamento sectorial mais sensíveis à 
problemática do turismo interno alcançaram a plena concretização. No âmbito da 
monitorização e da sequência de acções, não foi possível garantir os mecanismos que 
assegurassem um elevado grau de execução das medidas planeadas, perante a ocorrência 
da inevitável rotação política na Administração Central, a qual no domínio do turismo tem 
conduzido ao frequente desaproveitamento de iniciativas anteriores. 
 
No entanto, o turismo em geral progrediu em termos da sua avaliação económica, pelo que 
na posse dos dados decorrentes da Conta Satélite do Turismo em Portugal, os quais foram 
devidamente apresentados na Secção 6.5., será pouco provável que, no futuro, se volte a 
assistir à marginalização das políticas do turismo interno. Para este mercado desenvolver 
as suas potencialidades e ainda elevar mais a sua importância económica e social, afigura-
se fundamental a existência de uma estratégia duradoura e concertada, a qual não se 
compadece com abordagens fugazes e inconsequentes, face à miscelânea de acções e 
parcerias a estabelecer.  
 
Tal como decorre de CESTUR (2007), a antiga ANRET sentiu a necessidade de possuir 
uma orientação estratégica que pautasse a intervenção das várias Regiões de Turismo, no 
domínio do turismo doméstico. Perante o estudo efectuado, esta entidade evidenciou 
publicamente o seu interesse em concretizar as acções propostas, no quadro de uma 
parceria a estabelecer com o Turismo de Portugal, I.P. A elaboração do consequente 
subproduto, ou seja, o Plano de Marketing foi fixada como uma prioridade absoluta, a par 
da extensão do PENT para a vertente do turismo interno, sobretudo no que concerne à 
intersecção entre produtos prioritários e regiões de aposta. No entanto, a aprovação do 
novo diploma que define a organização turística regional em Portugal (D.L. nº 67/2008, de 
10/4), ao extinguir os ORLT e ao criar as novas figuras alternativas pode constituir um 
factor de atraso na evolução deste processo. 
 
De facto, a retoma da dinâmica então existente poderá constituir uma ameaça, caso se 
prolongue excessivamente o período de formação das novas Entidades Regionais 
Turísticas e, por arrastamento, do planeamento das respectivas actividades futuras. Em 
contrapartida, ao ocorrer com êxito a integração dos antigos ORLT nas Entidades 
Regionais Turísticas, também poderão resultar aspectos positivos no domínio do 
planeamento regional e da interacção com o poder local, com efeitos vantajosos para o 
lançamento de uma linha estratégica condutora e integrada para a potenciação do mercado 
interno. 

 
6.6.2. A constelação de variáveis exógenas às práticas do turismo interno 

 
As variáveis que compõem o ambiente externo estão fora do controlo dos actores ligados 
ao sistema turístico associado ao mercado interno, o que não invalida que seja 
indispensável conhecê-las. Com efeito, apesar de não ser viável definir a orientação dos 
elementos exógenos, existe sempre a oportunidade de proceder a uma indispensável 
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monitorização, a qual poderá criar condições para aproveitar as eventuais oportunidades de 
uma maneira mais ágil e eficiente, e evitar as ameaças enquanto for possível.  
 
A avaliação do ambiente externo engloba não só os factores macro ambientais (questões 
demográficas, económicas, tecnológicas, políticas, entre outras), com também os 
denominados factores micro ambientais, onde podemos inserir as pessoas, as famílias e as 
organizações governamentais e não governamentais. Tal como refere Maximiano (2000), “ 
(…) a análise do ambiente externo é um dos pilares do planeamento estratégico; quanto 
mais competitivo, instável e complexo o ambiente, maior a necessidade de analisá-lo 
(…)” .  
 
Sabendo-se que a propensão à viagem varia em função das características do país e da sua 
população residente, pelo que, tal como apontam Cooper et al (2001), estamos em pleno 
campo de análise “ (...) das influências  sobre os padrões globais da procura turística 
(...)” . O mesmo autor denomina a apreciação da incidência destes factores como a análise 
STEP (ou seja, dos elementos sociais, tecnológicos, económicos e políticos), a qual pode 
ser prolongada para o exercício em curso através da inclusão de parâmetros adicionais que, 
na nossa perspectiva, ganham igualmente um interesse não desprezível. Referimo-nos ao 
aprofundamento dos aspectos demográficos, culturais e naturais. Deste modo a Figura 6.7. 
resume, e exemplifica, os principais eixos cuja observação se considera como pertinente no 
caso específico do turismo interno em Portugal. 
 

Figura 6.7. – As variáveis exógenas do turismo interno 

 
 

 

Fonte: Produção própria 
 

Variáveis 
 

Situações exemplificativas 

Políticas Estabilidade, legislação, 
formação, promoção 

Económicas Inflação, moeda, impostos, 
crises económicas 

Tecnológicas Centrais de reservas, acesso à 
Internet, novos equipamentos 

Sociais Desemprego, reformas, horas 
de trabalho, segundo emprego 

Demográficas Estrutura da população, 
natalidade, habitats 

Culturais Estilos de vida, gosto pela 
cultura, hábitos de compra  

Naturais Variações de temperatura, 
inundações, património 
natural 

A componente política, para além da intervenção directa do sector público no plano do 
turismo, a qual já foi abordada na Secção anterior, exerce a sua influência através de outros 
elementos, nomeadamente na definição do quadro institucional global e das políticas 
sectoriais que confinam com as práticas turísticas. Neste domínio, factores como a 
estabilidade política governamental, a existência de boas acessibilidades e de uma rede de 
transportes adequada, o direito a férias remuneradas, o incentivo à desconcentração dos 
períodos de férias, o ajustamento dos calendários escolares e a gestão da carga fiscal que 
incide sobre os consumidores internos, constituem o exemplo de variáveis com efeito no 
comportamento da procura interna.  
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Por outro lado, já foi demonstrado que o nível de desenvolvimento económico de uma 
sociedade é um factor crucial da dimensão das práticas turísticas, na medida que muitos 
dos seus factores interagem directamente com a variação da propensão à viagem; de facto, 
a evolução geral da economia, a inflação, as taxas de câmbio, o PIB per capita, a taxa de 
desemprego, o deficit das contas públicas e o saldo da balança de transacções, assumem-se 
como elementos ilustrativos desta forte correlação entre o nível económico de um país e os 
movimentos turísticos nacionais, daí a imperatividade da sua consideração. 
 
Outra faceta do quadro macro ambiental distingue-se através dos factores sociais, os quais 
possuem uma influência directa sobre os padrões globais da procura turística interna. As 
mudanças nos atributos de uma sociedade podem ocorrer de uma forma lenta ou mais 
rápida, mas inevitavelmente que tenderão a ocorrer. Neste sentido, importa acompanhar a 
evolução de indicadores com interferência directa, ou indirecta, na formação e nas 
características dos movimentos turísticos. As remunerações do trabalho, a duração média 
do trabalho semanal, a posse de um segundo emprego, a idade de saída do mercado de 
trabalho, a distribuição do rendimento e os orçamentos familiares, o nível de 
endividamento dos particulares e os gastos em saúde, educação e habitação, exemplificam 
o caso de variáveis que podem afectar fortemente o processo de tomada de decisões do 
consumidor turístico interno.  
 
A envolvente demográfica justifica a sua autonomização da componente social nesta 
abordagem, atendendo à particularidade que resulta da sua ligação ao fenómeno turístico, 
sobretudo quando se apreciam os níveis evolutivos da população (natalidade, fecundidade, 
mortalidade, migrações, entre outros indicadores), a sua esperança de vida, a sua densidade 
em função do tipo de habitat e a sua distribuição etária. Neste último caso, o conceito de 
ciclo de vida, tal como abordado por Cooper et al (2001), torna-se eloquente na 
demonstração da relação entre as várias etapas de vida de um indivíduo e a diferente 
propensão às práticas turísticas.  
 
A envolvente cultural também condiciona a apetência para as deslocações turísticas e 
incentiva o gosto pelo conhecimento de novos lugares e de novas comunidades, 
constituindo um factor insubstituível de auto-educação. Por outro lado, as políticas e 
actividades turísticas devem ser desenvolvidas em pleno respeito pelo património artístico, 
arqueológico e cultural, competindo-lhes a sua preservação e transmissão às gerações 
futuras; neste contexto, a existência de monumentos, de museus, de locais históricos e 
arqueológicos devidamente preservados e abertos à frequência turística, constituem uma 
atracção muito forte para o turismo interno.  
 
Os factores tecnológicos revestem também aspectos decisivos na formação da procura 
turística, observando-se esta incidência sobretudo em dois planos; em primeiro lugar, a 
tecnologia pode constituir um elemento-chave para conversão da procura reprimida em 
procura real, como bem o demonstra o desenvolvimento dos transportes aéreos e terrestres, 
com consequências comprovadas, respectivamente, no incremento das viagens 
internacionais e internas. Da mesma forma, o desenvolvimento das tecnologias de 
informação e de comunicação é um factor imprescindível em termos da procura turística 
interna, quer no domínio da circulação da informação, como da comercialização e 
promoção on line. Como aspecto lateral, acrescente-se ainda o progresso da tecnologia 
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associada com as actividades recreativas no domínio do turismo activo, a qual facilita o 
acesso a estas modalidades. 
 
O último bloco prende-se com a envolvente natural, onde se devem considerar os aspectos 
relacionados com o clima, com a diversidade de património natural para usos turísticos e 
com os riscos ambientais existentes, entre os quais se podem incluir a actividade sísmica, 
os incêndios florestais, as cheias e inundações, a erosão do litoral, a erosão hídrica, a 
desertificação do território, a elevação dos níveis dos mares e a poluição do ar e da água. 
 
Como não constitui o objectivo da presente investigação a elaboração de um plano de 
desenvolvimento do turismo interno em Portugal, mas antes a construção de um modelo 
empírico que conduza à sua eventual valorização, tendo obviamente em linha de conta o 
diagnóstico estratégico do mercado, entendeu-se que as variáveis exógenas careciam 
sobretudo da devida sistematização e hierarquização, de forma a facilitarem a sua 
identificação como potenciais oportunidades ou ameaças neste processo (Quadro 6.14.).  
 
Desta forma, tendo por base as estatísticas oficiais nacionais (INE, Banco de Portugal) e 
internacionais (EUROSTAT, OCDE, FMI), as opiniões dos peritos que integraram o painel 
consultado e os elementos de avaliação constantes da “Estratégia Nacional para o 
Desenvolvimento Sustentável 2005/2015” (Mota et al, 2005) e de CESTUR (2007), 
procedeu-se à ponderação da envolvente externa, devidamente segmentada por blocos de 
factores e respectivas variáveis. 
 

Quadro 6.14. – Resumo das principais variáveis exógenas 
Oportunidades Ameaças  Impa- 

cto Actual M/L Actual M/L 
A envolvente política 
Estabilidade do sistema político  
Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 
Estratégia Nac. Desenvolvimento Sustentável (ENDS) 
Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 
Incentivos fiscais às férias dentro do país 
Férias escolares menos concentradas  
Acessibilidades e infra-estruturas básicas 

A envolvente económica 
Evolução recente da Economia Nacional e Europeia 
Evolução do PIB 
Taxa de desemprego 
Índice de preços no consumidor 
Défice Público 

A envolvente demográfica 
Crescimento da população residente 
Natalidade e fecundidade 
Casamentos e divórcios  
Dimensão da família 
Mortalidade 
Esperança de vida 
As migrações e a população estrangeira residente 
Envelhecimento da população 
Relação com o concelho de naturalidade 

 
I 
D 
I 
I 
D 
I 
D 
 

D 
D 
D 
I 
I 
 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

 
xx 
xx 
x 
x 
x 
 

xx 
 
 
 
 
 
 
 
x 
x 
x 
x 
xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

 
xx 
xxx 
xxx 
xxx 
xx 
xxx 
xxx 

 
xx 
xx 
xx 
x 
xx 
 
 
 
 
x 
xx 
xx 
x 

xxx 
xx 

 
 

xx 
 
 
 

xx 
 
 

xxx 
xxx 
xxx 
xx 
xx 
 
 
 
 
 
 
 
 

xx 
 

 
 

xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
 

xx 
xx 
xx 
x 
x 
 
x 
x 
x 
 
 
 
 

xxx 
 

D – Directo; I – Indirecto; M/L – Médio e longo prazo; xxx – Forte; xx – Média; x – Fraca 
(Continua) 

Fonte: Produção própria 
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Quadro 6.14. – Resumo das principais variáveis exógenas (Continuação) 
Oportunidades Ameaças  Impa- 

cto Actual M/L Actual M/L 
A envolvente social 
Remuneração média do trabalho 
Horas de trabalho semanal 
Posse de segundo emprego 
Taxa de actividade feminina 
Idade de saída do mercado de trabalho 
Sistema de pensões de reforma 
A distribuição do rendimento/orçamentos familiares 
Endividamento dos particulares 
Despesas em saúde e o Sistema Nacional de Saúde 
Volume de crédito à habitação 
Assimetrias regionais ao nível do poder de compra 
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A envolvente tecnológica  
O acesso dos portugueses às novas TIC 
Acesso à Internet por parte dos agentes privados 
O Plano Tecnológico 

A envolvente natural 
Riscos naturais e ambientais 
Dependência energética do exterior 
Diversidade de património natural e de biodiversidade 
Integração com os instrumentos de gestão territorial 
Erosão da costa e elevação dos níveis dos mares 
Alterações climáticas 
Pressão do sector da imobiliária/construção 

A envolvente cultural 
Parcela do orçamento anual dedicado à cultura 
Sensibilização para as actividades culturais 
Preservação do património cultural 
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D – Directo; I – Indirecto; M/L – Médio e longo prazo; xxx – Forte; xx – Média; x – Fraca 
Fonte: Produção própria 

 
No que concerne à envolvente política, podem-se perspectivar efeitos distintos resultantes 
do maior ou menor sucesso dos três instrumentos de intervenção que se encontram em fase 
de aplicação, dois dos quais com um carácter global – Estratégia Nacional para o 
Desenvolvimento Sustentável (ENDS 2015) e Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(QREN 2007/13) – e, um terceiro, do domínio do planeamento sectorial (PENT 2006/15). 
A obtenção de uma elevada taxa de concretização das acções previstas nestes documentos, 
a par com a concretização dos objectivos que lhe estão associados, viabilizará a existência 
de um cenário amplamente favorável ao reforço do turismo interno, sendo que o inverso 
constituirá uma ameaça clara ao seu desenvolvimento. Convirá ter sempre presente o 
carácter estratégico e horizontal do QREN e da ENDS, os quais ao produzirem os 
resultados previstos terão uma influência decisiva sobre as restantes variáveis exógenas, 
nomeadamente na vertente económica, social e natural.  
 
Passando à envolvente económica, deve-se reconhecer a existência de uma conjuntura 
desvantajosa, a qual tenderá a prolongar-se a curto prazo, possuindo um efeito inibidor 
sobre as práticas turísticas em geral. O relançamento da economia internacional e nacional, 
a ocorrer a médio prazo, funcionará sempre como uma oportunidade para o impulso do 
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turismo interno, enquanto que na hipótese de predomínio do quadro de moderação de 
crescimento, ou de estagnação/recessão, as consequências também serão directas nos 
níveis de desempenho do turismo doméstico. 
 
O enquadramento demográfico da população residente em Portugal caracterizou-se, nos 
últimos anos, “ (…) pela substancial redução do saldo natural provocada pela queda da 
natalidade e acréscimo da mortalidade, por fortes saldos migratórios positivos, com 
tendência para desacelerar e pelo agravamento progressivo do envelhecimento 
demográfico, isto é, pelo aumento da proporção da população idosa (65 ou mais anos) no 
total da população (…)” (CESTUR, 2007). Por outro lado, de acordo com o EUROSTAT 
citado em CESTUR (2007), entre 2000 e 2005, a esperança de vida à nascença aumentou 
em Portugal, aproximando-se das médias europeias.  
 
Contudo, o fenómeno mais saliente trata-se do envelhecimento da população; de facto, de 
acordo com o cenário médio das projecções demográficas mais recentes, elaboradas pelo 
INE e citadas em CESTUR (2007), estima-se que “ (…) esta proporção volte a duplicar 
nos próximos 45 anos, representando, em 2050, 32% do total da população. Em paralelo, 
a população jovem diminuiu de 29% para 16% do total da população entre 1960 e 2005 e 
irá atingir os 13% em 2050 (...)”. Este último aspecto encerra desafios muito concretos 
para o sector do turismo, o qual deve encontrar as respostas adequadas a este segmento da 
população.  
 
Na envolvente social localizam-se várias ameaças para o desenvolvimento do turismo 
interno, as quais decorrem em parte “ (…) das baixas remunerações do trabalho (…)” 
(Mota et al, 2005) e do aumento da taxa de desemprego. Outra particularidade da 
população portuguesa prende-se com o facto de possuir a taxa mais elevada da UE – 15 em 
termos da relação entre o número de pessoas que têm um segundo emprego e o emprego 
total - 6,4% em 2005, contra 3,8% na UE, segundo CESTUR (2007). Ainda no plano 
laboral, observou-se uma tendência regressiva no número médio de horas de trabalho 
semanal (CESTUR, 2007), enquanto que em termos de saída do mercado de trabalho, 
Portugal já possuía, em 2005, uma média acima da UE (63,1 anos contra 61,1 anos), sendo 
que a tendência no futuro será para acentuar esta particularidade, face às medidas tomadas 
pelo Governo português em relação à aposentação na administração pública.  
 
Por outro lado, ainda de acordo com os dados do EUROSTAT e reproduzidos em 
CESTUR (2007), Portugal possuía das dimensões médias familiares mais dilatadas na UE 
(2,8 pessoas em 2005). Contudo, um dos aspectos que mais marca a sociedade portuguesa 
prende-se com a desigualdade interna na distribuição dos rendimentos. Assim, de acordo 
com os dados do EUROSTAT (CESTUR, 2007), Portugal detinha a relação mais 
desfavorável da UE – 15 para este indicador em 2004, com o rendimento detido por 20% 
da população com rendimento mais elevado a superar em 7,2 vezes o rendimento detido 
por 20% da população que possuía o rendimento mais baixo. Foi igualmente patente o 
contraste entre o litoral e o interior do Continente em termos de poder de compra, o que se 
explica, em grande medida, pelo reflexo da dimensão urbana desta variável 
socioeconómica em Portugal, cujos valores mais elevados emergem associados aos 
municípios com centros urbanos de maior relevância (INE, 2007).  
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Outras variáveis que reflectem as dificuldades crescentes da população portuguesa 
prendem-se com o endividamento dos particulares, o aumento das despesas das famílias 
em saúde e habitação e as reformas graduais do sistema de pensões (CESTUR, 2007).  
 
No domínio da envolvente tecnológica, os dados do INE apontam um crescimento 
significativo, entre 2002 e 2006, dos agregados familiares portugueses com posse de 
computador, ligação à Internet e ligação de Banda Larga. Por outro lado, o inquérito 
realizado à população residente (SigmaDos, 2006), revelou que cerca de 3,3 milhões de 
portugueses (39,5% do total da população maior de 15 anos) tinham acesso à Internet, 
sendo evidente a flutuação de valores ao nível de alguns estratos populacionais, subidas 
significativas ao nível das classes sociais mais altas, do grupo dos não casados (solteiros e 
divorciados/separados), dos mais jovens (até 35 anos), dos detentores de habilitações 
literárias mais elevadas e dos profissionais liberais.  
 
No caso das empresas turísticas, os dados do EUROSTAT (CESTUR, 2007) demonstram 
uma penetração crescente das tecnologias de informação e de comunicação, mas ainda 
num plano distante das médias comunitárias. Neste sentido, importa referenciar o Plano 
Tecnológico, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 190/2005, de 16 de 
Dezembro, o qual reconhece “a necessidade de qualificar os portugueses e estimular a 
inovação e a modernização tecnológica, colocando no terreno políticas que acelerem o 
actual processo de mudança do padrão de especialização da economia portuguesa, no 
sentido da promoção de bens e serviços diferenciados, apoiados em actividades de 
investigação e desenvolvimento e cada vez mais vocacionados para os mercados externos” 
(Plano Tecnológico, 2005;4).  
 
Na envolvente natural justifica-se a ponderação da elevada dependência energética do 
exterior. Por outro lado, e tal como enfatizado por Mota et al (2005), uma visão global dos 
principais riscos ambientais em Portugal, com causas naturais, antrópicas, ou combinadas, 
deve englobar o risco sísmico, os incêndios florestais, as cheias e inundações, a erosão do 
litoral, a subida eustática do nível do mar, a erosão hídrica do solo e a desertificação. 
Portugal possui uma grande diversidade de património natural e de biodiversidade a exigir 
um investimento compatível e uma protecção determinada, tendo em vista os usos 
turísticos e não só.  
 
Para muitos observadores, o nosso país dispõe de um quadro legal de referência que 
integra os vários instrumentos de gestão territorial, faltando, todavia, definir as grandes 
opções com relevância para a organização do território nacional (Mota et al, 2005). No 
âmbito das relações directas com o turismo importa não olvidar as ameaças decorrentes 
duma aposta excessiva na imobiliária, bem como os efeitos provenientes das alterações 
climáticas. 
 
Finalmente, e no plano da cultura, importa reter que os gastos em actividades culturais 
possuem um peso reduzido nos orçamentos familiares, muito aquém das médias europeias. 
Por outro lado, como corolário da manutenção de um baixo nível médio de habilitações 
literárias, a população não possui hábitos enraizados no sentido das actividades ligadas às 
práticas culturais, o que carece de correcção. A sensibilização para a preservação do 
património cultural (monumental, artístico e etnográfico) assume um carácter vital para o 
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turismo interno, já que concentra uma parcela significativa dos principais recursos de 
atracção turística fora dos destinos costeiros.  
 

6.7. Diagnóstico geral sobre o mercado 
 

No planeamento turístico, independentemente dos modelos existentes e das derivações que 
separam os diferentes autores sobre esta matéria, emerge um elemento que assume um 
entendimento universal. Referimo-nos ao reconhecimento generalizado da importância da 
fase denominada de observação ou de auditoria, a qual pressupõe a caracterização de todas 
as variáveis ligadas ao desenvolvimento da actividade, bem como o papel desempenhado 
pelos diferentes agentes intervenientes. Este conhecimento possibilita a visão global do 
fenómeno turístico em causa, facilitando o diagnóstico abrangente e, posteriormente, a 
definição do modelo de intervenção e de avaliação dos resultados. 
 
Esta sequência operacional de acções encontra-se transposta para a presente investigação, a 
qual culmina com a proposta de um novo modelo empírico para sustentar a abordagem do 
turismo interno, pelo que o objecto prevalecente do conteúdo da presente Parte II (Filosofia 
e dinâmicas de mercado) pretende precisamente facultar os elementos indispensáveis para 
se possuir a tal visão integrada conducente ao diagnóstico estratégico sobre o mercado em 
apreço. Assim, a perspectiva internacional permitiu contextualizar a incidência do turismo 
interno em vários países e recolher as experiências de sucesso comprovado neste domínio, 
de modo a facultar as indicações sobre a sua dimensão, o seu relacionamento cruzado com 
variáveis relevantes e as estratégias em curso para a sua potenciação.  
 
Posteriormente, a apreciação exaustiva sobre a realidade em Portugal, ao abranger os 
diversos tipos de movimentações e motivações, as incidências regionais, as 
particularidades associadas ao marketing e à comercialização, os efeitos económicos e as 
componentes da envolvente exógena, conferiu um conhecimento diversificado susceptível 
de possibilitar um diagnóstico estratégico consistente e clarificador.  

 
6.7.1. A integração da base de conhecimento e a análise SWOT 

 
Perante uma sequência de numerosas variáveis, as quais excederam a perspectiva exclusiva 
da óptica da procura, já que se focaram aspectos relacionados com as ofertas regionais, 
impunha-se optar por uma ferramenta que facilitasse a integração e a sistematização da 
informação disponível. Neste contexto, a denominada análise SWOT57 perfilou-se como 
um instrumento adequado para o efeito, na medida que ao direccionar os vectores 
relevantes em torno de quatro eixos fundamentas (pontos fortes e fracos, oportunidades e 
ameaças) facilita a delimitação dos factores-chave a considerar na fase de planeamento.  
 
A técnica SWOT insere-se no método indutivo, atendendo a que partir de observações 
efectuadas vai permitir inferir condições e situações gerais e esperadas. Por outro lado, 

                                                 

57 A técnica é creditada a Albert Humphrey (1926-2005) que liderou um projecto de pesquisa na Universidade de 
Stanford nas décadas de 1960 e 1970, usando dados da revista Fortune das 500 maiores empresas; o termo SWOT é uma 
sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades 
(Opportunities) e Ameaças (Threats). (http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis, acedido em 16/012/08). 
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conjuga os elementos da análise interna e externa, para que o diagnóstico que dela resulta 
seja fiável e constitua uma fonte de informação (e suporte) adequada às necessidades da 
gestão estratégica e do planeamento. O ambiente interno (forças e fraquezas) no caso 
vertente circunscreve-se às condições intrínsecas ao sector do turismo no plano da 
componente global da oferta e da procura doméstica, enquanto que o ambiente externo 
decorre da envolvente ao sector, não sendo possível controlá-lo directamente a partir do 
sistema turístico, mas apenas monitorizá-lo.  
 
Neste quadro, a perspectiva de articulação com as variáveis exógenas passa sobretudo pela 
tentativa de potenciar as oportunidades da maneira mais ágil e eficiente e diminuir o risco 
associado às ameaças existentes. Na construção da matriz que suporta a análise SWOT as 
variáveis são sobrepostas, facilitando a escolha das estratégias que conduzem à 
maximização das oportunidades do ambiente, construídas sobre os pontos fortes do turismo 
interno, e à minimização das suas fragilidades e ameaças. Por outro lado, a perspectiva de 
construção da matriz SWOT deve ser dinâmica, ilustrando não só a situação actual como 
também as perspectivas futuras. 
 
No caso em apreço, integrou os contributos decorrentes da recolha de opiniões conduzida 
junto dos ORLT e do painel representativo do sector público, empresarial, associativo e da 
área da investigação, os quais permitiram introduzir as perspectivas regionais e transversais 
do sector. Assim, agregando os pontos de vista expressos através de uma “grelha” 
homogénea de referências, obtiveram-se as menções que se reproduzem no Quadro 6.15., 
apresentado seguidamente.  

 
Quadro 6.15. 

REFERÊNCIAS
ORLT PAINEL 

PERITOS REFERÊNCIAS
ORLT PAINEL 

PERITOS
Património natural e cultural ***** ***** Alojamento e outros equipamentos turísticos ** *
Desenvolvimento de produtos turísticos ** ** Infra-estruturas exógenas ao sector ** *
Infra-estruturas básicas/acessibilidades ** *** Capacidade empresarial * *
Equipamentos turísticos ** * Oferta turística primária * *
Hospitalidade/segurança * ** Recursos humanos * **

Outros equipamentos turísticos * *

Planeamento/Ordenamento/Urbanismo * **
Comercialização/preços/distribuição * ***
Intervenção institucional * ***

Sazonalidade * *
Sinalização turística * *

REFERÊNCIAS ORLT
PAINEL 

PERITOS REFERÊNCIAS ORLT
PAINEL 

PERITOS
Novos produtos turísticos **** *** Concorrência da oferta espanhola *** **
Melhorias nas acessibilidades ** Insuficiências no ordenamento/urbanismo *** ***

Projectos em carteira ** ** Falta de planeamento estratégico *** **
Reforço das parcerias * * Fragilidades nas parcerias entre os actores *** **
Aposta no turismo de negócios ** ** Fraca sensibilização das populações * *
Reconhecimento político do turismo (PENT) * * Globalização/Concorrência internacional * ****
Segurança nos destinos turísticos * * Falta de "massa crítica empresarial" * **
Utilização acrescida da Internet * *** Financiamento das Regiões de Turismo *
Novos Pólos  Turísticos (PENT) **

Graduação da distribuição relativa de referências: ***** - acima dos 40%; **** - 30 a 40%; *** - 20 a 30%; ** - 10 a 20%; * - menos de 10%
Fonte: Produção própria

Análise SWOT - Contributos decorrentes dos inquéritos aos ORLT e ao painel de peritos

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
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 A convergência mais significativa de respostas localizou-se ao nível dos pontos fortes, 
onde os dois grupos valorizaram fortemente as potencialidades dos recursos (sobretudo do 
património natural e cultural) e, de uma forma ainda significativa, a atractividade dos 
produtos turísticos e as melhorias já concretizadas ao nível das infra-estruturas básicas e 
das acessibilidades. 
 

Por outro lado, a dispersão de opiniões foi evidente ao nível das fragilidades, o que obrigou 
a incrementar a lista de referências. Saliente-se que esta diferenciação de prioridades 
decorre da perspectiva e do código de leitura do real dos dois grupos em apreço. Assim, no 
“painel” concedeu-se primazia à deficitária intervenção institucional, aos mecanismos de 
comercialização do turismo interno e à política de preços, enquanto que os agentes 
regionais tenderam a privilegiar os aspectos mais operacionais (debilidade no alojamento 
em alguns destinos, lacunas ao nível das infra-estruturas exógenas ao sector, capacidade 
empresarial limitada em alguns casos e problemas na oferta primária ainda por resolver), 
pelo que a agregação destes dois prismas de abordagem comporta uma mais-valia evidente 
para a produção da matriz final. 

 
No que concerne às oportunidades, ambos os grupos identificaram como relevante a aposta 
em novos produtos turísticos e na sua correcta organização (o que obriga a prolongar as 
estratégias estabelecidas no PENT para as especificidades do mercado interno); não 
obstante, o “painel” apontou inequivocamente para a primazia na utilização acrescida da 
Internet, como meio de ultrapassar os constrangimentos comerciais associados ao turismo 
interno, além de ter recomendado uma atenção especial ao turismo de negócios e à 
concretização dos projectos em carteira. Ao invés, os actores públicos regionais 
distribuíram as suas opiniões por mais acções, concedendo algum destaque às melhorias 
em curso ao nível das acessibilidades, aos projectos em carteira, ao reforço das parcerias e 
à possibilidade de desenvolvimento do turismo interno nos novos pólos turísticos regionais 
previstos no PENT.  
 
Finalmente, no âmbito das ameaças, os elementos do “painel” alertaram para o facto do 
desenvolvimento do turismo interno poder vir a ser afectado pela globalização e, 
consequentemente, pela concorrência internacional acrescida; este ponto de vista foi 
também assumido parcialmente pelos actores regionais, os quais direccionaram o foco na 
concorrência directa da oferta espanhola. A insuficiente preocupação com o planeamento 
estratégico, sobretudo nas vertentes associadas ao ordenamento do território/urbanismo e 
na operacionalização das indispensáveis parcerias público-privadas, constituiu igualmente 
uma advertência não desprezível por parte dos dois grupos.  
 
Depois de referidos os inputs decorrentes dos inquéritos realizados, e tendo em 
consideração a sistematização da base de conhecimentos enunciada através das Secções 
5.2., 6.2., 6.3., 6.4. e 6.5., cujo resumo consta do Anexo 14, retomou-se o roteiro 
metodológico definido, de forma a se proceder à viabilização do diagnóstico estratégico, o 
qual pressupõe a aglutinação e o cruzamento de toda a informação relevante para o efeito.  
 
Assim, a análise SWOT global (Quadro 6.16., reproduzido nas páginas seguintes) integrou 
igualmente as linhas de força decorrentes da observação efectuada, contemplando a 
abordagem ao turismo interno na perspectiva do enquadramento internacional (e do 
respectivo confronto com a realidade portuguesa), bem como o detalhe desta última através 
da análise das diferentes tipologias de deslocações, das motivações subjacentes, dos efeitos 
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económicos, das incidências regionais e das práticas associadas à comercialização e à 
promoção.  
 
Recorde-se que estes elementos, recolhidos através das fontes primárias e secundárias de 
informação, conduziram à caracterização do perfil médio do consumidor, à análise dos 
requisitos do mercado e à observação da cadeia de valor do lado da oferta (produção), de 
forma a possibilitar a definição dos alicerces de um modelo eficaz de desenvolvimento do 
mercado. 
 

Quadro 6.16. – Análise SWOT sobre o turismo interno em Portugal 
PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL : Disponibilização de 
verbas da Administração Central para aplicação em 
acções promocionais de sensibilização para as práticas 
turísticas internas; Reconhecimento por parte dos actores 
regionais da importância estratégica do mercado, com 
consequente aplicação autónoma de verbas destinadas à 
sua potenciação; Existência de programas de dinamização 
do turismo social. 
RECURSOS ENDÓGENOS – OFERTA: Potencialidades dos 
recursos turísticos primários, sobretudo ao nível do 
património natural, cultural e etnográfico; Condições 
climatéricas; Diversidade regional de produtos turísticos; 
Conformação da maioria das ofertas regionais com as 
características do mercado interno; Hospitalidade e 
segurança; Elevadas taxas de fidelização e de intenção de 
regresso em relação à totalidade das regiões (NUT II); 
Acessibilidades rodoviárias ao nível dos Itinerários 
Principais; Alojamento hoteleiro de boa qualidade média;  
PARTICULARIDADES DO MERCADO : Predomínio claro do 
turismo interno em relação ao turismo emissor; Forte 
incidência das práticas do turismo interno por parte dos 
jovens e dos detentores de profissões liberais; Procura 
que se concentra no alojamento privativo, mas que 
também ocupa um lugar de relevo na hotelaria e de 
absoluto predomínio nos parques de campismo, colónias 
de férias e unidades do turismo em espaço rural; 
Distribuição equilibrada dos fluxos pelo território 
nacional, sendo esta situação extensiva aos movimentos 
na hotelaria; Crescimento da procura na hotelaria acima 
das dormidas de não residentes em Portugal, com 
orientação progressiva para os estabelecimentos de nível 
superior; Reforço contínuo das taxas de gozo de fins-de-
semana fora da residência, A escolha do local de férias 
deriva de um processo interno de diálogo na família. 
EFEITOS ECONÓMICOS : Factor de redistribuição regional 
da riqueza no País; Crescimento do consumo turístico 
interno acima do turismo receptor; Estrutura de consumo 
que faz apelo a actividades com forte efeito multiplicador 
dos recursos totais da economia; Contributo forte para o 
PIB nacional, para a criação de emprego e para o 
desenvolvimento sustentado das micro e pequenas 
empresas regionais;  
EFEITOS SOCIAIS: Conhecimento do próprio País por 
parte dos portugueses e desenvolvimento da sua auto-
estima; Valorização cultural dos portugueses. 

INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL : Ausência de política 
nacional para o turismo interno e consequente 
planeamento integrado; Desconhecimento da dimensão 
real do turismo interno em todas as suas formas; 
Cooperação entre os agentes turísticos locais e regionais; 
Ausência de ligação das campanhas promocionais com a 
comercialização, distribuição e organização dos produtos; 
Debilidade dos programas de promoção conjunta e falta 
de entrosamento com a indústria turística. 
FACTORES ENDÓGENOS – OFERTA: Falta de articulação na 
organização e comercialização dos produtos (alojamento, 
animação e distribuição); Falta de iniciativas de animação 
turística na generalidade dos destinos e carências de infra-
estruturas para a ocupação dos tempos livres em algumas 
zonas; Deficiente sinalização turística (turismo 
itinerante). 
FACTORES ENDÓGENOS – COMERCIALIZAÇÃO : 
Predominância da oferta de outgoing por parte das 
agências de viagens nacionais; Inexistência de operadores 
especializados para o mercado interno; Programas dos 
operadores pouco versáteis (short breaks e outros); 
Comercialização baseada em preços elevados praticados 
pelas agências de viagens; Utilização limitada das novas 
tecnologias por parte dos agentes turísticos que 
comercializam a oferta; Ausência de estratégias 
empresariais de comercialização visando o mercado 
interno; Dificuldade em efectuar reservas; Preços 
elevados no alojamento quando comparados com os dos 
operadores internacionais. 
 PARTICULARIDADES DO MERCADO : Mercado com 
reduzida capacidade de geração de turismo nacional; A 
amplitude da procura reprimida apresentou-se fortemente 
influenciada pelas condições económicas; Incidência da 
procura interna na hotelaria proporcionalmente abaixo 
das médias europeias; Procura concentrada ao nível das 
motivações (predomínio do sol e mar) e fortemente 
dependente dos residentes em Lisboa (que geraram 
praticamente metade dos fluxos), no Norte e Centro; 
Prevalência dos maiores índices de gozo de férias nos 
grandes centros urbanos, nos escalões mais jovens e nos 
estratos socioeconómicos de maiores rendimentos; Fraca 
fragmentação dos períodos de férias; Utilização 
preferencial de meios privativos de alojamento; Procura 
sazonal extensiva a todas as regiões e com forte 
concentração em Agosto. 

(continua) 
Fonte: Produção própria  
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Quadro 6.16. – Análise SWOT sobre o turismo interno em Portugal (continuação) 
OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

ENVOLVENTE POLÍTICA /GERAL : Estabilidade do sistema 
político; Quadro de Referência Estratégico Nacional 
(QREN); Fomento de políticas de inclusão social, de 
igualdade de oportunidades para todos e de conciliação 
entre a vida social e profissional (ENDS); Incentivos 
fiscais às férias dentro do país. Férias escolares menos 
concentradas;  
ENVOLVENTE POLÍTICA /TURISMO : Reconhecimento 
político da importância do turismo (PENT); Extensão e 
adequação do PENT aos requisitos do turismo interno; 
Definição de políticas estratégicas adequadas para o 
mercado interno; Desenvolvimento de novos pólos de 
atracção turística; Atracção de investimento e de 
investidores de referência; Intensificação das parcerias 
entre a Administração Central e as estruturas regionais de 
turismo; Optimização da promoção institucional, com 
articulação entre as campanhas e a comercialização e 
organização dos produtos.  
ENVOLVENTE ECONÓMICA : Melhoria progressiva da 
situação económica do país, com incidência no aumento 
dos rendimentos nas famílias. 
ENVOLVENTE SOCIAL : Modificação na estrutura do ócio, 
com maior valorização das actividades de lazer; Aumento 
do tempo livre como resultado da provável estagnação do 
tempo médio de trabalho, da subida da esperança de vida, 
da entrada mais tardia dos jovens no mercado de trabalho 
e do reforço das novas formas de trabalho a tempo 
parcial; A valorização dos períodos de descanso físico e 
psíquico face ao stress quotidiano e às exigências 
profissionais; O desejo de férias activas; Extensão do 
direito a férias pagas;  
ENVOLVENTE  DEMOGRÁFICA : Dimensão média da 
família portuguesa; Redução das taxas de mortalidade; 
Envelhecimento da população; Forte relação sentimental 
com o concelho de naturalidade; Idade de saída do 
mercado de trabalho; Taxa de actividade feminina; Parte 
significativa da população com possibilidade de aceder a 
uma segunda residência. 
ENVOLVENTE TECNOLÓGICA : Inovações tecnológicas nos 
transportes, nas acessibilidades, na informação e na 
comunicação; Reforço da utilização das TIC por parte dos 
residentes e dos agentes privados do sector; 
Modernização tecnológica dos sistemas de reservas.  
ENVOLVENTE NATURAL : Implementação de políticas 
adequadas face aos efeitos das alterações climáticas; 
Diversidade de património natural e de biodiversidade; 
Integração com os instrumentos de gestão territorial;  
ENVOLVENTE CULTURAL : Preservação do património 
cultural. 
PARTICULARIDADES DO SECTOR : Uso crescente da 
tecnologia electrónica para concretizar acções de 
comunicação e promoção; Extensão das experiências 
nacionais nos casos específicos do turismo social; O gozo 
de fins-de-semana fora de casa e o excursionismo 
acompanharão a maior repartição de férias ao longo do 
ano; Uso acrescido de residências secundárias; Aposta no 
turismo de negócios; Expectativa dos actores regionais e 
sobre as potencialidades futuras do turismo interno, 
classificando-o maioritariamente como vital para o 
desenvolvimento do sector turístico em Portugal. 

ENVOLVENTE POLÍTICA /GERAL : Falhanço das metas e 
dos objectivos estabelecidos no QREN, ENDS e Plano 
Tecnológico; Ausência de mecanismos de articulação dos 
períodos de férias (sectores privado e público); Rigidez 
do calendário escolar. 
ENVOLVENTE POLÍTICA /TURISMO : Continuação da 
orientação das políticas de turismo exclusivamente para 
os mercados receptores; Indefinição do papel das 
estruturas regionais de turismo e dos respectivos meios de 
financiamento; Falta de planeamento estratégico; 
Fragilidades na concertação de acções entre os actores 
turísticos; Ausência de implementação de sistemas de 
qualidade e de gestão estratégica dos destinos; Ausência 
de um sistema de informação sobre o turismo interno.  
ENVOLVENTE ECONÓMICA : Evolução recente da 
economia nacional e europeia; Taxa de desemprego 
elevada; Evolução moderada do PIB; Diminuição dos 
rendimentos familiares.  
ENVOLVENTE SOCIAL : Fraca remuneração média do 
trabalho; Assimetrias regionais ao nível do poder de 
compra; Distribuição desequilibrada dos rendimentos 
familiares; Percentagem significativa de residentes com 
posse de segundo emprego; Manutenção de elevados 
índices de endividamento por parte dos particulares; 
Agravamento da exclusão social e do abandono escolar; 
Aumento dos custos de saúde e de habitação; 
Sustentabilidade dos sistemas de pensões de reforma. 
ENVOLVENTE DEMOGRÁFICA : Diminuição a prazo da 
população residente; Redução da natalidade e da 
fecundidade; Envelhecimento da população e a falta de 
práticas turísticas adequadas para a terceira idade.  
ENVOLVENTE TECNOLÓGICA : Falhanço das metas 
estabelecidas no QREN, ENDS e Plano Tecnológico; 
Utilização limitada das TIC por parte dos agentes 
turísticos que comercializam a oferta; Agravamento dos 
custos de acesso à Internet e assimetrias no seu uso.  
ENVOLVENTE NATURAL : Dependência energética do 
exterior; Riscos naturais e ambientais; Erosão da costa e 
elevação dos níveis dos mares; Pressão do sector da 
imobiliária e insuficiente preocupação com a gestão 
territorial; Ausência de medidas adequadas face às 
alterações climáticas. 
ENVOLVENTE CULTURAL : Fraca parcela do orçamento 
anual dedicado à cultura e escassa sensibilização para as 
actividades culturais. 
PARTICULARIDADES DO SECTOR : Manutenção da 
sazonalidade elevada por parte da procura; Ausência de 
operadores especializados para o mercado interno; 
Continuação do predomínio da oferta de outgoing por 
parte das agências de viagens; Falta de requalificação do 
campismo, como apoio ao touring e às férias familiares; 
Inexistência de estratégias para o turismo familiar; 
Continuação da comercialização baseada em preços 
elevados e em programas pouco versáteis (agências de 
viagens); Continuidade da reduzida fragmentação das 
férias; Desaproveitamento do canal electrónico como 
ferramenta de distribuição; Ausência de renovação ao 
nível das opções de entretenimento e de animação 
turística nos destinos turísticos; Estagnação na procura 
dos programas de turismo social; Concorrência 
internacional acrescida, em particular da oferta espanhola.  

Fonte: Produção própria 
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Para facilitar a leitura, seccionámos a matriz em duas componentes, abordando 
separadamente o ambiente interno e externo ao sector, se bem que as conclusões finais a 
retirar cruzem necessariamente as duas vertentes. Assim, a primeira parte do Quadro 6.16., 
inerente aos pontos fortes e fracos, conjugou toda a informação recolhida sobre a 
caracterização do fenómeno em estudo na perspectiva do ambiente interno, ou seja, 
circunscrito às condições endógenas ao sector do turismo, com a ênfase na componente 
global da oferta e nas particularidades da procura doméstica.  

 
Por outro lado, a segunda parte contempla o efeito do ambiente externo, o qual foi 
abordado na Secção 6.6., tendo-se sublinhado a sua importância acrescida no caso do 
turismo interno, onde existem condições de intervenção mais objectivas do que no caso do 
turismo receptor, pelo menos no plano teórico, sobre as variáveis que delimitam as práticas 
turísticas dos residentes. A análise apresentada configura um diagnóstico estratégico de 
suporte, que foi construído a partir de um quadro de bordo, onde se juntaram componentes 
qualitativas e quantitativas, as quais pretendem alimentar um processo global que visa a 
eficácia do planeamento estratégico do turismo interno em Portugal. Por outro lado, como 
se pode inferir, a metodologia SWOT tradicional foi ultrapassada, implementando-se a 
análise dos aspectos competitivos duradouros do diagnóstico interno (e não apenas as 
forças e fraquezas actuais) e privilegiando-se no diagnóstico externo o foco das 
oportunidades e coerções futuras (e não apenas as oportunidades e ameaças actuais). 
 
Contudo, tenha-se presente que o âmago da presente investigação não incide sobre a 
definição das linhas instrumentais da gestão estratégica, pretendendo apontar 
preferencialmente para a delimitação de um modelo empírico de abordagem ao fenómeno, 
onde se alinhem todas as componentes essenciais. No fundo, o objectivo residirá na 
formulação de uma abordagem integrada no plano da direcção estratégica, não assumindo 
um foco preferencial a definição das acções e programas a considerar nos vários domínios 
de intervenção que se venham a estabelecer. 
 
A gestão estratégica assume-se como um processo global que visa a eficácia, integrando o 
planeamento estratégico, mais orientado para a eficiência, e outras componentes, tais 
como, as necessidades de recursos, a estrutura e os processos organizacionais e, 
finalmente, o controlo estratégico. Objectivamente, o modelo empírico de gestão 
estratégica deverá assumir-se como um processo contínuo de determinação ideal da 
performance do turismo interno, tendo em conta as oportunidades e ameaças com que este 
se confronta no seu próprio ambiente, mas também as forças e fraquezas que decorrem da 
sua própria expressão e especificidades. Trata-se de um processo integral que implicará a 
mobilização de todos os recursos e agentes turísticos, consistindo na definição de uma série 
de etapas que poderão ser repetidas de um modo cíclico, exigindo um reajustamento 
contínuo. Por outro lado, o modelo de gestão estratégica do turismo interno orientar-se-á 
sobretudo na delimitação das bases conducentes ao planeamento estratégico, devendo 
proporcionar um enquadramento que orientará a condução de outras fases da gestão.  
 
Para facilitar a visualização da relação complexa e dinâmica entre os vários factores a 
considerar na gestão estratégica, construiu-se o diagrama que consta da página seguinte 
(Figura 6.8.) e que foi elaborado a partir da proposta de Rowe et al (1986). 
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Figura 6.8. – Diagrama dos 4 factores estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de Rowe et al. (1986; 302) 

Transparece claramente deste esquema que a gestão estratégica interactua com quatro 
factores estratégicos: com as necessidades de recursos (Infra-estrutura turística), com o 
planeamento estratégico (que sofre as pressões do meio externo), com as condições 
organizacionais ligadas aos processos (Super-estrutura turística) e, finalmente, com o 
elemento de controlo estratégico. As questões relacionadas com a gestão estratégica, 
nomeadamente ao nível dos objectivos, dos pressupostos e das fases, serão objecto de 
abordagem na Parte III da presente investigação, pelo que se retoma na Secção seguinte o 
prolongamento do exercício associado à análise SWOT e que conduziu à delimitação dos 
factores críticos de sucesso para o desenvolvimento do turismo interno em Portugal. 

6.7.2. Factores críticos de sucesso 
 

A matriz SWOT integra variáveis com diferentes graus de incidência sobre o fenómeno em 
estudo, pelo que se considera conveniente formular as seguintes questões: É possível 
hierarquizar os elementos de influência mais marcante sobre o desenvolvimento do turismo 
interno em Portugal? No caso afirmativo, torna-se conclusiva a agregação das variáveis por 
grupos afins? Será que esta última eventual junção proporciona a delimitação dos factores 
críticos de sucesso para a potenciação do turismo interno? 
 
Tratam-se de interrogações que carecem de resposta assertória, na medida que a sua 
negação conduziria a presente análise a uma mera listagem de factores, sem permitir a sua 
sistematização e, consequentemente, inviabilizando a dedução dos aspectos 
verdadeiramente determinantes para a optimização do mercado doméstico. Assim, para 
proceder à definição dos factores mais marcantes, recorreu-se ao inquérito efectuado junto 
do painel de peritos representativo do sector, o qual viabilizou a graduação de uma extensa 
lista de variáveis consideradas (Anexo 9).  
 
Restringindo a apreciação aos elementos que foram pontuados com a cotação numérica 
oscilante entre as classificações qualitativas de “muito importantes” ou “fundamentais”, 
obteve-se o resumo que consta do Quadro 6.17. e que possibilita a resposta às questões 
atrás enunciadas. Sublinhe-se igualmente que nenhum dos factores individualizados 

 
Planeamento 
estratégico 

Gestão estratégica Super-estrutura 
turística  

Controlo 
estratégico 

Infra-estrutura 
turística  
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recolheu uma pontuação inferior a 3 (Importante), o que revela a multiplicidade de 
elementos que podem projectar ou condicionar o desenvolvimento do turismo interno.  
 

Quadro 6.17. – Factores com maior influência no desenvolvimento do turismo interno em Portugal 

Mean Std. Std. Error
One-Sample Statistics Deviation Mean

Rendimentos familiares 4,667 0,485 0,114 Exógena
Sócio-
económica

� Dimensão do mercado

Definição de políticas estratégicas adequadas para o mercado 
interno

4,444 0,856 0,202 Endógena Política � Políticas sectoriais

Acolhimento dos destinos 4,444 0,616 0,145 Endógena
Infra-
estrutural

� Desempenho dos destinos

Evolução dos salários médios em Portugal 4,389 0,608 0,143 Exógena
Sócio-
económica

� Dimensão do mercado

Modificação dos hábitos de férias - fragmentação e mais pausas
4,389 0,698 0,164 Endógena Pessoal � Sazonalidade dos fluxos

Valor das reformas 4,222 0,732 0,173 Exógena
Sócio-
económica

� Dimensão do mercado

Planeamento e desenvolvimento sustentável 4,222 1,114 0,263 Endógena Política � Desempenho dos destinos

Valorização do tempo consagrado ao lazer 4,222 0,808 0,191 Endógena Pessoal � Dimensão do mercado

Sinalização turística 4,222 1,003 0,236 Endógena
Infra-
estrutural

� Desempenho dos destinos

Modernização tecnológica dos sistemas de reservas 4,167 0,707 0,167 Exógena Tecnológica �
Organização e comercia-
lização dos produtos

A exigência de uma boa relação qualidade-preço 4,167 0,707 0,167 Endógena Política �
Organização e comercia-
lização dos produtos

Melhoria das acessibilidades rodoviárias 4,111 0,832 0,196 Exógena Mobilidade � Dimensão do mercado

Banalização do uso do automóvel 4,111 0,758 0,179 Exógena Mobilidade � Dimensão do mercado

Uso crescente da tecnologia electrónica para concretizar acções 
importantes de comunicação e promoção

4,000 0,686 0,162 Exógena Tecnológica � Políticas sectoriais

Programas de incremento do uso das novas tecnologias por parte 
dos vários agentes turísticos

4,000 0,767 0,181 Endógena Política � Políticas sectoriais

Tendência universal para o direito a férias pagas 4,000 0,840 0,198 Exógena
Sócio-
económica

� Dimensão do mercado

O interesse pela cultura 4,000 0,840 0,198 Exógena Pessoal � Dimensão do mercado

Importância da segurança nos destinos 4,000 0,970 0,229 Endógena
Infra-
estrutural

� Desempenho dos destinos

Escala: 1 - Sem importância; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 - Fundamental

Factor críticoTipo de variável

 Fonte: Produção própria a partir do inquérito ao painel de peritos 

Como primeira nota conclusiva salienta-se a dependência equilibrada em relação às 
variáveis exógenas e endógenas ao sector do turismo, o que conduz ao reconhecimento 
imediato de que as bases para o desenvolvimento do mercado interno derivam da 
confluência de factores que necessitam de resposta adequada dentro do ambiente interno, a 
par com a capacidade de interagir com a envolvente, moldando-a dentro do possível aos 
interesses dos actores do sistema turístico. Por outro lado, ainda dentro das variáveis 
exógenas, além da referência a factores ligados à mobilidade das pessoas e à penetração 
das tecnologias de informação e comunicação, emergiram as citações a aspectos 
socioeconómicos, os quais se concentraram exclusivamente na área dos consumidores, o 
que vem reforçar sobretudo duas proposições já evidenciadas no decurso da presente 
investigação, ou seja, a indispensabilidade da consideração da envolvente como um eixo 
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fulcral na abordagem ao mercado interno e a importância dos rendimentos disponíveis nas 
famílias face à propensão a viajar. 
 
No domínio das variáveis endógenas observou-se a sua aglutinação em torno de áreas 
como a política sectorial, a organização dos destinos, as infra-estruturas turísticas e 
algumas particularidades associadas aos consumidores.  

Conjugando os elementos do ambiente interno e externo, foi possível delimitar os factores 
críticos de sucesso, os quais emergem como os pontos-chave que podem dinamizar o 
desenvolvimento do turismo interno, englobando os eixos que a investigação revelou 
serem decisivos para a prossecução dos objectivos principais e dos quais derivam. Neste 
contexto, definiram-se os seguintes factores críticos de sucesso: 

- Dimensão do mercado (materializa a influência dos aspectos pessoais, 
socioeconómicos, tecnológicos e de mobilidade); 

- Políticas sectoriais (agrega as referências à necessidade de existência de uma estratégia 
coerente para o mercado interno e da opção por práticas de planeamento); 

- Organização e comercialização de produtos (inclui as menções aos sistemas de reservas 
e à relação qualidade/preço, além de consubstanciar as fragilidades detectadas neste 
domínio); 

- Desempenho dos destinos (pressupõe as práticas de gestão adequadas, as quais 
integram a optimização do acolhimento, da segurança e da sinalização turística); 

- Sazonalidade (contempla a referência à fragmentação das viagens e das férias durante o 
ano). 

 
A consideração destes elementos na Parte III da presente investigação revela-se crucial, 
pelo que detalharemos estes aspectos na Secção 8.3.2., convenientemente integrados no 
capítulo que pretende sistematizar as bases para uma nova visão estratégica sobre o 
turismo interno em Portugal. 

 
6.8. Conclusões 
 

O primeiro objectivo associado a este Capítulo consistiu na sistematização das variáveis 
que, na sequência da quantificação efectuada no Capítulo 5, permitissem gizar os 
elementos qualitativos indispensáveis para integrar o diagnóstico estratégico. Este 
desiderato foi atingido através da observação dos mecanismos associados à 
comercialização (Secção 6.3.), à promoção (Secção 6.4.) e aos efeitos da envolvente 
(Secção 6.6.). Entretanto, a avaliação da importância económica do turismo interno 
(Secção 6.5.) permitiu expandir a análise quantitativa efectuada a partir dos indicadores 
físicos, tornando-a ainda mais perceptível, apesar das lacunas que ainda se observam na 
Conta Satélite de Turismo de Portugal. 
 
No âmbito da comercialização, a pesquisa efectuada identificou constrangimentos com 
influência directa no desempenho do mercado, nomeadamente a falta de produtos e 
programas adequados para o turismo interno, com a devida sustentação numa base 
equilibrada de qualidade /preço. A utilização dos programas das agências de viagens por 
parte dos residentes em Portugal revelou-se fraca, situando-se num plano muito aquém das 
médias comunitárias, como já se demonstrou na Secção 4.2.2.; por outro lado, esta situação 
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parece reflectir igualmente os efeitos da falta de operadores especializados no mercado 
interno e a prática de preços elevados. Neste domínio, foi possível precisar o “gap”  
existente entre os preços praticados para os mercados receptores através dos operadores 
internacionais e as tarifas médias equivalentes (mais altas) que recaem sobre a procura 
doméstica. 
 
Entrando na área da promoção turística sobressaíram duas realidades significativas. A 
primeira, prende-se com o facto das estruturas regionais do turismo, no seu conjunto, terem 
garantido um esforço promocional no mercado interno superior ao concretizado pela 
Administração Central, apesar de se tratar do tipo de acção onde as políticas públicas 
nacionais têm investido, com alguma continuidade, em relação a esta forma de turismo. O 
outro aspecto deriva do modelo de promoção efectuada, baseada sobretudo em campanhas 
generalistas sobre os recursos turísticos do país, conduzidas através dos meios tradicionais 
(televisão, rádio, revistas, outdoors), sem agregar a componente concreta do produto e com 
uma utilização muito limitada das tecnologias de informação e de comunicação. 
 
Ao nível da envolvente isolou-se o quadro político-institucional das demais variáveis, 
sendo lícito concluir que o Pais nunca dispôs de um planeamento estratégico integrado no 
sentido do desenvolvimento do mercado interno, sendo que o instrumento mais recente de 
orientação do sector (Plano Estratégico Nacional de Turismo 2007/15) surge nitidamente 
direccionado no sentido do turismo receptor, como deriva da análise empírica efectuada. 
 
No que concerne às outras variáveis exógenas, sobretudo as de índole socioeconómica, 
deixaram transparecer um efeito muito directo sobre a dimensão do mercado doméstico em 
Portugal. A resposta observada, através do reforço substancial das taxas de gozo de férias 
fora da residência nos períodos em que o PIB per capita revelou aumentos significativos, 
permite inferir que a expansão da procura interna está fortemente dependente desta 
variável. Tal como se evidenciou na Secção 6.6.1., uma particularidade (e vantagem) do 
turismo interno reside precisamente na possibilidade de se actuar ao nível da envolvente, o 
que torna possível implementar medidas concretas que atenuem os períodos de conjuntura 
mais desfavorável.  
 
Na posse dos elementos indispensáveis para a formalização do diagnóstico estratégico, o 
recurso à análise SWOT permitiu conjugar os elementos da análise interna e externa, no 
contexto de um processo dinâmico onde se integraram as opiniões e perspectivas 
recolhidas junto do sector, através dos inquéritos efectuados junto dos ORLT e do painel 
representativo do sector público, empresarial, associativo e da área da investigação. Por 
outro lado, a apreciação das várias variáveis que integraram a matriz SWOT não se limitou 
a uma óptica estática, tendo-se contemplado a apreciação dos aspectos competitivos 
duradouros do diagnóstico interno e o foco das oportunidades e ameaças futuras ao nível 
do ambiente externo. 
 
Tal como transpareceu da reflexão empírica efectuada na Secção 6.7.1., observou-se uma 
conexão equilibrada do turismo interno em relação a variáveis exógenas e endógenas, o 
que conduziu à verificação de que as bases para o desenvolvimento do mercado decorrem 
da convergência de factores que necessitam de tratamento adequado dentro do ambiente 
interno, em simultâneo com uma actuação eficaz no plano da envolvente, moldando-a 
dentro do exequível aos interesses dos actores do sistema turístico. Neste contexto, e 
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mediante um procedimento de integração e de estreitamento progressivo das variáveis em 
análise, definiram-se os factores críticos de sucesso para o desenvolvimento do mercado 
doméstico em Portugal (Secção 6.7.2.), os quais se concentram em torno da dimensão do 
mercado, da atenuação da sua sazonalidade, da necessidade de uma política sectorial 
adequada e baseada nas práticas ajustadas de planeamento, da reformulação das estratégias 
ao nível da organização e da comercialização dos produtos e do desempenho ao nível dos 
destinos turísticos.   
 
A consideração destes elementos no Capítulo 8 da presente investigação revelar-se-á 
crucial, na medida que irá facultar um contributo importante ao nível da definição das 
bases para a criação de um modelo alternativo para a potenciação do turismo interno em 
Portugal. Retenha-se igualmente que o cerne da presente investigação não incide sobre a 
definição das linhas instrumentais da gestão estratégica, tendo-se privilegiado a 
delimitação de um modelo empírico de abordagem ao fenómeno, onde se incorporarão 
todas as componentes consideradas essenciais.  
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PARTE III – Um novo modelo de valorização do turismo interno 
 

7. Modelo empírico de desenvolvimento do turismo interno  
 
7.1. Introdução 
 

No estudo da OMT (1985,11-12) sobre as metodologias aplicadas no planeamento turístico 
podem-se encontrar amplas referências em termos das vantagens do desenvolvimento do 
turismo interno. Assim, tendo como base o documento aprovado na Reunião Mundial de 
Turismo efectuada, em 1982, no México (Acapulco), esta Organização chamava a atenção 
para alguns aspectos orientadores, entre os quais retivemos a menção à necessidade dos 
países concretizarem esforços para a repartição de férias e para criarem estruturas 
diversificadas nas respectivas ofertas turísticas, inclusive no plano dos preços praticados, 
tendo em vista o acesso crescente às práticas turísticas por parte dos estratos da população 
com rendimentos inferiores; por outro lado, concretamente sobre o turismo interno (na 
altura ainda apelidado de nacional, por ser anterior às novas terminologias entretanto 
adoptadas), reconhecia-se que o mesmo “ (…) permet à l’homme de prendre 
spirituellement possession de son propre pays, de même qu’il le prépare à l’ouverture sur 
l’universel (…)”. 
 
Ainda no mesmo documento preconizava-se que os países deveriam interpretar melhor a 
função do turismo interno e preocuparem-se doravante com a sua rentabilidade social, 
educativa e cultural, afirmando-se mesmo que “ (…) les raisons d’être du tourisme 
national sont celles d’une évolution sociale, culturelle, éducative et politique de la société 
moderne à laquelle la Déclaration de Manille a attribué une valeur universelle (…)”. 
Finalmente, chamava-se a atenção para o facto do turismo interno permitir uma melhor 
distribuição das actividades, dos empregos e dos rendimentos sobre o território nacional e 
de apresentar inter-relações e interdependências muito estreitas com os outros sectores da 
vida socioeconómica de cada país, pelo que se concluía que as opções sobre o seu 
progresso deviam fazer parte integrante do processo de planeamento global do próprio 
desenvolvimento do país. 
 
Posteriormente, Jafari (1987) interrogava-se sobre as razões que conduziam ao facto do 
turismo internacional ocupar uma posição preferencial em relação à investigação e 
estratégias no sector, em claro detrimento do turismo interno. Justificava esta situação por 
dois motivos, invocando, por uma lado, a questão da necessidade das receitas provenientes 
do turismo receptor contribuírem para o equilíbrio das contas externas dos países e, por 
outro lado, referia também as vantagens inerentes à melhoria da comunicação inter-cultural 
entre os povos e à reconciliação de populações divididas por fronteiras políticas. Cooper et 
al (2001) retomou a questão da contradição inerente à secundarização do turismo interno, 
enquanto que Middleton et al (2002) explicavam a pouca atenção dada ao turismo interno 
como resultante da dificuldade da sua medição global. 
 
Voltando a Jafari (1987), observou-se que equacionava mesmo as vantagens na aposta 
preferencial no turismo interno como meio de desenvolvimento da indústria turística nos 
países em desenvolvimento, capacitando-os com uma capacidade económica e massa 
crítica empresarial acrescidas, as quais potenciariam posteriormente uma abordagem com 
maior segurança aos mercados internacionais.  
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Jafari (1987) distinguiu igualmente os efeitos socioculturais e económicos decorrentes da 
dinamização do turismo interno; assim, no primeiro domínio evidenciou as vantagens 
decorrentes do contributo fornecido para o reforço da consciência nacional e para a auto-
estima dos residentes, para a atenuação de barreiras sociais, para a integração linguística 
(nos países com diferenças neste plano), para a facilitação do processo de aculturação 
nacional, para o desenvolvimento das artes étnicas e das tradições e, finalmente, para a 
atenção redobrada que impõe ao poder político nas iniciativas relacionadas com o turismo 
social 
 
Em complemento, no plano económico, expressou o seu sentimento de que o turismo 
interno aumenta a procura sobre os produtos locais (em relação aos quais tem uma 
percepção maior do que os turistas internacionais, como é o caso da gastronomia), promove 
o emprego local (atendendo a que não obriga à presença, por exemplo, de especialistas 
internacionais de catering nos hotéis), facilita a redistribuição da riqueza dentro do país, 
quer no plano das regiões como das pessoas), impulsiona a indústria artesanal, adapta-se 
com facilidade às infraestruturas locais, possui uma procura mais previsível e contribui 
igualmente para o equilíbrio das contas externas (ao atrair os residentes a viajarem no seu 
país em alternativa aos consumos efectuados no estrangeiro que penalizam a rubrica das 
despesas nas Balanças de Pagamentos).  
 
Ainda ao nível do pensamento de Jafari (1987) importa retomar a perspectiva de que 
turismo interno nos países em desenvolvimento deve constituir a fase prévia de integração 
de infraestruturas e superstruturas turísticas antes de se avançar para o turismo receptor.  
 
Contudo, o mesmo autor frisa, de um modo peremptório, que esta alternativa tem 
justificação apenas no caso dos países que não possuem uma indústria turística já 
organizada. Para os países desenvolvidos turisticamente, Jafari (1987) reconhece a 
necessidade de aprofundar a complementaridade entre o turismo interno e receptor, de 
forma a proporcionarem em conjunto uma estabilidade acrescida para a indústria turística.  
 
Trata-se de um ponto de vista que subscrevemos e que também é abordado por Cunha 
(2006), o qual cita Linder (1961) para quem “ (…) a especialização internacional de um 
país depende da existência de uma procura doméstica suficientemente importante porque 
ela cria as condições favoráveis ao desenvolvimento do turismo internacional (…)”.  
 
Assim, em conformidade com esta posição e com uma referência explícita a Porter (1993) 
sobre as suas teorias das vantagens competitivas, Cunha (2006) conclui que quando existe 
uma procura turística interna significativa geram-se as condições que permitem 
cumulativamente a satisfação da procura externa e exemplifica com o caso das economias 
desenvolvidas e com as menções concretas à França, Espanha, Estados Unidos e Reino 
Unido, que além de serem dos maiores receptores mundiais também possuem o turismo 
doméstico amplamente desenvolvido.  
 
Contudo, Cunha (2006) tece adicionalmente alguns comentários que consideramos 
pertinentes e que ilustram os casos de Portugal, da Espanha e da Grécia, onde a maior 
expressão da procura interna só surgiu “ (…) com o desenvolvimento económico, social e 
cultural que muitas vezes, é proporcionado pelo turismo (…)”. 
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Estes pontos de vista que ilustram o efeito impulsionador do turismo interno nos países em 
vias de desenvolvimento, ou a sua consideração como mercado nuclear nos países já 
desenvolvidos, afastam vincadamente a ideia expressa na publicação da Confederação do 
Turismo Português (2005), onde se afirma que “ (…) o mercado interno pode funcionar 
como mercado de teste e para elevar standards de serviço ao cliente, com a vantagem que 
contribuirá também para fixar populações e recursos, bem como para rentabilizar os 
investimentos (…)”.  
 
Esta última referência foi efectuada no contexto da situação de Portugal, país considerado 
como desenvolvido turisticamente pela OMT, pelo que a alusão ao mercado interno como 
“cobaia”  ao nível da aferição da qualidade dos serviços turísticos ganha contornos 
inaceitáveis, por razões várias, mas sobretudo pelo facto da importância nevrálgica que o 
mesmo já representa, sobretudo para a oferta turística de recepção, onde sobressaem o 
alojamento turístico e a restauração. 
 
Neste contexto, verificamos que vários autores chamaram a atenção para a importância que 
o turismo interno pode assumir na perspectiva dicotómica de impulsionador do turismo 
internacional (nos países em desenvolvimento) ou, em alternativa, como factor de 
estabilidade do mercado turístico (nos países desenvolvidos). Por outro lado, releva-se que 
estes pensamentos já possuem mais de duas décadas de existência, tomando como 
referencial as orientações da OMT (1985) e o pensamento estratégico de Jafari (1987), pelo 
que nos permitem extrair duas conclusões que consideramos fundamentais.  
 
Assim, como decorre de aspectos já evidenciados no decurso da presente investigação, 
nomeadamente nas Secções 4.1.2. e 4.2.4., não se pode inferir que a maioria dos países 
tenha interiorizado estas recomendações, observando-se, contudo, que os países 
desenvolvidos turisticamente foram os que mais apostaram na valorização do turismo 
interno, tornando-o num vector imprescindível das respectivas economias turísticas. 
Podemos citar, entre outros, os casos concretos da França, do Reino Unido, dos Estados 
Unidos, do Canadá e do Japão, onde a existência de políticas dirigidas para o fomento do 
turismo interno produziram os resultados bem visíveis através da evolução da incidência do 
consumo turístico doméstico no quadro das respectivas Contas Satélites do Turismo 
(Secção 4.2.3.). 
 
Ao invés, os países menos desenvolvidos optaram, em muitos casos, por modelos de 
desenvolvimento claramente assentes na expansão dos mercados internacionais, 
negligenciando em absoluto a procura interna. Na generalidade, este modelo conduziu aos 
resultados negativos que se conhecem em vários destinos, sobretudo no plano da 
massificação excessiva, como corolário da existência de preços muito favoráveis para os 
mercados internacionais, onde a penetração dos grandes operadores internacionais acabou 
por produzir efeitos visíveis nestes domínios.  
 
A forte dependência em relação aos mercados externos (nalguns países com a variante de 
uma concentração fortíssima num número escasso de países emissores) e os desafios da 
reconversão dos modelos de desenvolvimento, assentes em novas premissas associadas à 
sustentabilidade, constituem actualmente as grandes preocupações de desenvolvimento 
turístico em alguns países que só olharam para a componente externa.  
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Poder-se-á colocar a questão se teria sido diferente o seu progresso turístico, desde que 
assente noutros moldes e com a consequente utilização estratégica do mercado interno. 
Pensamos que sim, e a prova verifica-se na inflexão que as políticas turísticas estão a 
registar em vários países, onde embora ainda não se observe a existência de uma estratégia 
inequívoca para potenciação do turismo interno, existe já a percepção clara da sua 
importância. Esta situação é particularmente nítida nos resultados do inquérito dirigido às 
Administrações Nacionais do Turismo da UE-25 (apresentados na Secção 4.2.4.), bem 
como nos momentos correspondentes a situações de conjuntura internacional desfavorável, 
onde se sucedem as referências à necessidade de apostar no turismo interno.  
 
A OMT (2002a) ao efectuar o balanço sobre os efeitos decorrentes dos atentados de 11 de 
Setembro em Nova Iorque e da junção de outros factores negativos ao desenvolvimento do 
turismo internacional, evidenciou que muitos países estavam a reorientar as suas estratégias 
no sentido dos mercados interno e de proximidade, tendo-se constado que foi esta 
componente que suportou parcialmente o recuo dos mercados internacionais. 
 
Por outro lado, com a crise financeira mundial observada na segunda metade de 2008, 
observa-se a retoma do discurso semelhante, voltando a OMT (2009) a sublinhar que o 
turismo interno será crucial para ultrapassar a situação existente, enfatizando mesmo que 
irá em muitos destinos substituir as correntes internacionais, sobretudo as de longa 
distância.  
 
Em termos gerais, a observância do pensamento teórico existente e das recomendações 
provenientes da OMT, em associação com a pesquisa efectuada, nomeadamente através  
das ilações constantes do Capítulo 4, permitem a construção de uma base integrada de 
conhecimento que viabiliza a síntese das vantagens imputáveis a uma aposta clara no 
desenvolvimento do turismo interno, sendo que este desiderato em nada invalida, para 
vários países, a existência de outro eixo estratégico orientado para o desenvolvimento do 
turismo receptor. 
 
 Tal como já se demonstrou, estas duas valências do turismo interiorl não são inconciliáveis 
entre si, bem pelo contrário; em função dos estágios de desenvolvimento turístico podem 
assumir um papel complementar, desde que enquadradas por uma política nacional lúcida 
que saiba explorar as sinergias desejáveis e compreender que o turismo se deve basear em 
pressupostos que implicam o planeamento a médio e longo prazo e a cabal integração das 
várias formas que o suportam.       
 
Como decorre do Quadro 7.1., reproduzido na página seguinte, o turismo interno possui a 
dupla possibilidade de se assumir como um factor de estabilização e de equilíbrio do 
mercado turístico global nos vários países, sendo referenciado em muitos documentos da 
OMT (1980, 1985, 2002a, 2005) como um dos pilares que pode proporcionar as condições 
de desenvolvimento sustentável nos vários destinos, além de evidenciar a faceta de 
produzir efeitos indirectos com sinal positivo na envolvente, nomeadamente nos planos 
económico, social, ambiental, cultural e tecnológico. 
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Quadro 7.1. – Síntese dos efeitos positivos do turismo interno 

Fonte: Produção própria 
 
Face a esta realidade, que não encontra oposição na literatura especializada, pode-se aditar 
a perspectiva futura, a qual vem ainda reforçar a mais a importância que o turismo interno 
poderá desempenhar. De facto, tal como evidenciado na Secção 2.5.4., onde se 
recapitularam vários contributos de diferentes autores em termos do redesenho dos futuros 
paradigmas associados ao lazer e à ocupação dos tempos livres, importa reter os traços 
dominantes decorrentes do quadro geral então definido, os quais deixam antever um campo 
altamente favorável para o turismo interno, face ao encaixe dos comportamentos 
previsíveis por parte dos consumidores com as características comuns a esta forma de 
turismo. 
 
Neste sentido, o Quadro 7.2., inserto na página seguinte, contém a súmula pertinente para o 
efeito, sendo que as variáveis incluídas não esgotam os traços marcantes do consumidor do 
futuro, constituindo somente as referências que se consideraram como indutoras da 
potenciação do turismo interno. 

 
 
 
 
 
Efeitos 
directos nas 
actividades 
turísticas  
 
 

� Mercado estável ao nível dos alojamentos colectivos classificados 
� Mercado crucial para os estabelecimentos de restauração e de bebidas, muito por via dos 

fortes fluxos de excursionismo que gera 
� Mercado vital nas deslocações com estadas curtas, mormente nos fins-de-semana 
� Nos países em desenvolvimento turístico pode impulsionar o turismo receptor 
� Nos países desenvolvidos turisticamente pode assumir características estratégicas 

como mercado nevrálgico para a indústria turística 
� Nos países desenvolvidos pode funcionar como factor correctivo da sazonalidade e das 

eventuais assimetrias na distribuição dos fluxos turísticos  
� A estabilidade que confere nas crises económicas internacionais 
� Mercado não afectado pelas crises de segurança internacional  
Efeitos 
económicos 

� Forte incidência no consumo turístico interior de muitos países  
� Contribui para o equilíbrio das contas externas pelo efeito dissuasor 

sobre o turismo emissor 
� Redistribuição da riqueza dentro dos países, quer no plano das regiões 

como das pessoas 
� Efeito multiplicador expresso através de inter-relações e 

interdependências muito estreitas com outros sectores socioeconómicos 
� Aumenta a procura sobre os produtos locais 
� Promove o emprego local  

Efeitos 
sociais 
 

� Conhecimento do próprio país por parte dos residentes 
� Valorização cultural dos residentes e efeito de auto-estima 
� Reforço da consciência nacional 
� Extensão das experiências nacionais nos casos específicos do turismo 

juvenil, de terceira idade e social 
� Contributo para a atenuação de barreiras sociais e para a integração 

linguística 
� Facilita o processo de aculturação nacional 
� Induz o desenvolvimento das artes étnicas e das tradições 

Efeitos 
ambientais e 
patrimoniais 

� Utilização predominante de meios de transporte de superfície, menos 
poluentes que o avião 

� Maior facilidade de sensibilização dos visitantes internos para a 
preservação do património cultural construído 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efeitos 
indirectos 

Efeitos 
tecnológicos 

� Pode contribuir para o incremento do uso das novas tecnologias de 
informação e comunicação por parte dos residentes e das empresas 
(circulação de informações, sistemas de reservas, marketing) 
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Quadro 7.2. – O turismo interno e as características previsíveis dos consumidores no futuro 

Fonte: Produção própria 
 

Mas, para se extraírem as vantagens decorrentes destas oportunidades importa assumir uma 
postura pró-activa, atendendo a que estes comportamentos turísticos se encontram 
enquadrados em função de um consumidor que possui novos valores e que para satisfazê-lo 
cabalmente irá ser provavelmente necessário gizar novas fórmulas, apostar em novos 
produtos e introduzir novos conceitos de gestão nas empresas turísticas. Esta constatação 
conduz-nos novamente ao pressuposto da indispensabilidade da existência de uma visão 
global e da opção insubstituível por formas de intervenção inseridas num quadro global 
assente no planeamento estratégico. 
 
Perante a evidência do carácter decisivo que pode assumir o turismo interno constitui um 
objectivo primordial desta parte da investigação a definição de um modelo empírico de 
desenvolvimento deste mercado que contemple não só a observância de todas as variáveis 
que interferem no processo da formação da procura, mas igualmente a problemática 
inerente ao seu planeamento e intervenção. Assim, no Capítulo 7, procede-se à introdução 
do modelo abstracto que se propõe nesta tese, apresentando-se com detalhe todas as 
interacções, implicações e correlações que se podem antever entre os vários factores que o 
integram. Posteriormente, no Capítulo 8, testar-se-á a aplicação do protótipo teórico à 
realidade portuguesa, configurando uma utilização concreta, a qual além de facilitar a 
compreensão das forças e das fragilidades associadas ao modelo, poderá inspirar o desenho 
de uma estratégia futura a implementar ao nível de Portugal. 
 

7.2. Enquadramento empírico de base 
 
Na Sessão 2.3.4. abordaram-se as definições conceptuais sobre o turismo e destacou-se a 
perspectiva holística em termos de abordagem ao fenómeno, a qual faz apelo a uma 
consciência transdisciplinar que procura o entendimento do real a partir da análise das suas 
partes e das relações destas com outros elementos. Este procedimento implica 
necessariamente a consideração do turismo como um sistema, onde é possível distinguir a 
existência de várias componentes que interagem visando uma determinada finalidade. 

 
Assim, dando corpo a esta perspectiva, e na óptica do turismo interno, propomo-nos 
ensaiar a construção de um modelo que retrate a dinâmica de todas as variáveis envolvidas 
e que, numa segunda fase, consubstancie a formatação de uma estratégia integrada de 
abordagem baseada na perspectiva do planeamento estratégico. Neste sentido, o primeiro 
desafio inerente a este desiderato pressupõe a identificação das componentes básicas do 
sistema e do seu relacionamento entre si, bem como a definição das intersecções e relações 
com outros sistemas que surgem agregados à complexidade dos mecanismos que interagem 

 
 
 
 
Perspectivas futuras 

� Valorização da ocupação dos tempos livres (necessidades e desejos) 
� Adaptação aos novos padrões de comportamento da procura (repartição de 

férias, gozo acrescido de fins-de-semana fora de casa, reforço do 
excursionismo, uso de segundas residências) 

� Diversificação de motivações  
� Expansão do segmento de terceira idade  
� A importância do turismo familiar nas suas várias expressões 
� Dinamismo do turismo de negócios em geral 
� Tendência para as compras last minute e para as reservas tardias 
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no processo de operacionalização do turismo interno. Na etapa seguinte, a problemática 
desenvolver-se-á em torno da concepção de uma solução que proporcione a integração das 
valências associadas à planificação da abordagem ao mercado interno, tendo em vista a 
construção de um quadro de referência que possibilite a sua potenciação, através da 
implementação dos processo pertinentes de gestão e de controlo.  
 
Como propósito associado à elaboração do modelo empírico que agora se apresenta, 
percorreu-se um roteiro prévio que se consubstanciou na realização da etapa prévia de 
conceptualização, a qual residiu na procura das teorias susceptíveis de explicarem o 
fenómeno em apreço. Assim, o Capítulo 2 da presente investigação forneceu os contributos 
indispensáveis para os fins em vista, permitindo a fundamentação teórica inerente aos 
alicerces do modelo. 
 
Por outro lado, encetou-se seguidamente um processo de reflexão tendente à construção de 
uma representação eficaz para o fenómeno em estudo, Assim, na fase de modelação 
procedeu-se ao ensaio de derivações a partir de estruturas teóricas já desenvolvidas, tendo-
se percorrido os modelos que constam da literatura de referência e que foram objecto de 
apresentação (Secção 2.3.9.).  
 
Em conformidade, analisaram-se os modelos de conceptualização do turismo e do sistema 
turístico, onde se podem destacar os contributos de Mariot (1969; in Pearce, 2003), Leiper 
(1979, 1990), Mathieson e Wall (1982), Mill e Morrison (1985), Poon (1993; in Cooper et 
al, 2001), Gunn (1994), Cooper et al (2001) e Beni (2004). Paralelamente, no plano dos 
modelos referentes aos comportamentos do consumidor turístico, estudaram-se os ensaios 
desenvolvidos por Cohen (1972, 1974, 1984; in Cooper et al, 2001; 69), Plog (1974), 
Schmoll (1977), Crompton (1979), Dann (1981), Mathieson e Wall (1982), Isso-Ahola 
(1982; in Cunha, 2006; 114-115), McIntosh, Goeldner e Ritchie (1995; in Cooper et al, 
2001; 67), Pearce (1995; in Cunha, 2006; 117), Moscardo et al (1996; in Cooper et al, 
2001; 88-90) e Middleton (2002). 

 
Atendendo às características do mercado interno e ao cunho abrangente que se pretende 
conferir ao modelo de potenciação do turismo interno, o qual deverá facilitar a visualização 
das principais dimensões do fenómeno, projectar a visão sistémica da realidade, transmitir 
as relações e dependências existentes e possuir uma componente dinâmica de optimização 
do mercado, alargou-se a pesquisa aos modelos sobre o marketing turístico e a distribuição 
no turismo, bem como sobre a nova centralidade focada a partir dos destinos turísticos.  
 
Neste contexto, apreciaram-se os desenvolvimentos de Christaller (1963), Fuster (1975; in 
Alvares e Lourenço, 2007), Butler (1980), Thurot (1985; in Pearce, 2003), Haywood 
(1986), Knowles (1996), Russo (2000), Berry (2001), Kotler (2002), Cooper (2002), Var, 
Beck e Loftus (1977), Inskeep (1991), Dowling (1993; in Marques, 2005; 71), Pearce, P. et 
al (1998), Plog (1998), Cooper (2001), Ritchie e Crouch (2003), Dywer e Kim (2003), 
Mazaro et al (2004), Gronroos (1982; in Cooper et al, 2001; 401-402), Parasuraman, 
Zeithaml e Berry (1985), Fishbein (1975; in Silva et al, 2001b), Goodrich (1978; in Silva 
et al, 2001b), Witter (1992; in Silva et al, 2001b), Petrick (2002), Lewis e Chambers 
(1989), Middleton (2002), Kotler (2002) e Pearce, D. (2008). 
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Conjugando as várias perspectivas, e tendo presente o desiderato de criação de um modelo 
empírico que reflectisse as principais interdependências ao nível do sistema em estudo, 
optou-se por uma solução que integrou contributos provenientes dos modelos 
desenvolvidos por Mathieson e Wall (1982), Mill e Morrison (1985), Poon (1993; in 
Cooper et al, 2001), Gunn (1994), Cooper et al (2001) e Beni (2004). Com efeito, o ensaio 
de Mathieson e Wall (1982) confere ao fenómeno turístico uma perspectiva abrangente e 
não focada exclusivamente no turista e na viagem efectuada, enquanto que os restantes 
autores possuem abordagens com uma crescente sofisticação e integração de novas 
variáveis, sobretudo no campo do ambiente exógeno e no reconhecimento da influência 
deste no funcionamento do mercado turístico.   
 
Por outro lado, o modelo de Mill e Morrison (1985) evoca a repartição do sistema do 
turismo em 4 pilares – mercado, viagem, destino e o marketing – enquanto que Poon 
(1993) incorpora no modelo que reflecte o futuro do turismo, os padrões emergentes ao 
nível dos consumidores, da produção, da tecnologia e da gestão, em paralelo com as 
condições estruturais subjacentes. Posteriormente, Gunn (1994) introduziu a problemática 
dos denominados factores externos, enquanto que Cooper et al (2001) recolocou esta 
última questão, a par com as variáveis endógenas, na análise das forças de mudança no 
turismo.  Finalmente, o modelo SISTUR apresentado por Beni (2004; 48), integrou as 
várias componentes do sistema turístico, proporcionando uma leitura global e não 
exclusivamente focada numa particularidade específica.  
 
Neste sentido, e perante a inexistência de um padrão a ser seguido para a construção de 
modelos, tal como decorre da revisão bibliográfica efectuada, a solução de modelo 
operacional encontrada (TURINTERNO) baseou-se em contributos parcelares dos autores 
atrás referidos, os quais foram devidamente integrados de forma a assegurar uma visão 
sistémica sobre o fenómeno do turismo interno. Aliás, a própria abrangência do turismo 
interno, onde a relação com a envolvente assume uma ligação muito forte, exigindo a sua 
clara visualização, também induziu à selecção de um modelo que contemplasse de uma 
forma nítida esta situação, não se quedando pela perspectiva única do mercado. 
 

7.3. Estrutura e dinâmica do modelo (1.ª Parte) 
 

Como decorre da leitura da Figura 7.1., apresentada na página seguinte, o modelo 
TURINTERNO desdobrou-se em duas vertentes, as quais foram objecto de repartição em 
blocos distintos, mas interligados entre si. Assim, na 1.ª parte e na presente Secção 7.3., o 
output produzido correspondeu à reprodução do ambiente em que se desenvolve o turismo 
interno, tendo em consideração todas as funções e relações que ocorrem em torno deste 
fenómeno, de modo a traduzir com realismo a estrutura e a dinâmica existentes. Nesta fase, 
foi relevante o contributo de Beni (2004), cujo modelo SISTUR possibilitou uma adaptação 
aos desígnios da óptica do turismo interno, através do seu prolongamento a todos os actores 
intervenientes no sistema turístico considerado. 
 
Mas, tal como se identificou no decurso desta investigação, um dos problemas mais 
pertinentes do turismo interno prende-se com a insuficiência do seu desenvolvimento a 
partir de uma estratégia global e devidamente planeada, surgindo muito vezes apenas 
suportado em acções casuísticas e desintegradas de um lógica orientadora de intervenção.  
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Figura 7.1. – Modelo empírico de desenvolvimento do turismo interno (TURINTERNO) – 1.ª Parte: Estrutur a e dinâmica 



 
Sancho Silva Capítulo 7.  Modelo empírico de desenvolvimento do turismo interno   
 
 

 - 446 - 

Nesse sentido, a 2.ª parte do TURINTERNO (Sessão 7.4.) focalizou-se no planeamento 
estratégico do turismo interno, contendo o desenho de um modelo global inovador, o qual 
resultou de uma abstracção própria, na tentativa de corporizar uma politica integrada de 
potenciação desta forma de turismo.  
 
Como se confirmará posteriormente, as reflexões conduzidas por autores como Barreto 
(1991), Brandão e Costa (2008), Cooper (2002), Cooper et al (2001), Costa (2006, 2005, 
2001a, 2001b, 1996), Getz (1987), Gunn (1994a, 1994b, 1988), Haywood (1988), Inskeep 
(1991, 1988), Jamal e Getz (1995), Mathieson e Wall (1982), Mazaro e Varzin (2004), 
Miossec (1977), Mota et al (2007), Plog (1974), Silva et al (2005), Valls (2004), Vieira 
(2007) e Wober (2006), facultaram elementos fundamentais para a construção desta 
vertente do modelo. 
 
Por outro lado, o TURINTERNO foi introduzido como uma solução de modelo operacional 
genérica, sendo como tal passível de aplicação a qualquer país. Não se centrou o quadro de 
abordagem no destino turístico porque se entendeu que era conveniente contemplar as 
interacções entre os planos nacional, regional e local; contudo, por se interiorizar que o 
destino turístico consiste num patamar indispensável de observação, introduziu-se a 
componente da gestão estratégica a este nível, tendo-se sempre presente a flexibilidade que 
o conceito acarreta.  
 
O processo de implementação do modelo, sobretudo na componente de planeamento 
estratégico, foi objecto de validação através da sua aplicação à realidade portuguesa, o que 
permitiu testar a solução obtida. Tal como decorrerá da leitura do Capítulo 8, e apesar da 
clara facilidade de aplicabilidade do modelo (2.ª parte) a Portugal, não se considera o 
TURINTERNO como um processo terminado. De facto, a solução apresentada deverá ser 
objecto de um processo contínuo de enriquecimento e de melhoria, o que pressupõe a 
introdução de reajustamentos ou a inclusão de novas variáveis ou relações. 
 
Em conformidade com os pressupostos implícitos à criação de um modelo que pretende 
reflectir a globalidade do sistema inerente ao turismo interno, a solução apresentada na 
Figura 7.1., possui as seguintes características:  
���� Considera um meio externo (envolvente), o qual não faz parte da essência do sistema, 

mas que acaba por o influenciar e determinar fortemente;  
���� Estabelece um conjunto de ligações e relações entre os vários elementos e entre estes e 

a envolvente; 
���� Identifica os elementos que constituem as partes componentes do sistema; 
���� Permite a identificação de atributos, ou qualidades, nos seus elementos constitutivos; 
���� Possui associado um processo de input (o que o sistema recebe) e de output (produto 

final resultante do processo de transformação); 
���� Reflecte uma arquitectura com procedimentos de feedback para equilibrar o sistema; 
���� Suporta-se num modelo que representa o sistema como um todo, destacando as partes 

que interagem entre si. 
 

Releva-se o facto desta abordagem se aproximar das perspectivas de Chorley et al (1975), 
de Apostel (1991), de Capra (1983), de Sayão (2001) e de Martins (2005), referidas na 
Secção 2.3.9., os quais relevam a importância da abstracção empírica, como forma de 
sistematizar conhecimentos através do recurso a modelos que permitam interpretar a 
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diversidade das formas, das relações e dos efeitos relacionados com a matéria em estudo. 
Tal como acentua Martins (2005), um modelo deve transmitir a relação entre objectos 
pertencentes ao fenómeno em estudo, revestindo contornos essencialmente explicativos da 
realidade em apreço 
 
O modelo TURINTERNO insere-se, em conformidade com o expresso na Secção 2.3.9., 
na linha dos modelos conceptuais com características genéricas sobre o próprio sistema 
turístico. Neste sentido, e na linha da evolução já assinalada, onde pontificam autores como 
Leiper (1979, 1990), Mathieson e Wall (1982), Mill e Morrison (1985), Poon (1993), Gunn 
(1994), Cooper et al (2001) e Beni (2004), o modelo confere ao fenómeno turístico em 
apreço uma perspectiva abrangente e não focada exclusivamente no turista e na viagem 
efectuada, incluindo a integração do plano do destino e das variáveis do ambiente exógeno.  
 
Por outro lado, e na linha da perspectiva holística que pretende corporizar, evidencia uma 
arquitectura que considera o sistema do turismo interno como um todo, dando o realce 
indispensável às suas partes constitutivas e à interacção existente entre estas. Nesta 
abstracção o modelo TURINTERNO consubstancia claramente uma abordagem sistémica, 
tal como identificada por Oliveira (2001), ou seja, representando “ (…) um conjunto de 
partes interagentes e inter-dependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário com 
determinado objectivo e efectuam determinada função” . 
 

7.3.1. Componentes do modelo 
 

Passando à descrição do modelo empírico de referência, verifica-se que o mesmo assenta 
em três blocos, ou subsistemas, onde se podem distinguir a ENVOLVENTE, a 
ESTRUTURA intrínseca ao turismo e o MERCADO turístico. 
 
A necessidade de consideração da ENVOLVENTE decorre das características do turismo, 
as quais não podem ser vistas apenas na perspectiva redutora da própria actividade em si. 
Este ponto de vista surge sustentado nos trabalhos apresentados por autores como, 
Mathieson e Wall (1982), Mill e Morrison (1985), Poon (1993), Gunn (1994), Cooper et al 
(2001) e Beni (2004). 
 
De facto, por força da sua especificidade, o turismo interage com outros sectores de 
actividade, em relação aos quais cria ligações que não podem ser ignoradas. Assim, além 
dos subsistemas ecológico, cultural, social e económico, considerados por Beni (2004), 
incluíram-se igualmente os subsistemas políticos, tecnológicos e demográficos, por força 
das particularidades do turismo interno. Com efeito, tal como já foi referido no decurso da 
presente investigação, a possibilidade de actuação em relação às variáveis exógenas 
diferencia o enquadramento do turismo interno face ao turismo receptor e amplia a 
diversidade de vectores que devem ser objecto de ponderação. A envolvente externa no 
caso do turismo receptor pressupõe uma leitura dos seus efeitos focalizada sobretudo na 
perspectiva da oferta e da integração intersectorial, enquanto que no âmbito do turismo 
interno o enquadramento macro-ambiental produz consequências directas no processo de 
formação da procura, existindo condições para se gizarem medidas adequadas de 
intervenção a este nível. 
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As relações entre o turismo e a ENVOLVENTE, na perspectiva do subsistema ambiental 
(património natural) derivam do facto de se reconhecer como uma evidência empírica que 
um dos pilares de sustentação indispensável ao desenvolvimento contínuo do turismo, 
assenta precisamente na defesa da integridade do património natural e na sua valorização 
(Inskeep, 1991; Dowling, 1993 in Marques, 2005; Pearce. et al, 1998; Plog, 1998; Cooper 
et al, 2001; Ritchie e Crouch, 2003; Dywer e Kim; 2003; Mazaro et al, 2004; OMT, 1998a, 
2001b, 2004a). De facto, tal como sublinham Cunha (2006) e Var, Beck e Loftus (1977), 
os recursos turísticos do património natural constituem em muitos destinos a base da sua 
atractividade, o que obriga à procura de um inevitável balanceamento entre o ambiente e o 
desenvolvimento turístico. O reconhecimento do turismo como um factor de 
desenvolvimento sustentável, implica que o conjunto dos agentes turísticos saiba pugnar 
pela salvaguarda do ambiente e dos recursos naturais, na perspectiva de um crescimento 
económico durável, capaz de satisfazer equitativamente as necessidades e as aspirações das 
gerações presentes e futuras (Inskeep, 1991; Dowling, 1993 in Marques, 2005; Plog, 1998; 
Dywer e Kim, 2003; Mazaro et al, 2004; OMT; 1998a, 2001b). 
 
O espaço potencialmente disponível para o desenvolvimento turístico está em muitos 
países a tornar-se, um elemento raro e precioso, devido ao aumento das clientelas turísticas 
e às limitações restritivas impostas pela necessidade da defesa do ambiente, da qualidade 
de vida, da protecção da natureza e dos recursos naturais. Como não é possível gerar 
continuamente mais espaço, a oferta e a procura turística não podem continuar a equilibrar-
se segundo as leis económicas clássicas do equilíbrio de mercado. Deste modo, há que 
encarar como fundamental o problema da gestão do espaço destinado à utilização turística, 
de modo a dar resposta às exigências da procura sem se comprometerem os princípios de 
equilíbrio face ao ambiente e à situação urbanística (Vieira, 2007). É nesta perspectiva que 
se volta enfatizar o papel indispensável que o planeamento pode assegurar, funcionando 
como um instrumento que atende às necessidades futuras e que pode criar as condições 
para uma utilização racional e eficaz do espaço turístico.  
 
Face ao referido, torna-se evidente a necessidade de se atender à existência de uma relação 
de forte dependência face aos recursos naturais, de ordem física, ecológica e sociocultural. 
O conhecimento e subsequente respeito pelos limiares de utilização, em termos de 
capacidade de carga destes recursos pertencentes ao subsistema ambiental, assume-se 
como condição indispensável para a existência das condições propícias às actividades 
turísticas (Mota et al, 2005). O desenvolvimento turístico duradouro terá necessariamente 
que se fundamentar na continuidade das acções apoiadas por um sistema ambiental em 
equilíbrio, suportado com a necessária adopção de regras de gestão dos recursos 
ambientais que evitem a sua degradação e delapidação com consequentes prejuízos do seu 
próprio potencial turístico (Inskeep, 1991; Dowling, 1993 in Marques, 2005; Plog, 1998; 
Dywer e Kim, 2003; Mazaro et al, 2004; OMT; 1998a, 2001b). 
. 
Este prisma de observação deve estender-se igualmente ao subsistema cultural, o qual 
também carece em absoluto de primazia no que toca à interface com o turismo. De facto, é 
indispensável garantir a conciliação do turismo como utilizador do património cultural e, 
em simultâneo, como veículo do seu enriquecimento, o que implica que as políticas e as 
actividades turísticas sejam desenvolvidas no respeito pelo património artístico, 
arqueológico e cultural das comunidades residentes, contribuindo para a sua preservação e 
transmissão às gerações futuras (OMT, 2001b). Paralelamente, nos dias de hoje, observa-se 
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que a complexidade e diversidade das motivações subjacentes aos movimentos turísticos 
apontam para o reconhecimento de que o património constitui um dos pontos fundamentais 
da oferta turística de qualquer país ou região (Var, Beck e Loftus, 1977; Inskeep, 1991; 
Cunha, 2006). De facto, a emergência de novos interesses e de um turista mais exigente e 
informado são realidades que caracterizam o tempo actual, onde a viagem pode significar 
frequentemente um enriquecimento que se obtém no contacto e na fruição dos bens 
patrimoniais que identificam um local e uma cultura e que constituem uma fonte 
privilegiada de conhecimento histórico-cultural (Cooper et al, 2006; Gretzel et al, 2006; 
Butler e Hall, 2006; Buhalis e Costa, 2006c; Wober, 2006). 
 
Tal como no caso do subsistema natural, o património cultural “alimenta”  o turismo, pelo 
que a relação entre ambos é estreita e biunívoca; se os bens patrimoniais se convertem em 
factores de atracção turística estamos perante “capital”  que é necessário salvaguardar, 
gerir e potenciar (OMT, 2001b). Contudo, há que ter consciência, de que o valor do 
património transcende os usos turísticos que dele se possam fazer, pelo que importa 
acautelar os riscos de adulteração e de degradação (Keller, 2002). Por um lado, porque 
como legado e pertença de uma comunidade é componente indissociável da sua identidade 
e da sua memória colectiva; por outro, porque as eventuais agressões e descaracterizações 
implicarão a delapidação desse “capital” , factor determinante na diferenciação dos 
destinos turísticos (OMT, 2001b).  
 
Deste modo, o sistema turístico não pode prescindir da observância do seu cruzamento 
com o subsistema cultural (Beni, 2004), sendo fundamental estabelecer a relação entre o 
turismo e o património numa base de sustentação que, sem comprometer a fruição desses 
bens, possa favorecer uma actividade de crescente importância económica e sócio-cultural 
(Foster, 1992; Mendes, 1996; Silva et al, 2001b; Inskeep, 2001; Cooper et al, 2001). 
 
As relações entre o turismo e o subsistema económico foram frequentemente ilustradas em 
algumas Secções desta pesquisa (2.3.1., 2.3.4., 4.1.2.2., 4.2.3. e 6.5.), justificando inclusive 
a criação de um instrumento específico para a sua avaliação (Conta Satélite do Turismo). 
De facto, no domínio dos impactes do turismo na economia, esta última ferramenta (OMT; 
1999b, 2001g) veio precisamente facilitar a aferição de determinados resultados, 
nomeadamente, a contribuição do turismo para o Produto Interno Bruto (PIB), a 
importância do turismo comparativamente a outros sectores económicos, o número de 
empregos criados pelo turismo no seio de uma economia, a dimensão do investimento no 
turismo, as receitas fiscais geradas pelas indústria turística, o valor do consumo turístico, a 
incidência do turismo na balança de pagamentos de um país e até as características dos 
recursos humanos ligados ao turismo.  
 
A magnitude de alguns destes valores para alguns países, veio demonstrar que a incidência 
económica do turismo possuía, nalguns casos, uma incidência superior ao que se suponha 
anteriormente, nomeadamente no plano do consumo turístico interno. O facto do turismo 
não se confinar aos seus ramos directos e de evidenciar um efeito multiplicador muito forte 
sobre os recursos totais da economia (OMT, 1980; Silva, 1986; Silva e Basílio, 1998b; 
Cooper et al, 2001; Mota, 2001; Cala e Urbano, 2006; Cunha, 2006), conduziu a que, na 
actualidade, alguns governos o elegessem como uma componente estratégica de 
desenvolvimento económico.  
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No caso do sistema do turismo interno, as relações entre o turismo e a economia ainda 
surgem mais ampliadas pelo efeito da redistribuição interna da riqueza, quer no plano das 
pessoas, como das regiões (OMT, 1985; Jafari, 1987). Contudo, importa nesta forma de 
turismo, também considerar as implicações no sentido inverso, ou seja, a influência do 
desenvolvimento económico nas práticas turísticas. Como já foi amplamente demonstrado, 
a propensão marginal às viagens turísticas varia fortemente em função do factor 
rendimento disponível, pelo que a dimensão da procura encontra-se fortemente 
influenciada pelo comportamento de determinadas variáveis macroeconómicas, 
nomeadamente o PIB per capita, o índice de preços no consumidor, a distribuição dos 
rendimentos, a taxa de desemprego, o poder de compra e o défice público (Cooper et al, 
2001). Neste contexto, o modelo TURINTERNO teria sempre que incluir o relacionamento 
com o subsistema económico nesta dupla perspectiva. 
 
A interacção com o subsistema social alcança-se igualmente pela observância deste prisma 
biunívoco de relações. Assim, tal como decorre do Código Mundial de Ética do Turismo 
(OMT, 2001b), releva-se o contributo que o turismo pode facultar para a aproximação e 
respeito mútuo entre as pessoas e as sociedades, reconhecendo-se igualmente que “ (…) a 
promoção dos valores éticos comuns à humanidade, num espírito de tolerância e de 
respeito pela diversidade das crenças religiosas, filosóficas e morais, é ao mesmo tempo 
fundamento e consequência de um turismo responsável (…)” . Neste contexto importa 
valorizar o papel que o turismo pode desempenhar como vector privilegiado de 
desenvolvimento individual e colectivo, já que praticado “ (…) com a necessária abertura 
de espírito, constitui um factor insubstituível de auto-educação, de tolerância mútua e de 
aprendizagem das diferenças legítimas entre povos e culturas, e da sua diversidade (…)”. 
Por outro lado, o binómio turismo/sociedade também deve ser articulado no sentido da 
promoção dos direitos do homem, sobretudo no tocante à consciencialização dos direitos 
dos grupos mais vulneráveis.  
 
Além dos aspectos éticos que o turismo pode induzir na sociedade, a interacção com o 
subsistema social deve igualmente assegurar que os efeitos das actividades turísticas 
possuem um impacto positivo na qualidade de vida das comunidades receptoras, 
constituindo um elemento de valorização do seu bem-estar (Mota et al, 2005). Mas, 
importa também no sistema turístico do mercado interno não excluir o sentido oposto, ou 
seja, a observância até que ponto a situação social que se vive num país ou numa região 
influencia ou não a propensão à viagem e às práticas turísticas (Frechtling, 2003). Neste 
contexto, o modelo TURINTERNO deve contemplar a influência que determinadas 
variáveis – horas de trabalho, posse de segundo emprego, taxa de actividade feminina, 
sistemas das pensões de reforma, endividamento das famílias, custos da habitação e da 
saúde, entre outras – possuem no processo de formação da procura (Cooper et al, 2001; 
Frechtling; 2003; Matias, 2007).  
 
Ainda no âmbito da ENVOLVENTE, e já numa perspectiva adicional em relação ao 
sistema de Beni (2004), entendeu-se como necessário estender as inter-relações aos 
subsistemas político, demográfico e tecnológico, atendendo a que possuem uma incidência 
não desprezível sobre o sistema. Assim, o subsistema político possui uma dupla entrada no 
sistema; de facto, na perspectiva da estrutura e do mercado, o papel do sector público 
revela-se determinante, podendo igualmente condicionar na perspectiva dos movimentos 
da procura turística interna. Detalhando este contexto, torna-se evidente que o sector 
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público possui responsabilidades muito amplas na definição da política do turismo, na 
organização jurídico administrativa do sector, na criação das organizações nacionais, 
regionais e locais de turismo, na delimitação dos espaços de uso turístico e no 
desenvolvimento das infraestruturas que suportam o funcionamento do sector (OMT, 1983, 
1985, 2005; Foster, 1992; Heeley, 2003; Beni, 2004; Costa, 2001c, 2006; Silva et al, 
2001b; Vieira, 2007). Por sua vez, ao nível central, o sector público deve responsabilizar-
se por acções de coordenação geral, onde se inserem áreas como o planeamento, a 
formação, a promoção, a circulação da informação, a fiscalização e a dinamização do 
denominado turismo social (OMT, 1983, 1985, 2003; Cooper et al, 2001; Heeley, 2003; 
Beni, 2004; Costa, 1996, 2001c, 2006; Silva et al, 2001b; Vieira, 2007). 
 
Ao nível do mercado, o sector público aparece também com responsabilidades de co-
produtor (OMT, 1983, 1985; Keller, 2002), atendendo à sua acção na gestão directa de 
alguns recursos turísticos primários e da oferta agregada (transportes, comunicações, entre 
outros). Passando à perspectiva da procura interna (Jafari, 1987; Bacal, 2003), as políticas 
governamentais ao abarcarem áreas com interferência directa na dimensão e nas 
características da procura, podem revestir um carácter incentivador, ou na ausência de 
qualquer iniciativa, projectar uma situação de menor necessidade de desenvolvimento do 
turismo doméstico ou de correcção dos seus desequilíbrios. Os incentivos fiscais às férias 
dentro do país (Comissão Europeia, 2007a), a criação de um sistema de cheque-férias 
(ANCV, 2005), a desconcentração das férias escolares (Comissão Europeia, 2008b), 
constituem medidas com forte impacto nos fluxos da procura, a par das acções de carácter 
geral destinadas a melhorar as condições socioeconómicas da população residente. 
  
O subsistema tecnológico também evidencia a mesma dualidade de ligação com o sistema, 
atendendo que influencia a globalidade da estrutura ligada ao turismo, bem como as acções 
operativas sobre o mercado e o acesso às práticas turísticas. De facto, as novas tecnologias 
de informação e comunicação vieram proporcionar ao turismo, a oportunidade de trabalhar 
em rede, o que possibilitou um reforço da sua competitividade, graças a uma maior 
divulgação da oferta turística disponível (Buhalis, 2002b). Por outro lado, as novas 
tecnologias vieram possibilitar igualmente o fornecimento de instrumentos adicionais para 
melhorar a gestão empresarial e a informação relativa ao mercado (Buhalis, 2002b; Buhalis 
e Costa, 2006a, 2006b; Buhalis e O’Connor, 2006). Paralelamente, a utilização crescente 
da Internet para a concretização de reservas on-line, bem como a disseminação da emissão 
electrónica de bilhetes e de títulos de viagens, constituíram inovações que comportaram 
um conforto acrescido para os consumidores (Milheiro, 2006). De uma forma geral, e no 
âmbito do turismo, reconhece-se de uma maneira crescente a importância da Internet como 
um instrumento eficaz de marketing directo, como uma fonte preciosa de fornecimento de 
serviços de informação personalizados, como um meio rápido de obtenção de 
conhecimento sobre o mercado e a concorrência e como uma via privilegiada para o 
desenvolvimento do comércio electrónico (OMT, 2001c, 2001d; Buhalis, 2002b; Buhalis e 
O’Connor, 2006). 
 
Face a este contexto, o subsistema tecnológico reveste capital importância no suporte que 
faculta à intervenção do sector público e das empresas turísticas no sistema, conferindo-
lhe uma capacidade acrescida de desempenho. A adesão dos stakeholders às tecnologias 
de informação e de comunicação constitui um elemento decisivo para conferir o progresso 
das actividades turísticas, pelo que a ponderação deste factor revela aspectos essenciais no 
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domínio da gestão dos destinos turísticos (Valls, 2004; Ejarque, 2005). Por outro lado, o 
acesso dos residentes aos canais electrónicos permite orientar as acções de marketing de 
uma forma conveniente e de apresentar propostas comerciais directas, fora dos esquemas 
convencionais de intermediação, o que constitui um vector que poderá ter ampla 
interferência junto da procura potencial (Buhalis, 2000; Keller, 2000; Cooper et al, 2001; 
Kotler et al, 2002; Valls, 2004; Ejarque, 2005). 
 
Finalmente, considerou-se o subsistema demográfico, o qual tende a cruzar-se com o social 
em muitos aspectos, mas que justifica uma abordagem autónoma exclusivamente no plano 
dos padrões da procura. De facto, como foi evidenciado na presente investigação (Cooper 
et al, 2001; Wells e Gubar, 1996 in Cooper et al, 2001), a desagregação dos consumidores 
turísticos por segmentos etários constitui um dado de observação particularmente 
interessante, face à diferenciação de comportamentos durante o ciclo de vida, o que obriga 
a equacionar a necessidade de desenvolver produtos notoriamente diferenciados em função 
dos vários estágios. Por outro lado, variáveis como a dimensão e as características da 
família, o crescimento da população, o envelhecimento ou o rejuvenescimento da 
população, o habitat, a esperança de vida, as taxas de mortalidade e de natalidade, entre 
outras, não podem ser dissociadas da dimensão do volume da procura potencial nem do 
sistema de decisão do consumidor (Schmoll, 1977; Mathieson e Wall, 1982; Jamrozy e 
Uysal, 1994; McIntosh, Goeldner e Ritchie, 1995; Cooper et al, 2001). 
 
Passando ao bloco da ESTRUTURA intrínseca ao turismo, cujo contributo para o sistema é 
verdadeiramente nuclear na medida que a abrangência do fenómeno não podia dispensar 
nunca a consideração da complexa organização pública e privada que enquadra o mercado 
e que influi nas condições da produção e do consumo (Beni, 2004). Neste sentido, o 
modelo teve inevitavelmente que englobar os inputs que derivam da política nacional 
básica e da lei de bases do turismo, instrumentos estes que enquadram o ordenamento 
jurídico ou administrativo (OMT, 1985; Cooper et al, 2001; Beni, 2004) e as estratégias 
governamentais definidas (SUPERSTRUTURA), bem como os elementos que decorrem da 
ocupação do território, da infraestruturação básica, da urbanização e das componentes de 
acesso e de transporte (INFRAESTRUTURA) (Beni, 2004).  
 
Assim, como primeiro patamar, interessa definir a inserção do turismo no quadro das 
políticas gerais de desenvolvimento de um país. Cada país possui aptidões, recursos 
factoriais e outros factores distintivos, que contribuem para que o posicionamento do 
turismo no seio das prioridades de intervenção política geral varie consoante a 
especificidade de cada situação. Deste modo, é crucial a obtenção de um consenso em 
termos do que se pretende do sector do turismo no contexto das políticas nacionais, 
alcançando-se esta situação através da elaboração da lei de bases do turismo, a qual deve 
contemplar os aspectos macro de regulação das actividades turísticas e os indispensáveis 
cruzamentos com outros sectores (OMT, 1980, 1983, 1985; Cooper et al, 2001; Beni, 
2004).  
 
Face ao exposto revela-se essencial que a lei de bases (ou orgânica) do turismo enquadre 
os princípios estáveis das grandes linhas de desenvolvimento do turismo e que emoldure 
apropriadamente as actividades desenvolvidas pelos sectores público, privado e misto 
(OMT, 1980, 1983, 1985; Beni, 2004) Em paralelo, deverá referenciar os alicerces de uma 
política nacional de turismo, consubstanciada em objectivos claros e bem adaptados à 
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evolução da envolvente e às novas atitudes perante o turismo (OMT, 1980, 1983, 1985). 
Esta política nacional do turismo deverá destinar-se ao conjunto do território de um país, 
mas sendo suficientemente flexível para se ajustar à eventual ocorrência de assimetrias 
regionais de desenvolvimento. Por outro lado, deverá considerar o turismo na dupla 
vertente das componentes receptora e interna, não omitindo a apreciação do valor social 
dos investimentos nesta última componente (OMT, 1983). A política nacional deve 
igualmente fundamentar-se na preservação e valorização dos recursos naturais e culturais 
do seu território, numa perspectiva de desenvolvimento equilibrada, como base da sua 
sustentabilidade e renovação (Inskeep, 1991; Dowling, 1993 in Marques, 2005; Plog, 
1998; OMT, 1998a, 2001b; Costa, 2001c; Dywer e Kim, 2003; Mazaro et al, 2004). 
 
Por outro lado, a política nacional não pode ignorar todos os actores do sistema turístico, 
pelo que é recomendável que seja dirigida para a melhoria da qualidade de vida de todos os 
residentes, criando novas possibilidades de actividade económica e de emprego, e 
contribuindo para a minimização dos desequilíbrios existentes na sociedade, ou seja, 
actuando como elemento de reforço directo da coesão social (Cooper et al, 2001, Beni, 
2004; Frechtling, 2003; Mota et al, 2005). Igualmente, a política nacional deve definir com 
clareza o quadro da articulação de esforços entre os agentes públicos e privados, sendo que 
aos primeiros competirá, em sentido lato, assegurar a existência de um enquadramento 
regulamentar, fiscal, financeiro e administrativo sectores (OMT, 1980, 1983, 1985; Cooper 
et al, 2001; Beni, 2004; Cunha, 2006; Costa, 2001b, 2001c, 2006) que potencie o 
desenvolvimento empresarial e a inovação, enquanto que aos segundos competirá a criação 
e gestão dos serviços e dos empreendimentos que satisfaçam os desígnios da procura 
(Cooper et al, 2001, 2006; Buhalis e Peters, 2006; Costa, 2001b, 2001c, 2006; Cunha, 
2006). 
 
Entende-se igualmente que a lei de bases do turismo deverá consagrar a organização da 
administração do turismo, quer no plano nacional, como nas perspectivas regional e local, 
distribuindo as atribuições gerais nos diferentes patamares (OMT, 1980, 1983, 1985; Beni, 
2004). Finalmente, a lei de bases afigura-se como o instrumento ideal para conter as 
indicações sobre o planeamento da actividade turística, o que não dispensará a delimitação 
das bases da imprescindível articulação inter-sectorial, a qual abrange áreas tão diversas 
como o ordenamento do território, o urbanismo, o ambiente, a cultura, o desenvolvimento 
regional, os transportes, o desporto, a protecção dos direitos dos turistas consumidores, o 
emprego e a formação (OMT, 1980, 1983, 1985; Cooper et al, 2001; Beni, 2004; Cunha, 
2006); será desta forma que se poderão garantir as ligações biunívocas numa base 
recíproca de vantagens mútuas. 
 
Abordadas a política nacional básica e a lei de bases do turismo, as quais ocupam um 
posicionamento horizontal e de umbrella no bloco da ESTRUTURA, importa passar à 
descrição das duas componentes subjacentes, ou seja, a SUPERSTRUTURA e a 
INFRAESTRUTURA (Figura 7.1.). No caso da SUPERSTRUTURA, podem-se destacar a 
política sectorial do turismo, a qual pode influenciar a organização jurídico-administrativa, 
que por sua vez determinará a estrutura institucional e as acções operacionais.  
 
Ao nível da política sectorial do turismo convém salientar que não existe qualquer 
sobreposição com a referência efectuada no patamar superior. Assim, a lei de bases 
estabelece o quadro geral e a orgânica global da intervenção no turismo, enquanto que a 
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política sectorial insere-se no âmbito do planeamento estratégico, englobando as 
perspectivas tácticas e operacionais. O planeamento estratégico sectorial deve incluir os 
objectivos para um determinado horizonte temporal, bem como a definição das linhas de 
acção e dos programas necessários para se atingirem as metas propostas, além da descrição 
dos recursos necessários à sua concretização. O impulso para a realização deste plano 
poderá partir da Administração Central, mas não deverá dispensar o envolvimento das 
estruturas públicas regionais, bem como dos actores privados, representados através das 
suas estruturas associativas (Inskeep, 1991; Costa, 2001b, 2001c, 2006; Heeley, 2003). 
Este instrumento deve conter igualmente os necessários mecanismos de monitorização, 
tendo em vista o eventual ajustamento em função de factores conjunturais resultantes da 
envolvente.  
 
Em relação à organização jurídico-administrativa, ditada pelo enquadramento decorrente 
da lei de bases do turismo e pela política sectorial do turismo, deverá optimizar o 
enquadramento administrativo e jurídico das actividades turísticas, assegurando um suporte 
legal eficaz e adaptado às exigências de todos os actores do sistema turístico (OMT, 1980, 
1983, 1985; Cooper et al, 2001; Beni, 2004; Cunha, 2006; Costa, 2001b, 2001c, 2006). 
Numa estrutura institucional organizada de acordo com uma filosofia top/down, competirá 
ao Estado a organização das intervenções dos serviços centrais do turismo, bem como a 
definição do prolongamento da actuação para as estruturas regionais e locais do turismo 
(Costa; 1996, 2001c).  
 
Por outro lado, admitindo-se que a intervenção do Estado poderá assumir uma forma 
variável, através da existência de entidades mais ou menos descentralizadas, ou mesmo de 
órgão nacionais e regionais de turismo de carácter privado ou misto, tal não invalida a 
consideração do papel nuclear que compete à estrutura institucional vigente. De facto, a 
integração dos níveis nacional, regional e local no modelo visa sobretudo assinalar a 
necessidade de se possuir uma estratégia de intervenção devidamente articulada entre estes 
três planos, pelo que desde que se garantam as condições de funcionamento bidireccional 
entre as estruturas existentes em cada nível, não será relevante a opção pelo modelo 
particular de funcionamento escolhido em cada país. Contudo, existem tendências 
relativamente recentes, particularmente na Europa, no sentido da promoção turística se 
desenvolver através de um modelo misto, assente num partenariado público-privado 
resultante da consensualização de objectivos e envolvendo a repartição do esforço 
financeiro (OMT, 2005). 
 
As referências efectuadas ao nível do bloco da ESTRUTURA têm sido orientadas para 
uma visão nacional do turismo, sem se proceder a qualquer individualização do turismo 
interno, atendendo a que a lei de bases do turismo e a política sectorial destinam-se à 
actividade turística na sua globalidade. Contudo, tal facto não pode esconder a necessidade 
de se particularizarem nos respectivos documentos de suporte, os pressupostos e as linhas 
orientadoras em relação ao turismo doméstico (OMT, 1983, 1985). Assim, na lei de bases 
do turismo poderá existir uma referência ao valor social do turismo interno, remetendo 
para a eventual observância de disposições constitucionais em matéria de direito ao 
descanso, ao lazer, às viagens turísticas e a férias pagas, bem como para as iniciavas a 
tomar neste domínio em favor dos grupos de residentes mais vulneráveis (OMT, 1983). 
Por sua vez, o plano nacional (estratégico) de turismo não deverá abdicar de autonomizar 
as políticas, os objectivos, as estratégias e os programas e acções para o turismo interno, 
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cujo âmbito não será necessariamente convergente com o turismo receptor, apesar de se 
poderem localizar temáticas de interesse e de abordagem comum (OMT; 1983, 1985). 
 
No tocante à estrutura institucional na óptica do turismo interno, podem-se equacionar 
várias soluções, mediante o relevo que é atribuído a esta forma de turismo. Pode-se 
recordar o modelo francês (ver Secção 4.2.5., pág. 261-263), o qual inclui, na esfera da 
Administração Central, entidades vocacionadas para o fomento do turismo interno (caso da 
Agência Nacional de Cheques-Férias), ou, em alternativa, referir o caso inglês (ver Secção 
4.2.4., pág.), onde uma entidade (VisitBritain) financiada pela Administração Nacional do 
Turismo foi encarregue da comercialização turística junto dos britânicos (através da marca 
EnjoyEngland) e no exterior. Tratam-se de modelos que convergem no sentido de 
demonstrar a importância da existência de uma organização que ao nível nacional, mas 
devidamente articulada com os agentes regionais e locais, garanta a organização dos 
produtos destinados ao turismo interno, bem como as tarefas posteriores de promoção e de 
comercialização associativas (Costa; 2001b, 2001c).  
 
De facto, a criação de um órgão especializado na gestão do turismo interno, o qual poderá 
revestir a forma de uma Agência constituída a partir de capitais públicos e privados, 
sobressai como uma estrutura indispensável para potenciar o mercado, atendendo à 
amplitude das tarefas a desempenhar e ao âmbito das parcerias a estabelecer. Neste último 
domínio, a ligação aos níveis regional e local reveste uma prioridade absoluta, pelo que 
interessa garantir a existência de interlocutores estáveis, papel este que poderá ser 
desempenhado pelas estruturas regionais ou locais de turismo, ou na ausência destas, por 
Associações de Desenvolvimento com agregação dos actores públicos e privados. 
 
Na prática, a Agência para o turismo interno assumirá as funções de um verdadeiro 
operador para o mercado, aglutinando as tarefas de orientação no desenvolvimento dos 
produtos, centralizando os programas e as propostas comerciais dos produtores e dos 
intermediários, integrando-as num sistema electrónico específico para o efeito e 
assegurando as acções promocionais em conformidade (Buhalis, 2000; Cooper et al, 2001; 
Kotler et al, 2002; Valls, 2004; Ejarque, 2005). 
 
Para conclusão da apresentação das componentes do modelo TURINTERNO na área da 
SUPERSTRUTURA impõe-se a abordagem às denominadas acções operacionais, as quais 
incluem um leque de actividades onde se distinguiram o planeamento, a acção 
administrativa, o incentivo ao investimento no sector, a formação profissional, a promoção, 
a fiscalização, a informação e a intervenção no domínio do turismo social. Estas 
atribuições inserem-se no âmbito das actividades tradicionais do sector público (OMT, 
1983, 1985; Cooper et al, 2001; Costa, 2001c; Beni, 2004; CTP, 2005), sendo na maioria 
dos casos concretizadas através da Administração Nacional do Turismo (ANT), mas 
podendo também ser objecto de compartilha ou delegação junto das estruturas regionais de 
turismo, nomeadamente no tocante à tramitação administrativa, à formação, à promoção, à 
fiscalização e à informação (OMT, 1983, 1985; Ejarque, 2005). 
 
No âmbito do planeamento, destacam-se as funções já referidas no domínio da elaboração 
dos instrumentos de índole sectorial e no seu acompanhamento (Costa; 2001b, 2001c), 
enquanto que no domínio das competências administrativas emergem as relacionadas com 
o licenciamento e classificação das actividades turísticas. Por outro lado, perante um 
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cenário de eventual necessidade de criação de um sistema financeiro de apoio ao 
investimento no sector, quer na perspectiva dos projectos privados, como no caso das 
iniciativas públicas de forte relevância turística, poderá competir à ANT a gestão dos 
respectivos programas (Beni, 2004; Manente e Minghetti, 2006). A valorização dos 
recursos humanos do turismo, atendendo à importância que a prestação pessoal possui na 
componente do serviço oferecido ao cliente, pode justificar uma actuação do sector público 
orientada para a dinamização das estruturas responsáveis pela formação profissional do 
sector, assegurando em articulação com as entidades privadas e regionais, a construção e a 
renovação das escolas e dos cursos considerados imprescindíveis à consecução dos 
objectivos da política fixada para este eixo de intervenção (OMT, 1983, 1985; Cooper et 
al, 2001; Beni, 2004; Manente e Minghetti, 2006).  
 
O marketing institucional pode representar igualmente uma responsabilidade do sector 
público, a qual pode ser desempenhada em parceria com os actores privados e com as 
estruturas regionais de turismo (Medlik e Middleton, 1973; Schmoll, A., 1974; Schmoll, 
G., 1977; Pearce, 1992; Middleton e Clarke, 2002; Mota, 2001; Cooper et al, 2001; Costa, 
2001c; Beni, 2004; Manente e Minghetti, 2006; ETC, 2006). No caso específico do 
mercado interno, esta articulação reveste contornos indispensáveis, face à necessidade de 
integrar com sucesso as diferentes ofertas regionais e de mobilizar os empresários para a 
disponibilização de produtos adaptáveis aos traços dominantes da procura interna (Costa, 
2001c). A aposta nas novas tecnologias de informação e de comunicação poderá 
possibilitar a opção por acções de marketing dirigidas para perfis específicos e facilitar a 
interacção entre todos os intervenientes na formatação de produtos turísticos inovadores 
(Buhalis, 2000; OMT, 2001c, 2001d; Cooper et al, 2001; Kotler et al, 2002; Valls, 2004). 
. 
A fiscalização do funcionamento dos equipamentos turísticos afigura-se como uma acção 
que o sector público poderá desempenhar ou, em alternativa, proceder à contratualização 
das auditorias a realizar junto de empresas da especialidade, sempre numa base de 
colaboração com as organizações associativas empresariais (WTO & IH&RA, 2004; CTP, 
2005). 
 
Uma referência ainda para a informação que constitui na actualidade uma necessidade 
extensiva aos consumidores, às empresas e ao próprio sector público. Neste sentido, devem 
ser criados os sistemas de informação turística adequados, necessariamente privilegiando o 
uso das novas tecnologias de informação e de comunicação (Cooper et al, 2001; Ejarque, 
2005; Buhalis e O’Connor, 2006; Jones, 2006; Milheiro, 2006). O turismo é um sector de 
actividade que passa por um processo de desenvolvimento onde a informação tem um 
papel de grande relevo. De facto, às necessidades tradicionais de existência de dados 
estatísticos que permitam acompanhar com fidedignidade a realidade existente, juntam-se 
novos imperativos em matéria de informação que decorrem da observação das tendências 
evolutivas do próprio turismo.  
 

Neste sentido, a informação estatística surge como um instrumento precioso já que pode 
proporcionar o conhecimento detalhado da estrutura e da evolução dos mercados, 
viabilizando as análises necessárias para a formulação das políticas públicas, bem como 
para a gestão corrente das empresas turísticas (OMT; 2001a, 2003). Só com a 
operacionalização de operações estatísticas sólidas tecnicamente e susceptíveis de 
corresponderem às necessidades de todos os agentes turísticos, é que se podem efectuar os 
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diagnósticos sectoriais, subsectoriais ou empresariais, que proporcionem as bases 
desejáveis para a fundamentação das estratégias a implementar.  
 
Por outro lado, existem, na actualidade, amplas referências em relação aos métodos e 
processos que devem presidir à elaboração das estatísticas do turismo nomeadamente da 
OMT (OMT, 1995a, 2001g; ONU, 2008) e da União Europeia (com reflexo nos seus 
países membros), pelo que a criação de um sistema estatístico de base, abrangendo os 
principais indicadores sobre a procura e a oferta turística constitui actualmente um 
imperativo incontornável, até como processo condutor à implementação de instrumentos 
de observação mais complexos como é o caso da Conta Satélite do turismo (OMT, 1991b, 
2001g; OCDE, 2000, 2001). No caso concreto do turismo interno, onde existem as 
dificuldades de medição já sublinhadas na Secção 2.4.2., interessará criar um sistema 
eficiente de acompanhamento deste mercado, baseado em ferramentas analíticas que 
cobram toda a dimensão do mercado, a par do aprofundamento da investigação sobre o 
tempo livre e o lazer (OMT, 1996b, 1994; Cooper et al, 2001). 
 
Por outro lado, no prisma do consumidor, importará gizar as soluções que facultem o 
acesso rápido e eficiente aos sistemas electrónicos informativos sobre os produtos e os 
recursos turísticos, pelo que a criação de portais específicos para o mercado interno e a o 
recurso a procedimentos de Gestão de Relação com o Cliente, afiguram-se como fórmulas 
já testadas com algum sucesso (Buhalis, 2000; OMT, 2001c, 2001d;Cooper et al, 2001; 
Kotler et al, 2002; Valls, 2004; Ejarque, 2005; Buhalis e O’Connor, 2006; Jones, 2006; 
Milheiro, 2006). 
 
A perspectiva do consumidor remete-nos para as acções operacionais relacionadas com o 
denominado turismo social, ou seja, aquele que é fomentado com o intuito de facilitar o 
acesso às práticas turísticas por parte dos estratos mais fragilizados da sociedade Tal como 
foi focado na Secção 5.2.1.6., esta forma de turismo surge muitas vezes enquadrada por 
disposições constitucionais que conferem ao Estado responsabilidades na sua 
operacionalização, seguindo o princípio de que importa criar condições para que não 
existam exclusões na sociedade em termos de acesso ao lazer e às actividades turísticas 
(OMT, 2001b; Viard, 2002; Fernandes, 2002). Estas acções surgem na maioria dos casos 
dirigidas para as classes mais desfavorecidas da sociedade, mas também podem ser 
orientadas para grupos específicos, sendo frequente abranger nestas circunstâncias os 
segmentos mais jovens (turismo juvenil) ou mais idosos (turismo sénior ou de terceira 
idade), além dos cidadãos portadores de deficiências (Beni, 2004). 
 
Para a concretização das várias formas do turismo social, o Estado apoia financeiramente 
as estruturas de solidariedade social, o que passa amiúde pela criação de equipamentos e de 
instalações específicas para o efeito, a par de subsídios atribuídos para programas de 
transporte a preços mais reduzidos (Viard, 2002; Fernandes, 2002). Por outro lado, assiste-
se igualmente à assinatura de acordos entre as instituições de solidariedade social, os 
sindicados e outras associações de classe, com as empresas do sector do alojamento 
turístico colectivo, visando o acesso aos estabelecimentos num sistema de tarifas reduzidas 
e em períodos fora da época alta (Viard, 2002; Dubrule, 2005; ANCV, 2005). No caso 
particular do turismo interno, estas iniciativas representam um factor relevante na 
dinamização do mesmo, dependendo a sua amplitude da consistência das políticas públicas 
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neste domínio e da capacidade associativa das estruturas não governamentais (OMT; 1983, 
1985). 
 
Prosseguindo a descrição do modelo TURINTERNO (Figura 7.1.), e ainda dentro do bloco 
da ESTRUTURA, importa considerar a INFRAESTRUTURA, a qual pressupõe uma 
articulação básica com o ordenamento do território, o ambiente e os recursos naturais, não 
dispensando igualmente uma referência à infraestruturação básica, ás acessibilidades e ao 
sistema de transporte. O turismo desenvolve-se sobre o território, o que nos remete 
novamente para a constatação indispensável que o planeamento deve possuir, considerando 
as necessidades futuras e criando as condições para uma utilização racional e eficaz do 
espaço turístico. É nesta fase do sistema que é imperioso assegurar um cruzamento dos 
interesses do turismo com as disposições constantes dos instrumentos de gestão territorial, 
no quadro das interacções e dependências estabelecidas na Lei da Bases do Turismo, a qual 
por sua vez tenderá a reflectir a conjugação de interesses entre os vários sectores de 
actividade do país, numa perspectiva supra de defesa do interesse nacional (Beni, 2004).  
 
Por outro lado, interessa ter presente que no prisma do turismo, o planeamento do uso dos 
solos e a regulamentação da sua utilização através de instrumentos específicos, reveste um 
carácter fundamental (Cooper et al, 2001; Vieira, 2007; Brandão e Costa, 2008). Contudo, 
estamos na presença de um processo complexo, face à diversidade de actores e 
organizações que funcionam em torno do sistema turístico, pelo que importa que a 
representação do turismo na elaboração dos instrumentos de gestão territorial 
consubstancie um verdadeiro mecanismo de parceria, onde devem estar representados os 
residentes locais, os grupos ambientalistas, as empresas relacionadas directa e 
indirectamente com o turismo, os representantes da Administração Nacional, Regional e 
Local do Turismo, as associações empresariais e os sindicatos ou outros representantes dos 
trabalhadores (Costa; 2001b, 2006). De facto, cada um destes grupos de actores pode trazer 
um conjunto particular de necessidades, conhecimentos e perspectivas que facilitarão 
provavelmente a tomada de decisões. Deste modo, o seu envolvimento desde a fase inicial 
do processo afigura-se como muito importante, não só em termos de contributos, mas 
igualmente pelos apoios e compromissos que podem ser alcançados; ao envolverem-se no 
processo os principais actores, também se reduzem substancialmente as hipóteses de 
resistências posteriores à concretização das medidas do próprio plano (OMT, 1998b; 
Guerra et al, 2005; Comissão Europeia, 2007a). 
 
Um exemplo de um instrumento de planeamento que apela à cooperação e articulação 
entre os vários actores é a Agenda 21, a qual resultou de um programa de acção adoptado 
por 182 governos na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o 
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 14 de Junho de 1992 (Guerra et al, 
2005; Mota et al, 2005). Sendo o primeiro documento do seu género a alcançar consenso 
internacional, a Agenda 21 fornece um plano para assegurar o futuro sustentável do 
planeta, identifica as questões de desenvolvimento e meio ambiente que suscitam maiores 
ameaças em termos económicos, ecológicos e sociais e apresenta uma estratégia de 
transição para práticas de desenvolvimento mais sustentáveis. Existe uma derivação da 
Agenda 21 para a indústria das Viagens e Turismo, a qual foi elaborada em parceria entre a 
WTTC (World Travel and Tourism Council) e a OMT, a qual estabelece um conjunto de 
orientações que os vários actores turísticos devem respeitar, nomeadamente as 
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organizações governamentais e as empresas turísticas (WTTC et al, 1995; OMT, 1997, 
1998a).  
 
Neste contexto, as acções operacionais ao nível da INFRAESTRUTURA implicam a 
extensão do planeamento para patamares que ultrapassam o nível (essencial) do 
ordenamento do território, abrangendo igualmente as seguintes áreas (OMT, 1983, 1985, 
1998a; WTTC et al, 1995; Cooper et al, 2001; Costa, 2001b, 2001c; Beni, 2004): 
���� O planeamento das infraestruturas, que tem que ver com as acessibilidades (estradas, 

aeroportos, comunicações) e com o fornecimento de serviços básicos (saneamento, 
esgotos, abastecimento de água e de energia, recolha de lixos); 

���� O planeamento de segurança, que aborda as questões relacionadas com a 
criminalidade, a cobertura de riscos e os cuidados especiais que requerem algumas 
actividades turísticas; 

���� O planeamento ao nível social, o qual pode ser direccionado para as questões de 
emprego, de saúde pública, de educação e de bem-estar social, numa perspectiva de 
servir os residentes e os turistas; 

���� E, o planeamento do crescimento económico, focado basicamente na facilitação do 
desenvolvimento das várias actividades turísticas. 

 
Em termos ideais, tal como preconizam os princípios associados ao desenvolvimento 
sustentável, o processo de infraestruturação no turismo não deve surgir de uma forma 
desgarrada, mas antes assente nos já referidos mecanismos de planeamento, como forma de 
atender à conciliação dos interesses correspondentes aos grandes grupos de actores do 
sistema, numa base de partilha de responsabilidades e de complementaridade de 
intervenções (OMT, 2001b; Costa, 2001b, 2001c). Neste sentido, retoma-se o 
entendimento de que o turismo deve gerar bem-estar e riqueza para as populações locais, e 
que para ser competitivo não pode prescindir de empresas dinâmicas e sustentáveis; por 
outro lado, deve contar com um sector público que articule as políticas sectoriais e 
intersectoriais e que saiba fixar a sua acção predominante na esfera da regulação e de 
definição das condições que facilitem a actividade empresarial e as grandes parcerias 
estratégicas e, finalmente, sem abdicar de satisfazer as expectativas dos turistas, para os 
quais existem patamares de qualidade cada vez mais consistentes e indispensáveis (Cooper 
et al, 2006). 
 
O terceiro grande bloco do modelo (Figura 7.1.) reside no MERCADO, verdadeiro ponto 
de confluência entre a oferta e a procura turística, e que encontra no factor preço o seu 
mecanismo principal. Contudo, a influência que a ENVOLVENTE e a ESTRUTURA 
possuem sobre o mercado turístico pode ser determinante, pelo que o sistema turístico não 
dispensa a visão global que integra estas três componentes (Beni, 2004). Sobretudo no caso 
do turismo interno, a interferência dos subsistemas que enquadram o MERCADO é 
particularmente decisiva, pelo que as políticas turísticas dificilmente poderão ser 
formuladas a partir da perspectiva exclusiva de que este bloco poderá gerar, só por si, as 
condições desejáveis de equilíbrio e de funcionamento entre a oferta instalada e a procura 
existente.  
 
Dentro do bloco do MERCADO, a OFERTA (Figura 7.1.) preenche um vector essencial, 
onde se devem considerar todos os recursos turísticos, devidamente distribuídos entre a 
oferta primária e secundária (Cooper et al (2001; Boullón, 2004; Gunn, 1994a; Defert 



 
Sancho Silva Capítulo 7.  Modelo empírico de desenvolvimento do turismo interno   
 
 

 - 460 - 

citado por Beni, 2004; Beni, 2004; Guibilato citado por Marques, 2005; Cunha; 2006). 
Como já foi evidenciado na Secção 2.3.8., a oferta primária inclui a denominada “matéria-
prima”  do turismo, ou seja, os factores de atracção que definem a vocação turística dos 
vários destinos; por outro lado, a oferta secundária engloba os equipamentos turísticos e as 
infraestruturas de apoio à actividade turística (Cooper et al, 2001; Beni, 2004; Ejarque, 
2005). Como foi salientado, alguns dos elementos constitutivos da oferta só poderão ser 
objecto de procura se forem englobados num produto concreto idealizado para satisfazer as 
necessidades dos consumidores (Cunha, 2006). O desenvolvimento de produtos turísticos 
específicos deriva assim da depreensão da presença de segmentos de mercado 
diferenciados, constituídos por grupos de pessoas com as suas próprias motivações e que se 
deslocam tendo na sua origem necessidades idênticas. 
 
Por outro lado, os produtos turísticos ao incorporarem bens ou serviços essencialmente 
desintegrados e ao facultarem-lhes a indispensável integração numa cadeia de valor, 
exigem a mobilização de parcerias efectivas entre as entidades responsáveis pela gestão 
dos recursos mobilizados, as quais se localizam quer na esfera de intervenção pública, 
como no domínio do sector privado (Guibilato, 1983; Silva et al, 2001b).  
 
E, se a intervenção dos agentes privados que exploram sobretudo os equipamentos 
turísticos, mas também alguns recursos primários, reveste um papel fundamental, não se 
deve omitir a responsabilidade do sector público, o qual é na prática co-produtor, 
desempenhando um papel activo na criação dos produtos turísticos (Balanzá e Nadal, 
2003). Não é o sector público que assegura a existência dos serviços fundamentais como a 
educação, as infraestruturas essenciais dos aeroportos e das redes rodoviárias e 
ferroviárias? Não é o sector público que assegura a preservação dos recursos naturais e 
culturais, que constituem a base da atractividade no turismo? Não é o sector público que 
garante a segurança das pessoas, as infraestruturas de saneamento básico, o sistema de 
recolha do lixo e a assistência na saúde? Estas três questões impelem à consideração do 
papel importante do sector público, a par da função também insubstituível que em muitas 
economias compete ao sector privado.  
 
No plano das empresas, além dos desafios da inovação e da gestão adequada, interessa 
garantir um posicionamento competitivo, o qual assenta nos paradigmas da qualidade e nos 
procedimentos que integram o desenvolvimento sustentável da actividade em todos os 
níveis da organização (Valls, 2000; Medlik e Ingram, 2000; Costa, 2001c; Reich, 2004). 
Tal como também refere Costa (2000c), o fortalecimento do sector privado é uma 
necessidade do turismo, pelo que a criação de redes de organizações, a integração vertical e 
horizontal e a criação de produtos e de formas de gestão que se apoiem na diferença e na 
personalização, constituem desafios a suplantar por parte da malha empresarial. Este 
aspecto ainda ganha contornos mais evidentes se pensarmos que a esmagadora maioria das 
empresas turísticas têm uma dimensão reduzida (micro e pequenas empresas) e uma 
estrutura interna com debilidades.  
 
No caso do turismo interno, o qual gera uma procura que incide sobre uma oferta que 
também interage com o turismo receptor, afigura-se conveniente sublinhar que as 
residências secundárias e os equipamentos do turismo social integram a oferta secundária, 
possuindo uma incidência muito significativa em vários países (Cooper et al, 2001).  
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A evidência empírica induz-nos a concluir que o planeamento da oferta turística deve ser 
equacionado em função da incidência do turismo interior, já que as características 
diferenciadas do turismo doméstico e do turismo receptor possibilitam a opção por uma 
perspectiva complementar, abrindo horizontes acrescidos para o negócio turístico. 
Contudo, a abordagem comercial e de marketing deve concretizar a ocorrência de 
estratégias individualizadas para estes dois mercados, os quais possuem frequentemente 
motivações, perfis, características e atributos distintos, além dos mecanismos de 
distribuição dos produtos derivarem de canais desiguais. (Kotler, 1991; Foster, 1992; 
Mota, 2001; Middleton e Clarke, 2002). 
 
O outro eixo fundamental do mercado assenta na PROCURA (Figura 7.1.), a qual integra 
os consumos efectuados por todos os visitantes internos. Sendo a heterogeneidade uma das 
características mais marcantes da procura turística, significa que a mesma não segue um 
modelo sistemático, existindo um conjunto de variáveis endógenas e exógenas aos 
destinos, as quais conduzem à necessidade permanente de segmentar o mercado (Beni, 
2004). Tal como foi salientado na revisão da literatura, autores como Schmoll (1977), 
Crompton (1979), Dann (1981), Wells e Gubar (1996) e Cooper et al (2001) defendem que 
o comportamento do consumidor pode ser gerado a partir de um procedimento que envolve 
várias fases, onde o ponto de partida reside nas forças de motivação e culmina na decisão 
de escolha e na aquisição da viagem.  
 
Este entendimento, desenvolvido por autores como Mayo e Jarvis (1981), Mathieson e 
Wall (1982), Moscardo et al (1996), Bargeman et al (2006), e, sobretudo, por Cooper et al 
(2001), remete-nos para a consideração de que as viagens surgem primeiramente 
relacionadas com necessidades e desejos, seguindo-se posteriormente um percurso 
conducente à opção final da deslocação, onde interferem factores como os estímulos de 
viagem (a propaganda, a promoção, as recomendações pessoais e comerciais), as variáveis 
externas (a confiança no operador turístico, a imagem do destino, a experiência adquirida e 
as restrições existentes), as determinantes sociais (ligadas ao estilo e ao ciclo de vida) e, 
finalmente, as características da oferta dos destinos.  
 
Neste sentido, considerou-se fundamental incluir no modelo TURINTERNO uma extensão 
ao bloco do MERCADO (Figura 7.1.), através da inclusão do processo de formação da 
procura (CONSUMIDORES) e também da componente associada à DISTRIBUIÇÃO 
(Beni, 2004). Esta opção assentou no facto de o turismo interno possuir elementos 
comportamentais dos consumidores muito diversificados, além de constituir um mercado 
onde é viável estabelecer uma interface directa com a ENVOLVENTE (Jafari, 1987), em 
relação à qual existe a possibilidade, já evidenciada, de se poder actuar politicamente de 
uma forma objectiva e em absoluto contraste com os mercados emissores internacionais.  
 
Assim, destacou-se a influência que o sistema de decisão do consumidor possui sobre a 
formação da procura interna (Cooper et al, 2001) e sinalizou-se de uma forma clara a 
ligação à ENVOLVENTE (Figura 7.1.), bem como a influência que os actores públicos e 
privados do turismo também podem exercer junto dos turistas residentes (Brackenbury, 
2000). Por outro lado, no plano da DISTRIBUIÇÃO, dada a variedade de canais existentes 
e associados ao mercado, entendeu-se como vantajoso isolar as principais alternativas, 
diferenciando-se sobretudo as operações que decorrem através dos intermediários 
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tradicionais em relação aos sistemas acedidos através da Internet Buhalis, 2000a; Buhalis e 
Ujma, 2006; Buhalis e O’Connor, 2006; Burns, 2006; Gretzel et al, 2006). 
 

7.3.2. Relações entre os subsistemas 
 
Tal como evidencia Beni (2004), “ (…) um sistema não precisaria ser dividido em 
componentes; isso é feito para proporcionar ao analista o tipo de informação de que 
necessita par verificar se o sistema está operando correctamente e o que deve ser feito 
parta aperfeiçoá-lo (…)”. No caso do modelo TURINTERNO (1.ª Parte), a divisão em 
componentes facilitou a respectiva descrição de conteúdos e irá tornar mais perceptíveis as 
inter-relações verificadas no sistema e em alguns dos próprios subsistemas. Por outro lado, 
estamos na presença de um modelo referencial que pretende reproduzir a estrutura e a 
dinâmica do sistema de funcionamento do turismo interno, o qual possui várias relações 
entre os seus elementos constitutivos.  
 
Contudo, o modelo não é estático, possuindo mecanismos de entrada – saída e de 
realimentação (Sayão, 2001; Beni, 2004; Martins, 2005). Assim, começamos por 
referenciar a relação entre a ENVOLVENTE e os restantes blocos do sistema, assinalando 
que a mesma influencia fortemente o equilíbrio de todo o sistema apesar do seu 
posicionamento exógeno. Em primeiro lugar, na sua ligação com a SUPERSTRUTURA, 
existe num patamar inicial uma forte dependência desta em relação a todas as variáveis que 
operam no plano externo. De facto, as políticas gerais estabelecidas pelos governos, podem 
conceder uma maior ou menor primazia à abordagem ao turismo, o que gera logo à partida 
um contexto desigual para o desenvolvimento da actividade (Costa, 2001c). Existem 
medidas que são tomadas fora do âmbito do sector e que condicionam a expressão do 
turismo interno, nomeadamente no tocante a políticas de inclusão social, de igualdade de 
oportunidades para todos e de conciliação entre a vida social e profissional, de definição 
dos calendários escolares, da existência de sistemas de férias remuneradas, do reforço da 
mobilidade das pessoas e dos sistemas de reforma (Comissão Europeia, 2007a). Por outro 
lado, a estabilidade governativa constitui igualmente um factor que o turismo não dispensa, 
sendo a procura particularmente sensível neste domínio.  
 
Os factores económicos exercem uma influência dupla sobre o sistema; com efeito, 
aspectos como a inflação, os impostos, a evolução do PIB, as crises económicas, a 
distribuição do rendimento, o desemprego, a liberalização dos transportes, as taxas de juro 
e os preços petrolíferos, entre outros, afectam não só os recursos e as opções ao nível da 
ESTRUTURA, como condicionam de um modo directo o mercado, recaindo directamente 
sobre o poder de compra dos consumidores internos (Cooper et al, 2001; Cetron, 2003; 
Cala et al, 2006; Matias, 2007). Os recursos que o sector público pode canalizar para a sua 
intervenção na ESTRUTURA surgem assim dependentes de um contexto 
macroeconómico, onde é lícito admitir que podem existir prioridades mais fortes do que o 
desenvolvimento turístico (Vázquez, 1988, in Cala e Urbano, 2006).  
 
Contudo, o Estado perante cenários de contextualização económica menos favorável, 
poderá limitar os recursos a mobilizar para a ESTRUTURA, mas nunca deverá prescindir 
de assegurar a administração adequada deste bloco, através da operacionalização dos 
instrumentos de planeamento e de controlo adequados para os fins em vista (OMT, 2005, 
2002a). Paralelamente, um cenário económico menos benéfico também possui reflexos 
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evidentes sobre as empresas turísticas, as quais tenderão a apresentar-se no MERCADO 
com estratégias mais defensivas, tentando a adaptação à conjuntura e doseando os seus 
investimentos na inovação e no próprio marketing mix (OMT, 2002a; ETC, 2006). 
Finalmente, os efeitos económicos também se fazem sentir directamente nos 
consumidores, os quais inclinar-se-ão a canalizar uma parte mais significativa dos 
orçamentos familiares para as práticas turísticas nas fases de maior prosperidade (Cooper 
et al, 2006; Frechtling, 2006). Contudo, tenha-se sempre presente, que no caso do turismo 
interno, as situações económicas internacionais de cariz desfavorável, conduzem 
frequentemente ao impulso desta forma de turismo, em detrimento dos fluxos emissores 
(OMT, 2002a). 
 
Passando aos factores de carácter demográfico e social, importa relevar que possuem uma 
incidência muito directa no processo de formação da procura, mas também exercem 
influência sobre a ESTRUTURA. Neste sentido, reveste um carácter determinante na 
procura interna a interferência de factores, tais como, a subida da esperança média de vida 
e o envelhecimento da população, a incorporação mais tardia dos jovens no mercado de 
trabalho, as novas formas de trabalho a tempo parcial, a extensão da tendência universal 
para o direito a férias pagas, a maior penetração da mulher no mercado de trabalho, a 
estagnação/redução do tempo médio de trabalho e as exigências profissionais (Cooper et 
al, 2001; Mota, 2001; Middleton e Clarke, 2002; Cetron, 2003; Quintana, 2006).  
 
Em simultâneo, a observância das características sócio-demográficas da população 
constituem um elemento crucial para gizar as estratégias públicas e privadas em termos de 
intervenção e orientação dos produtos a lançar no mercado (Hall e Michael, 2006; Cooper 
et al, 2006). Num país, onde a situação seja mais preocupante em termos de condições de 
vida da população será provável admitir que as políticas destinadas ao turismo interno 
apresentarão um foco acrescido na disponibilidade de infraestruturas e de programas 
ligados ao denominado turismo social (OMT, 1985). Por sua vez, perante a perspectiva de 
um reforço do turismo de terceira idade, como corolário do envelhecimento da população, 
será de admitir que a organização e o desenvolvimento de produtos turísticos tenderá a 
adaptar-se às necessidades deste segmento (Moscardo, 2006). 
 
A componente cultural da ENVOLVENTE possui um efeito forte nos padrões da procura, 
mas também influi na ESTRUTURA. De facto, quando pensamos nos estilos de vida 
existentes na sociedade, nas suas práticas culturais, nos costumes de leitura, no gosto pelos 
espectáculos ou pelas visitas culturais, nos hábitos de compra, na sensibilização para os 
problemas socioculturais e no gosto por conhecer outras regiões e vivências, 
correlacionamos muitos destes elementos com a propensão à viagem e com a própria 
escolha dos destinos subjacentes a esta (Hall e Michael, 2006; Cooper et al, 2006). Trata-
se, com efeito, de uma relação muito directa entre o ambiente cultural e as características 
da procura turística interna, o que não invalida o reconhecimento de que esta influência 
também é extensiva aos domínios da SUPERSTRUTURA e da INFRAESTRUTURA. 
 
Com efeito, sabendo-se que o património cultural constitui uma das bases da atractividade 
da procura (Gunn, 1994a; Henriques (2003), Boullón, 2004; McKercher e Cros, 2006; 
Cunha, 2006), um país que apresente uma base sólida a este nível revelará certamente uma 
preocupação acrescida para assegurar os usos destes recursos primários em conformidade 
com as recomendações do desenvolvimento sustentável. Por outro lado, inclinar-se-á para 
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apostar provavelmente em produtos turísticos assentes na componente cultural (itinerários 
temáticos, gastronomia tradicional, eventos culturais, city e short breaks focados no 
património, turismo religioso, entre outros), conferindo-lhes um valor estratégico acrescido 
(Benckendorff, 2006). Esta orientação terá também repercussões na intervenção dos 
agentes privados, os quais apostarão em equipamentos e produtos que se enquadrem nestes 
referenciais (Heeley, 2003). 
 
No domínio das variáveis ambientais, observa-se uma incidência muito similar, quer no 
plano do MERCADO como da ESTRUTURA. Assim, no caso deste bloco, a defesa dos 
valores e do património ambiental é alcançada através da lei de bases do turismo (OMT, 
1985), dos instrumentos de gestão territorial e das estratégias definidas na política sectorial 
do turismo. Neste contexto, existem vários documentos de referência da OMT (1980, 1983, 
1985, 1998a, 2001b, 2004a; 2004a, 2008a) e da Comissão Europeia (2000a, 2000b, 2000c, 
2004, 2007a, 2007b, 2007c) em matéria de desenvolvimento sustentável, além da própria 
Agenda 21 para a indústria de viagens e turismo (WTTC et al, 1995), a qual reforça a 
necessidade de desenvolvimento de parcerias entre a empresas turísticas e a Administração 
para assegurar que os novos produtos turísticos são concebidos atendendo à sua 
sustentabilidade económica, social, cultural e ambiental. Nesta linha, as acções 
operacionais a concretizar ao nível das intervenções na infraestrutura devem pressupor 
uma utilização eficaz e racional de recursos, nomeadamente da energia e da água, a par da 
minimização de produção de resíduos e do incentivo à reutilização de produtos e à 
reciclagem de materiais sempre que possível (Viner e Nicholls, 2006).  
 
Em conformidade, a estruturação dos produtos turísticos, da responsabilidade conjunta dos 
actores privados e públicos, deve fazer apelo a uma utilização dos recursos ambientais e 
paisagísticos dentro dos seus limiares de sustentação, a uma diminuição do excesso do 
consumo, sobretudo dos bens supérfluos e do desperdício, e a uma promoção da 
diversidade natural (Miller e Twining-Ward, 2006). Por outro lado, na ligação com os 
consumidores, existe um papel pedagógico a desempenhar por parte dos actores turísticos 
que se consubstancia na sensibilização para a escolha consciente de produtos 
ambientalmente responsáveis (Lima e Partidário, 2002). Aliás, este processo até tem a sua 
génese no cruzamento com a ENVOLVENTE, já que a existência de políticas gerais de 
educação ambiental para os residentes devem possuir uma lógica supra sectorial, 
facilitando a formação também no domínio dos consumos turísticos. Contudo, estamos na 
presença de uma variável exógena que também contribui para o processo de decisão do 
consumidor, tornando este factor particularmente sensível sobretudo na escolha entre os 
destinos (Cooper et al; 2001, 2006). 
 
Ainda dentro dos inputs provenientes da ENVOLVENTE, convém destacar igualmente a 
interferência que os factores tecnológicos podem assumir. Além do impulso directo que o 
progresso nos transportes confere à mobilidade das pessoas e à maior facilidade para estas 
realizarem as suas deslocações turísticas (Willmott e Graham, 2003; Graham, 2006), torna-
se pertinente sublinhar o papel das novas tecnologias de informação e de comunicação, 
com efeitos directos no acesso mais fácil à informação, mas também com impactos fortes 
nos planos da comercialização e da própria promoção (Wober, 2006; Buhalis e O´Connor, 
2006; Buhalis, 2000a).  
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Também no plano deste vector exógeno, os efeitos distribuem-se na ESTRUTURA 
intrínseca ao turismo e no bloco do MERCADO. Assim, um país que possua uma política 
consistente de dinamização da componente tecnológica, em princípio tenderá a possuir 
empresas com uma forte adesão ao mercado electrónico, além de cidadãos com elevado 
índice de uso das novas tecnologias. Este aspecto pode ajudar a potenciar as actividades 
das empresas turísticas e facultará ao consumidor turístico interno um background que o 
tornará num cliente familiarizado com as soluções que comportam o acesso aos mercados 
electrónicos do turismo. Desta forma, um enquadramento tecnológico (geral) avançado terá 
repercussões nas políticas sectoriais do turismo, as quais devem se desenhadas em 
conformidade, visando não só o desempenho da parte pública, mas também o quadro de 
funcionamento das empresas privadas (Buhalis, 2000a; Buhalis e Peters, 2006).  
 
Assim, o incentivo ao uso crescente da tecnologia electrónica para concretizar acções 
importantes de circulação da informação, de identificação de segmentos de mercado, de 
comunicação e de promoção, e de comercialização directa, principalmente através de 
sistemas modernos de reservas on-line, constituem na actualidade factores que podem 
potenciar fortemente o desenvolvimento do turismo interno. Este elemento terá assim um 
papel decisivo no MERCADO, ao facilitar, por um lado, a gestão empresarial e as relações 
das empresas turísticas com os seus cliente e fornecedores (Buhalis e Peters, 2006), e, por 
outro lado, ao incidir directamente sobre a formação da procura turística (Cooper et al, 
2001; Kotler et al, 2002; Valls, 2004; Ejarque, 2005), actuando ao nível do sistema de 
decisão do consumidor, em qualquer uma das etapas que o integram (estímulos de viagem, 
variáveis externas, determinantes pessoais e sociais e conhecimento das características dos 
destinos). 
 
Desta forma, ao abordarem-se os efeitos no sistema a partir da ENVOLVENTE, pode-se 
reter a conclusão que a sua influência é manifesta quer em termos da ESTRUTURA do 
turismo, como do próprio mercado. Este aspecto sublinha o ponto de vista de que a 
definição da política de turismo para o mercado interno só pode ser abordada neste quadro 
lato de enquadramento, não podendo ser definida unicamente apenas a partir do olhar sobre 
o bloco do MERCADO. Este bloco já possui orientações e opções que derivaram da 
ENVOLVENTE, pelo que a OFERTA apresentada surge condicionada por este facto; 
paralelamente, a PROCURA, em termos da sua dimensão, perfis e características, desponta 
como corolário da forte incidência da ENVOLVENTE no processo de decisão dos 
consumidores. 
 
Poder-se-á colocar a questão sobre a existência de relações opostas entre o MERCADO, a 
ESTRUTURA e a ENVOLVENTE. Segundo o nosso ponto de vista também existem, mas 
provavelmente com uma incidência menos directa sobretudo em termos de efeitos de curto 
prazo. De facto, se o MERCADO funcionar bem, as empresas turísticas alcançarão bons 
resultados ao nível dos seus negócios, o que lhes permitirá reinvestir em novos projectos, 
além de contribuírem decisivamente para o aumento da riqueza nos destinos e para a 
satisfação de uma forma crescente das comunidades de acolhimento, que assim podem 
obter melhorias na sua qualidade de vida, quer ao nível dos rendimentos, como do emprego 
(Silva e Silva, 1998; Valls, 2000; Krippendorf, 2001; Ruschmann, 2004); paralelamente, os 
turistas internos também ficarão satisfeitos com as suas experiências nos destinos, sendo 
mais fácil fidelizá-los e até, por via das suas referências positivas no seu círculo de 
relações, ampliar a promoção e a notoriedade das regiões visitadas.  
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Este processo irá ter reflexos nos recursos disponíveis ao nível local para aplicar na 
optimização das infraestruturas de suporte, gerando assim condições para se estabelecerem 
as bases duradouras da qualidade na oferta (Plog, 1978; Keller, 1997; Silva et al, 2001b; 
Mazaro e Varzin, 2004). Por outro lado, contribuirá no plano macro para o aumento da 
produto interno bruto do país, o que numa base de distribuição equilibrada de rendimentos 
adicionais pela população, poderá melhorar no geral as condições socioeconómicas dos 
residentes (Cala et al, 2006). Este acréscimo poderá ser projectado no alargamento da 
população com acesso às práticas turísticas e gerar um ciclo de desenvolvimento 
sustentável, com reflexos positivos também nas contas externas do país, já que o impulso 
da actividade turística foi conseguido através da dinamização da procura interna. 
 
Também no mesmo sentido podem funcionar os contributos provenientes do turismo 
(INFRAESTRUTURA e MERCADO) no caso das vertentes culturais e ambientais. De 
facto, se o turismo souber preservar convenientemente a sua “matéria-prima”, assente 
primordialmente no património cultural e cultural, e se for exemplar neste processo, 
canalizando parte das suas receitas para as tarefas de valorização destes recursos primários, 
estará igualmente a proporcionar um serviço inestimável ao país, possibilitando uma 
melhoria gradual da ENVOLVENTE neste plano (OMT; 1983, 1985). Esta perspectiva de 
dentro para fora do sistema turístico poderá estender-se igualmente à política geral do país, 
já que um aumento dos seus impactos positivos nos domínios económico, social, 
patrimonial e regional implicará necessariamente uma atenção acrescida sobre o sector, 
conduzindo-o a um destaque como verdadeiro vector de desenvolvimento individual e 
colectivo (OMT, 2001b). 
 
As relações bidireccionais entre a ENVOLVENTE, a ESTRUTURA e o MERCADO 
constituem um ciclo muito importante no domínio do TURINTERNO, mas não esgotam os 
vínculos existentes. Assim, importa equacionar igualmente as relações entre a 
ESTRUTURA e o MERCADO, e dentro deste último referenciar algumas particularidades.  
 
Neste contexto, emerge o papel que o sector público deve desempenhar ao nível da 
SUPERSTRUTURA e da INFRAESTRUTURA. De facto, quando se abordam os aspectos 
determinantes da competitividade de um destino turístico, não se ignorando os factores 
nevrálgicos como as condições factoriais, a qualidade e a estrutura da oferta, a estrutura do 
mercado e a correspondente dimensão empresarial, e as características da procura, deve 
destacar-se igualmente o carácter nevrálgico da intervenção pública (Porter, 1980a; OMT, 
1985; Costa, 2001c; Silva et al, 2001b; Beni, 2004). Assim, o turismo deve contar com um 
sector público que articule as políticas sectoriais e intersectoriais e que fixe a sua acção 
predominante na esfera do planeamento, da regulação, da formação profissional, da 
promoção institucional e da criação de um quadro favorável ao investimento no sector, 
visando a definição das condições que facilitem a actividade empresarial e as parcerias 
estratégicas (Murphy, 1993; Holloway, 1988; Gunn, 1994; Costa, 2001c).  
 
Por outro lado, esta acção do sector público deve prolongar-se do plano nacional para o 
patamar local, atendendo a que é neste último nível que são sentidos, na maior parte dos 
casos, os impactes gerados pelo turismo (Gunn, 1994; Costa, 2001c). Neste encadeamento, 
as acções operacionais a concretizar têm que ser equacionadas em função das necessidades 
adicionais criadas pelo desenvolvimento turístico em áreas, tais como, o abastecimento de 
água e de electricidade, o saneamento básico, a recolha e o tratamento de lixos, a 
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segurança, as acessibilidades e os transportes internos. Mas, a existência de uma estrutura 
pública eficaz deve ter sequência igualmente na gestão adequada dor recursos turísticos 
públicos que se perfilam como factores de atracção na composição dos produtos turísticos 
(Cunha, 2006). Cumulativamente, deve garantir a integração com sucesso dos 
equipamentos e das iniciativas do turismo social nas ofertas dos destinos (Fernandes, 
2002). Face ao conjunto destas responsabilidades, a acção da parte pública local ao nível 
da ESTRUTURA revela-se fundamental para potenciar as condições ideais que facilitem a 
actuação das empresas privadas e para a adequada formatação das bases da oferta turística. 
 
Os agentes privados também devem ser parceiros no plano da ESTRUTURA, participando 
no processo de planeamento e nas parcerias regionais, ou locais, que se possam estabelecer 
no domínio da promoção (Costa, 2001c). Contudo, será no plano dos equipamentos e dos 
produtos turísticos que as empresas possuem uma acção insubstituível, garantindo a 
existência de propostas diversificadas, com qualidade e com o grau de especialização 
adequado (Burns, 2006; Cunha, 2006). Ao fornecerem este contributo, em paridade com o 
desempenho apropriado da parte pública, garantem-se condições de base para a 
competitividade dos destinos e para a satisfação da procura, o que gera o já focado ciclo 
inverso, assente no aumento das receitas turísticas, da riqueza regional ou local, do valor 
dos impostos e, consequentemente, do reforço dos recursos para aplicar nas acções de 
beneficiação das estruturas (OMT, 1985; Beni, 2004). 
  
No domínio do MERCADO torna-se imperativo detalhar os aspectos que incidem sobre a 
procura interna, os quais decorrem da atractividade e das condições da oferta existente, de 
aspectos pessoais (acesso a segunda residência) e do efeito das variáveis exógenas. 
Atendendo à influência marcante destes últimos factores, o modelo TURINTERNO 
engloba o esquema da formação da procura, assinalando este efeito nos padrões globais da 
procura. Neste processo retoma-se o roteiro do sistema de decisão do consumidor 
evidenciado por Cooper et al (2001), o qual encontra nas forças de motivação a etapa 
inicial de uma sequência que culmina na opção final sobre o destino escolhido e na 
correspondente aquisição da viagem. Segue-se o efeito dos estímulos à viagem, ligados à 
propaganda, à promoção e às recomendações pessoais e comerciais, cujas proveniências 
podem derivar das acções operacionais desenvolvidas ao nível da SUPERSTRUTURA ou 
derivarem de sinais concretos provenientes da própria oferta turística instalada.  
 
Esta mesma dualidade de canais aplica-se igualmente no caso das variáveis conotadas com 
os destinos, quer no plano externo à sua influência (operadores turísticos, imagem, 
experiência dos consumidores) como na sua componente endógena (recursos turísticos 
primários, eventos específicos, equipamentos turísticos, sistema de transportes e 
acessibilidades, enquadramento ambiental e ordenamento turístico). Tratam-se de vectores 
de carácter racional que podem ampliar ou reduzir as forças de motivação para a 
deslocação turística e que derivam de um processo baseado em atitudes e associações 
interiorizadas pelo potencial consumidor, bem como das condições objectivas dos destinos 
e da sua própria imagem (Schmoll, 1977; Mathieson e Wall, 1982; Pearce, 1995 in Cunha, 
2006; Moscardo et al, 1996 in Cooper et al, 2001; Middleton, 2002). 

 
Contudo, neste processo também surgem vectores de natureza pessoal, os quais decorrem 
em parte de determinantes sociais e pessoais, onde se destacam aspectos de estatuto, a par 
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com características de personalidade, com as aspirações sociais e com o próprio sistema 
individual de valores (Cooper et al, 2001). 
 

7.4. Planeamento estratégico (2.ª Parte) 
 
Tal como relembra Cooper et al (2001), “ (…) qualquer forma de desenvolvimento 
económico requer um planeamento cuidadoso para que possa atingir os objectivos 
implícitos ou explícitos, que são a base do desenvolvimento (…)”. Neste sentido, a 
potenciação do turismo interno não foge à regra, pelo que será através do recurso ao 
planeamento estratégico que se podem gizar as bases seguras e estáveis do seu 
desenvolvimento duradouro. Na Secção 2.3.10. da presente investigação procedeu-se à 
revisão da literatura sobre o planeamento turístico, tendo-se sistematizado as abordagens 
respeitantes a esta matéria e concluído com o reconhecimento da sua importância para se 
projectarem as condições que possam viabilizar o futuro desejável, através de um processo 
que engloba a definição das estratégias e das acções necessárias para se atingirem os fins 
em vista. Autores como Getz (1987), Holloway (1988), Inskeep (1991), Murphy (1993), 
Gunn (1994) e Costa (2001b, 2001c, 2006), entre outros, suportaram teoricamente a 
recapitulação conceptual então efectuada, e permitiram concluir que a “ (…) reinvenção do 
planeamento turístico passou a constituir uma prioridade (…)” (Costa, 2006). 
 
Por outro lado, dada a complexidade de todo o sistema turístico inerente ao mercado 
interno, expressa não só através da dimensão do modelo TURINTERNO anteriormente 
apresentado (Figura 6.1.), mas igualmente retratada no decurso da Parte II da presente 
investigação, não se afigura aconselhável basear a abordagem a este tema através de uma 
postura reactiva ou assente em simples intervenções parcelares. Os efeitos positivos 
decorrentes da dinamização do turismo interno, resumidos na introdução à Parte III, só 
podem ser alcançados na sua plenitude através da maximização de todos os impactos 
induzidos pelas variáveis do sistema, rejeitando-se em absoluto a postura reactiva da 
denominada “teoria do caos”, a qual segundo Cooper et al (2001) se baseia na premissa de 
que perante a existência de muitas variáveis, endógenas e exógenas, não é possível planear, 
pelo que será possível apostar alternativamente em esquemas reactivos para se atender ao 
inesperado. Tal como defende o mesmo autor, esta postura não serve os interesses do 
desenvolvimento turístico, porque a posição pró-activa decorrente do planeamento, 
também pode incorporar, por analogia, os mesmos mecanismos de defesa em relação ao 
imprevisto. Assim, Cooper et al (2001) concluem que uma abordagem que tenda a “ (…) 
basear-se puramente em soluções reactivas é abandonar a perspectiva de dinamizar o 
desenvolvimento turístico (…)”. 
 
Por outro lado, a perspectiva de que o planeamento emerge como um instrumento de 
inspiração estatal e de que no quadro de uma economia liberal há que conceder toda a 
liberdade às empresas para constituírem as suas redes e assegurarem as suas formas 
autónomas de desenvolvimento, também não colhe a nossa adesão. Em primeiro lugar, 
como salientam autores como Costa (2001c) e Pearce (1992), a iniciativa privada faz parte 
do processo de planeamento, devendo participar nele em toda a sua plenitude, inclusive na 
definição dos objectivos e do programas operacionais conducentes à implementação da 
estratégia de desenvolvimento definida. Por outro lado, o planeamento que se preconiza 
não tem que assentar necessariamente nas premissas clássicas ligadas à regulação e a 
formas intervencionistas. Como sublinha Costa (2001c), pode estabelecer mecanismos 
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flexíveis de articulação inter-empresarial, bem como assegurar a consagração de parcerias 
público-privadas adequadas, de molde a funcionar como um elemento central de 
enquadramento às actividades da iniciativa privada.  
 
Nesta sua visão sobre a importância da articulação do planeamento com as empresas, Costa 
(2001c), ao equacionar um novo modelo de organização do turismo em Portugal, e após 
identificar os papéis da parte pública nos planos nacional e regional, identifica um espaço 
sub-regional, “ (…) cuja organização e estruturação deve depender da capacidade de 
exploração e dinamização de redes livres de negócios. Estas redes de negócios pautarão a 
sua actuação, e florescerão, em função das oportunidades de negócios existentes e 
seguindo uma lógica produto-região (…)”. Compartilhamos deste ponto de vista e 
acrescentamos que as teorias modernas sobre destinos turísticos (Valls, 2004; Ejarque, 
2005), remetem para o reconhecimento destas últimas áreas como as que podem 
proporcionar o enquadramento mais favorável para alcançar este desiderato.  
 
Por outro lado, e como argumentação adicional, no sentido da defesa do planeamento 
estratégico integrado, remete-se para a revisão bibliográfica constante da Secção 2.3.8., 
onde se demonstrou a complexidade da formação do produto turístico global e dos próprios 
produtos específicos, a qual implica a indispensabilidade de se assegurar a 
complementaridade de acções entre a parte pública e privada, sob pena de se frustrarem os 
objectivos de criação e desenvolvimento dos mesmos. 
 
Neste sentido, tendo sido apresentado nas Secções anteriores a 1.ª Parte do modelo 
TURINTERNO (Figura 7.1.), com incidência na sua composição, estrutura e relações, 
completou-se o seu conteúdo com a componente dinâmica inerente à operacionalização do 
processo de desenvolvimento do turismo interno através do planeamento estratégico. 
Obviamente que esta componente incidirá sobretudo na parte inerente à sua 
conceptualização e esquematização, associando as intervenções integradas que importa 
garantir na perspectiva nacional e dos destinos. De acordo com o pensamento de Cooper et 
al (2001), os quais identificam várias etapas no processo de planeamento, a abordagem 
quedar-se-á pela fase inicial de reconhecimento e de preparação do planeamento 
subsequente, garantindo-se assim a geração de um contributo que pretende sobretudo 
definir e esquematizar as articulações indispensáveis no quadro organizativo que deverá 
enquadrar todo o processo. 
  

7.4.1. Preparação e organização do planeamento estratégico  
 
O objectivo de desenvolvimento do turismo interno num país pressupõe a construção de 
uma estratégia que deve assentar em bases sólidas, pelo que necessita de contemplar a 
coordenação e o envolvimento de todos os actores inseridos no sistema. É consensual, ao 
nível da literatura de referência (OMT, 1985; Jafari, 1987; Cooper et al, 2001, Beni, 2004), 
o reconhecimento de que a função de administração do sistema turístico compete ao 
Estado, daí que lhe deva pertencer a iniciativa para a elaboração dos planos, bem como 
para a verificação do seu cumprimento. Contudo, tal como já foi focado anteriormente, este 
processo não dispensa o envolvimento do sector privado, bem como dos restantes actores 
turísticos Costa (2001b, 2001c, 2006). 
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No caso do modelo TURINTERNO (2.ª Parte), privilegiou-se a abordagem integrada e 
compreensiva, tendo presente as grandes directrizes que sobressaem da observação das 
teorias modernas sobre o planeamento estratégico no turismo. Assim, em conformidade 
com as perspectivas constantes da Secção 2.3.10. desta investigação, o desenho das 
tendências predominantes em termos das boas práticas actuais do planeamento turístico, 
conduziu à consideração da seguinte súmula de premissas na construção do modelo 
conceptual: 

- Sobreposição da visão global de todo o sistema, em detrimento da óptica exclusiva 
físico-espacial, aglutinando para o efeito um quadro de referência comum, o qual 
idealmente deverá ser aceite pelos vários stakeholders no contexto de um 
desenvolvimento sustentável (Mill e Morrison, 1985; Getz, 1987; Inskeep, 1991; Costa, 
2006);  

- Envolvimento crescente dos vários grupos de agentes turísticos na sua elaboração, 
conferindo-se um papel de relevo às parcerias público-privadas (Getz, 1987; Pearce, 
1992; Costa, 2001c, 2006); 

- Necessidade de se garantirem formas de crescimento económico auto-sustentadas e 
defesa dos valores ambientais e culturais (Dowling, 1993 in Marques, 2005; Inskeep, 
1991; Gunn, 1994, Plog, 1998, Cooper et al, 2001, Ritchie e Crouch, 2003; Valls, 
2004; Mazaro et al, 2004); 

- Preferência para um modelo de planeamento assente numa configuração “top-down” , 
com a definição das grandes linhas estratégicas ao nível nacional e posterior projecção 
para os planos regional e local (Gunn, 1994, Holloway, 1988 e Murphy, 1993 in 
Marques, 2005; Costa, 2001b, 2001, 2006); 

- Inversão desta hierarquia no tocante aos aspectos relacionados com a comercialização, 
onde a perspectiva “bottom/up” parece revestir vantagens marcantes, tal como se 
assinalará oportunamente (O´Connor, 1999; OMT, 2001c, 2001d; Kotler, 2002; Valls, 
2004);  

- Rejeição absoluta do domínio do planeamento pelo denominado paradigma de 
promoção (Gunn, 1994; Costa, 2001c), dando-se primazia ao planeamento integrado 
focado primeiramente na organização da oferta, onde este instrumento cumpre um 
papel importante mas não central. 

 
Tal como decorre da observação da página seguinte (Figura 7.2.), o modelo 
TURINTERNO assegura a interligação entre as duas partes em que foi repartido. Assim, a 
organização do planeamento estratégico inicia-se com o reposicionamento dos três blocos 
básicos considerados na definição do sistema – ESTRUTURA (repartida pela 
SUPERSTRUTURA, pela INFRAESTRUTURA e pelo patamar horizontal correspondente 
às Políticas Básicas e à Lei de Bases do Turismo), MERCADO e ENVOLVENTE – sendo 
perceptível as relações que se estabelecem com as várias fases do planeamento estratégico, 
tal como se descreverá seguidamente de uma forma analítica e sequencial. Trata-se de um 
ponto relevante que enfatiza o facto do processo de planeamento não prescindir da 
integração de todos os elementos do sistema de forma a garantir uma visão partilhada e a 
atribuir responsabilidades em cada fase do processo (Mendes, 1996; Getz, 1987; Costa, 
2001b, 2001b, 2006). 
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Política Sectorial do Turismo 

SUPERESTRUTURA 

Estrutura institucional  
 
Acções Operacionais 

Plano Nacional de Turismo 

 
 

Acções Operacionais 

Organização jurídico-administrativa 

Plano Específico para o Turismo Interno 

   
 N

ac
io

na
l 

  
   

R
eg

io
na

l 
 

   
Lo

ca
l 

  

INFRAESTRUTURA Políticas Básicas + Lei 
de Bases do Turismo 

Equipa de gestão conjunta 

Faseamento: 

Diagnóstico 

Avaliação estratégica  

Linhas orientadoras 

Objectivos gerais e específicos 

Domínios, programas e acções 

Monitorização 

Mercado Envolvente 

Bases Etapas 
•••• Processo bidireccional de 

comunicação hierárquica 
•••• Sustentabilidade e planeamento 
•••• Gestão integrada da qualidade  
•••• Liderança e parcerias  
•••• Avaliação regular dos impactos 

•••• Mandato político 
•••• Avaliação da situação 
•••• Escolhas estratégicas 
•••• Plano de acção 
•••• Monitorização 

Fonte: Produção própria 

Destinos turísticos  
(gestão estratégica) 

 



 
Sancho Silva Capítulo 7.  Modelo empírico de desenvolvimento do turismo interno   
 
 

 - 472 - 

Assim, o processo de planeamento estratégico inicia-se no fundo, com uma abordagem 
intersectorial, a qual deriva da consideração da inclusão do turismo no quadro das políticas 
gerais de desenvolvimento de um país (OMT, 1985). A definição do papel atribuído ao 
turismo no contexto das políticas nacionais deve ser suportada através da elaboração da Lei 
de Bases do Turismo (OMT, 1985), a qual abrange as disposições de cruzamento 
horizontal com outros sectores e orienta a construção de todo o edifício regulamentar das 
actividades turísticas. Tal como referido na Secção 7.2., a Lei de Bases do Turismo 
constitui um documento orientador estável, que se deve sobrepor a eventuais rotatividades 
no plano político, pelo que a sua aprovação deve gerar um consenso significativo.  
 
Por outro lado, além de enquadrar os princípios das grandes linhas de orientação do 
turismo e o papel das actividades a desenvolver pelos sectores público, privado, misto e 
associativo, deve consagrar os princípios da organização da administração turística nos 
planos nacional, regional e local (OMT, 1985). Afigura-se ainda vantajoso que defina o 
referencial macro para o planeamento das actividades turísticas (OMT, 1985), delimitando 
a imprescindível articulação intersectorial, precisando a opção pelos princípios do 
desenvolvimento sustentável e estimulando a concretização das grandes parcerias 
estratégicas. Sublinhe-se ainda a vantagem da Lei de Bases do Turismo definir a forma de 
financiamento do sector público e de reflectir a adopção de Códigos de Conduta aprovados 
internacionalmente, como é o caso do Código Mundial de Ética do Turismo (OMT, 1999). 
 
Por outro lado, considera-se indispensável que assegure a ligação com eventuais 
disposições constitucionais em termos dos direitos dos residentes em matérias ligadas ao 
direito ao lazer e ao turismo, bem como no combate à exclusão a estas práticas (OMT, 
1985). Convém ressaltar que se tratam de princípios gerais associados à qualidade de vida 
e bem-estar dos cidadãos e que se colocam num patamar superior ao âmbito de intervenção 
do próprio turismo, revestindo um efeito muito forte na expressão que o turismo interno 
pode vir a adquirir. Ainda com relevância no campo do turismo doméstico, a Lei de Bases 
do Turismo poderá reiterar o direito dos trabalhadores a férias pagas, estipular algumas 
disposições no tocante à articulação dos calendários escolares com os períodos de férias e 
atribuir responsabilidades na gestão do denominado turismo social (OMT, 1985). 
 
Face ao atrás exposto, e como resulta claro da Figura, a política nacional básica e a Lei de 
Bases do Turismo enquadram todas as actividades pertencentes à ESTRUTURA intrínseca 
do turismo, se bem que o detalhe e a orientação das actuações apenas seja concretizada 
através do Plano Nacional do Turismo (OMT, 1985; Beni; 2004). Este documento deve 
constituir a transição do enquadramento macro para a concretização do planeamento 
estratégico, englobando as perspectivas tácticas e operacionais.  
 
Em termos gerais, e na sequência dos aspectos já evidenciados na descrição da 1.ª Parte do 
modelo TURINTERNO (Figura 7.1.), e em conformidade com a literatura de referência 
então citada (OMT, 1985; Mill e Morrison, 1989; Barretto, 1991; Dowling, 1993; Cooper, 
2001; Mota et al, 2007), o Plano Nacional do Turismo deve abranger quatro estágios 
nítidos – auditoria, planeamento, desenvolvimento e monitorização – os quais devem ser 
objecto de desagregação por tarefas mais detalhadas. O Quadro 7.3. sugere o roteiro 
teórico inerente à sua aplicação, afigurando-se pertinente reforçar que se trata do 
instrumento de referência para o desenvolvimento do sector numa óptica de médio e longo 
prazo, pelo que deverá ser objecto de consensualização entre a parte pública, o sector 
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privado, as estruturas regionais e locais do turismo (públicas e associativas) e outros 
sectores não governamentais com interesses no processo. 
 

Quadro 7.3. – Roteiro genérico para a elaboração do Plano Nacional de Turismo 
Faseamento Acções 
 
 
Auditoria 

- Reconhecimento e preparação do plano 
- Levantamento dos recursos e portfolio de produtos 
- Análise de mercados, da concorrência e de impactos 
- Avaliação do potencial turístico 
- Análise SWOT 
- Diagnóstico estratégico 
- Missão e formulação da política turística 
- Objectivos gerais e específicos 
- Ajustamento da SUPERSTRURA jurídico – administrativa 
- Plano Director Físico 
- Enquadramento das acções operacionais ao nível da INFRAESTRUTURA e 

da SUPERSTRUTURA 

 
 
 
 
 
 
Planeamento - Proposta de valor 

e linhas de 
desenvolvimento 
estratégico 

- Parcerias estratégicas 
- Oferta: valorização e organização; política de qualidade; 

recursos humanos 
- Regiões e destinos 
- Hierarquização de produtos 
- Mercados: interno e emissores 
- Matriz tridimensional produtos/regiões/ mercados 
- Directrizes para a comercialização 
- Orientações para a promoção 

 
 
Desenvolvimento 

- Desenho e concretização das directrizes, medidas, programas, acções e 
projectos 

- Afectação de responsabilidades 
- Identificação dos recursos necessários 
- Cronologia de acções 

 
 
Monitorização 

- Controlo da execução 
Definição dos critérios de avaliação das medidas, dos programas, das acções e 
dos projectos 

- Equipa de acompanhamento do Plano 
- Análise de desvios 
- Pistas para reformulações do Plano 

Fonte: Elaboração própria a partir de Mota et al (2007) 
 
Como se pode observar, o Plano Nacional do Turismo, ao funcionar como documento de 
referência para ao desenvolvimento global do sector, não dispensa numa fase posterior das 
adequadas extensões. Assim, o seu prolongamento deve contemplar o aprofundamento 
regional das estratégias pelas áreas turísticas existentes e, na óptica do turismo interno, 
deve originar um documento exclusivo para a abordagem a este mercado (OMT, 1985; 
Beni, 2004).  
 
É precisamente nesta fase que se inicia o planeamento estratégico propriamente dito do 
turismo interno, o que comporta uma situação com alguns riscos, já que o seu 
enquadramento geral deve respeitar as directrizes provenientes das orientações 
estabelecidas em instrumentos de nível superior, nomeadamente, a Lei de Bases do 
Turismo e o Plano Nacional do Turismo (Beni, 2004).  
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Assim, a moldura existente pode condicionar a definição de estratégias consideradas 
importantes para este mercado, o que deve ser encarado como um aspecto não inibidor, 
mas sim de sujeição a uma política geral mais ampla, onde em princípio deverão 
prevalecer as prioridades estabelecidas em função do interesse nacional (OMT, 1985). 
Contudo, se a percepção da importância do turismo interno for forte por parte do poder 
público e dos actores privados, o planeamento da intervenção neste mercado contará 
certamente com um conjunto de disposições orientadoras particularmente favoráveis em 
termos de possibilitarem a sua cabal potenciação (OMT, 1985).  
 
Da observância das práticas existentes na maioria dos países europeus (Secção 4.2.4.), a 
principal dificuldade, em relação à elaboração do Plano Específico para o Turismo Interno, 
decorre do facto de se prescindir da realização do mesmo, partindo-se do princípio que o 
planeamento sectorial geral é suficiente para abranger este mercado e a componente 
internacional da procura. Como se tem evidenciado no decurso da presente investigação, 
esta opção consubstancia uma solução muito débil, na medida que não possibilita uma 
intervenção abrangente no mercado doméstico, o qual possui especificidades próprias bem 
marcantes e um enquadramento muito distinto do observado nos mercados emissores 
internacionais (OMT; 1983, 1985). Ao prescindir-se da planificação das intervenções a 
concretizar junto do mercado doméstico, onde existem condições explícitas de actuação, 
quer ao nível endógeno como exógeno, podem-se estar a criar as condições que 
inviabilizam a optimização dos efeitos positivos decorrentes do turismo interno, com 
expressão nos planos económico, social, patrimonial e regional. 
 
No caso do Plano Específico para o Turismo Interno retoma-se, em linhas gerais, o 
processo metodológico descrito anteriormente para o Plano Nacional do Turismo, o que se 
explica pelo facto de estarmos numa derivação para uma das componentes da procura 
turística global, o que mantém a filosofia do planeamento estratégico devidamente 
adaptada a uma realidade que constitui um subconjunto do todo observado (Figura 7.3.). 
 
Deste modo, para concretizar o Plano Específico para o Turismo Interno (Figura 7.3.), 
revela particular importância a criação de uma base de conhecimento sobre o mercado que 
retrate com fiabilidade a situação actual e retrospectiva (Mota et al, 2007). O objectivo a 
perseguir deverá residir na obtenção de informação fidedigna sobre todas as formas que a 
procura doméstica pode proporcionar – viagens realizadas por excursionistas, viagens 
totais com pernoita fora da residência e respectiva desagregação por duração da estada 
(curta, média e longa duração), número de turistas por tipo de viagem realizada, fluxos 
destinados às residências secundárias, movimentos para os meios de alojamento colectivo 
recenseados (estabelecimentos hoteleiros, parques de campismo, colónias de férias, 
unidades do turismo em espaço rural), utentes dos estabelecimentos do turismo social 
(Cooper et al, 2001; ONU, 2008) – de forma a correlacioná-los entre si e com a população 
residente no país, de modo a aferir a propensão líquida e bruta à viagem, bem como outros 
indicadores relevantes, nomeadamente as taxas de gozo de férias.  
 
Na maioria dos países, as fontes secundárias de informação estatística (Administração 
Nacional do Turismo, Instituto Nacional de Estatística, Associações Empresariais) apenas 
cobrem uma parte limitada das necessidades existentes, o que obrigará à produção de 
novas aplicações estatísticas específicas para o efeito (Cooper et al, 2001). Assim, a aposta 
em fontes primárias alternativas, com recurso à realização de inquéritos por amostragem 
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junto da população, permitirá criar informação inovadora, susceptível de garantir não só o 
aprofundamento dos aspectos motivacionais e dos factores que influenciam a procura, 
como também um contributo válido para a caracterização do perfil médio do consumidor, 
dos requisitos do mercado e da avaliação dos aspectos ligados à comercialização, 
distribuição e promoção (OMT, 1996b, 2001a). Esta análise do mercado não deverá 
dispensar o benchmarking internacional, na medida que a apreciação da situação existente 
noutros países, poderá facultar elementos adicionais que ajudem a compreender a realidade 
interna, além de proporcionar casos de sucesso na abordagem ao mercado que podem ser 
objecto de estudo e de eventual importação (Foster, 1992).  
 

Figura 7.3. – Roteiro para a elaboração do Plano Específico para o Turismo 
Interno

 
 
 

 
Com efeito ainda sobre o diagnóstico estratégico deve incidir o levantamento da oferta e o 
portfolio geral de produtos, bem como a ponderação dos efeitos da envolvente (Mota et al, 
2007). No caso da abordagem à oferta pressupõe-se que a mesma foi submetida a um 
processo completo de avaliação no Plano Nacional de Turismo, o qual implicou um 
faseamento sequencial de acções desde o processo de caracterização e inventário 
(definição do potencial dos recursos e do respectivo aproveitamento, identificação dos 
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estrangulamentos existentes), passando pela fase de evolução dos recursos para produtos 
(organização dos recursos em torno de produtos específicos, avaliação estratégica e 
hierarquização dos produtos e integração na matriz do portfolio de produtos) e culminando 
com as orientações para o seu desenvolvimento (engenharia de produto, parcerias 
necessárias, modelo de negócio, factores críticos de sucesso, financiamento).  
 
Este procedimento (Silva et al, 2005; Cunha, 2006) deverá possibilitar em simultâneo dois 
patamares de observação (Figura 7.2.), ou seja, uma leitura nacional integrada e uma 
desagregação detalhada ao nível das grandes áreas regionais (Costa, 2006). Contudo, a 
incorporação destes elementos, baseados numa lógica global de apreciação que prevalece 
no Plano Nacional de Turismo, carece de uma particularização no sentido de se garantir a 
interface adequada com o mercado interno, o qual possui especificidades susceptíveis de 
alterar as vocações das ofertas regionais na estrita perspectiva da sua incidência.  
 
Por outro lado, o diagnóstico estratégico também deverá contemplar a análise da 
envolvente (Schmoll, 1977; Cooper et al, 2001), exigindo assim a apreciação de um 
conjunto de factores exógenos ao turismo (políticos, económicos, sociais, demográficos, 
culturais, ambientais e tecnológicos), os quais terão uma influência marcante na 
delimitação das ameaças e das oportunidades que enquadram o desenvolvimento do 
mercado. 
 
Concluída a auditoria sobre o mercado interno (Figura 7.2.), inicia-se a definição da 
estratégia de desenvolvimento, a qual deve assentar numa visão global integrada (Mota et 
al, 2007), sem perder de vista os vectores essenciais da política de turismo fixada no Plano 
Nacional de Turismo. Assim, em termos práticos, esta etapa destina-se sobretudo a garantir 
a “ponte” entre a política sectorial definida para o país e a extensão para a componente do 
turismo interno, pelo que corporizará a redefinição das orientações de fundo subjacentes ao 
mercado, tendo igualmente em consideração os cenários decorrentes da envolvente. Este 
enquadramento possibilita a definição das grandes linhas orientadoras para o 
desenvolvimento do mercado e o subsequente estabelecimento dos objectivos gerais e 
específicos, os quais para o seu cumprimento determinam a definição dos domínios de 
intervenção, devidamente desdobrados em medidas, programas e acções (Mill e Morrison, 
1989; Cooper et al, 2001).  
 
Obviamente que as fases de planeamento e desenvolvimento do Plano Específico para o 
Turismo Interno incorporarão disposições variáveis consoante as condições existentes em 
cada país, sendo contudo de admitir que existem alguns pontos susceptíveis de 
generalização, apesar da sua abordagem revestir sempre uma contextualização singular. 
Neste sentido, no modelo TURINTERNO (2.ª Parte – Figura 7.2.) para assegurar a 
conexão com as restantes componentes do sistema, optou-se por considerar que os 
domínios estratégicos de intervenção tenderão sempre a incluir programas ou acções 
dentro das seguintes áreas: 

- Intervenção política ao nível nacional, com a consequente articulação com o Plano 
Nacional de Turismo e com as medidas destinadas à melhoria da 
SUPERESTRUTURA e da INFRAESTRUTURA, bem como no tocante ao 
relacionamento com a ENVOLVENTE e o MERCADO (Gunn, 2004; Holloway, 1988 
e Murphy, 1993 in Marques, 2005); 
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- Intervenção das estruturas regionais de turismo (Costa, 2001b, 2001c), também com 
incidência na SUPERESTRUTURA, na INFRAESTRUTURA, no MERCADO, mas 
com menor possibilidade de incluir medidas destinadas à ENVOLVENTE; 

- Intervenção das estruturas locais de turismo, com reflexos semelhantes mas ainda mais 
dirigidos para a organização dos destinos e das parcerias estratégicas a estabelecer 
(Mathieson e Wall, 1992, Ritchie e Crouch, 2003; Valls, 2004; Ejarque, 2005);  

- Intervenção dos agentes privados, cujo desempenho, capacidade de inovação, 
dinamismo, produtos transaccionados, políticas de comercialização e recursos 
humanos, entre outros aspectos, possuem um impacto claro junto do MERCADO 
turístico (Costa, 2001b, 2001c); contudo, no caso específico do mercado interno, tem-
se sublinhado com frequência, a indispensável sensibilização para a importância das 
parcerias público-privadas, as quais permitem potenciá-lo, através de uma abordagem 
consensual, susceptível de produzir vantagens para todos os intervenientes; neste 
contexto, em áreas como a promoção e a formação profissional, o sector privado deve 
ter também um papel activo ao nível da SUPERESTRUTURA, participando nos 
respectivos processos e assegurando parte dos meios financeiros pertinentes para o 
efeito (Costa, 2001b, 2001c); 

- Intervenção ao nível do mercado, comportando uma estratégia de abordagem 
segmentada ao nível dos consumidores (Lewis e Chambers, 1989; Kotler, 2002), com 
uma definição consistente dos produtos (matriz bidimensional produtos/regiões na 
óptica do turismo interno), dos canais de comercialização desejáveis e do modelo de 
promoção aplicável. 

- Intervenção ao nível dos instrumentos de observação, visando o duplo objectivo de 
facilitar o processo de monitorização associado ao plano (Mota et al, 2007), mas 
também a supressão das tradicionais lacunas que existem ao nível dos sistemas de 
informação estatística eficiente sobre o mercado. 

 

Antes de passarmos à etapa final do processo (monitorização), existem dois factores 
críticos que na nossa perspectiva justificam uma menção muito explícita, fundamentada 
aliás na literatura de referência sobre esta matéria (OMT, 1983 e 1985; Gunn, 1988 e 1994; 
Mill e Morrison, 1989; Barretto, 1991; Dowling, 1993; Cooper, 2001; Costa, 2006, 2001b, 
2001c; Cunha, 2006; Buhalis e Costa, 2006a e 2006b). Referimo-nos à importância do 
plano regional e local para a consecução das acções programadas e os motivos que 
conduzem à opção por uma estratégia de desenvolvimento baseada nos produtos turísticos. 
 
Já foi enfatizado que sem um planeamento estratégico de intervenção no mercado interno 
ao nível nacional (com o consequente prolongamento para os planos regional e local), sem 
a definição das parcerias essenciais e sem a graduação de prioridades, não seria viável criar 
um quadro susceptível de servir como referencial às acções dos agentes regionais, os quais 
na prática emergem como responsáveis operacionais pela concretização das estratégias 
(Gunn, 1994; Mill e Morrison, 1989). A necessidade do prolongamento das acções para a 
escala regional e local explica-se pelo facto do turismo se assumir como um fenómeno que 
ocorre sobre um território específico, onde a motivação das deslocações das pessoas reside 
no conjunto de factores endémicos de uma região (sociais, culturais, económicos, 
ambientais), o que implica uma perspectiva de planeamento integrado (Mendes, 1996; 
Gunn, 1994, Costa, 2001b). 
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Por outro lado, o nível regional/local permite estabelecer uma escala mais adequada de 
actuação face aos objectivos traçados, já que tem em conta as características da oferta e da 
procura dentro da região (Comissão Europeia, 2006). Também é no plano regional/local 
que se revela mais apropriada a definição das estratégias que canalizem os benefícios da 
actividade para o progresso socioeconómico das regiões e que garantam as condições de 
ordem patrimonial (preservação ambiental e valorização cultural) indispensáveis para o 
desenvolvimento sustentável (Silva et al, 2001b).  
 
Uma referência ainda para a possibilidade de coordenação mais efectiva dos operadores 
privados no patamar regional/local (Pearce, 1992), enquanto que a promoção encontra no 
plano regional provavelmente a sua possibilidade de intervenção mais incisiva, já que as 
vantagens parecem ser evidentes em relação às acções tomadas separadamente por cada 
autoridade local, onde se podem levantar questões de notoriedade e de pulverização não 
desejável de marcas, embora estas questões se coloquem de uma forma mais premente no 
caso dos mercados internacionais. 
 
Contudo, a potenciação dos benefícios decorrentes do turismo interno implicam a 
organização conveniente dos vários destinos, os quais possuem uma dimensão variável em 
termos geográficos, não obedecendo a critérios administrativos de divisão do território 
(Amparo Sancho, 1998). Dentro de uma região podem localizar-se vários destinos, os 
quais por sua vez podem ultrapassar o perímetro de uma localidade, abrangendo mais do 
que uma autarquia. 
 
Tal como enfatizado na revisão bibliográfica efectuada na Secção 2.3.8., o pensamento de 
autores como Valls (2004), Ejarque (2003), Cooper et al (2001), Silva et al (2001b), 
Brackenbury (2000), Buhalis (2000), Keller (2000), Crouch e Ritchie (1999), Davidson e 
Maitland (1997), Mathieson e Wall (1992), Gunn (1988) e Porter (1990), permite defender 
a ideia de que o conceito de destino turístico rege-se por padrões determinados por outros 
factores, tais como, a existência de uma estrutura coerente da oferta, dotada de autonomia 
de decisão, que tem associada uma determinada imagem de conjunto, normalmente 
comercializada de uma forma integrada e sob uma marca distintiva.  
 
Neste sentido, a existência de destinos turísticos organizados como tal, facilita não só a 
interacção entre os planos regional e local, como facilita a construção de sistemas 
integrados susceptíveis de valorizarem os impactos positivos da actividade turística, bem 
como o respectivo reflexo dos efeitos multiplicadores nas economias locais abrangidas 
(Comissão Europeia, 2006). O modelo TURINTERNO assinala precisamente as vantagens 
que poderão ocorrer do cruzamento das intervenções políticas regionais e locais, bem 
como dos agentes privados, com a existência de destinos turísticos onde existam 
mecanismos de gestão estratégica integrada. 
 
Mas, antes de detalharmos os pressupostos inerentes à gestão estratégica dos destinos, os 
quais justificaram uma individualização desta componente no modelo TURINTERNO 
(Figura 7.2.), impõe-se a justificação da opção por uma política de desenvolvimento do 
turismo interno assente na lógica dos produtos turísticos (Cunha, 2006) e consubstanciando 
uma estratégia vertical de abordagem. Existem situações onde se deve enveredar 
provavelmente por uma direcção dominante de produto, com um posicionamento e 
estratégia nacional, independentemente das particularidades regionais que podem ocorrer. 
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Noutros casos, a orientação pode continuar centrada no todo nacional, mas as próprias 
especificidades regionais recomendam a aposta nas suas diferenciações, justificando a 
inclusão nos produtos compósitos de cada zona. Finalmente, ainda se pode distinguir a 
situação daqueles produtos que possuem um impacte circunscrito a uma região e que não 
legitimam uma estratégia nacional, mas sim a criação de condições para o 
desenvolvimento específico. 
  
Na matéria relacionada com os produtos turísticos importa sublinhar alguns aspectos que 
foram objecto de enquadramento conceptual na Secção 2.3.8., onde se procedeu à colação 
do pensamento de vários autores (Levitt, 1965; Medlik e Middleton, 1973; Butler, 1980; 
Guibilato, 1983; Lewis e Chambers, 1989; Holloway, 1989; Mill e Morrison, 1989; 
Coltman, 1989; Gee, Makens e Choy, 1989; Morrison, 1989; Haywood, 1991; Foster e 
Murphy, 1991; Wall e Heath, 1992; Choy, 1992; Kotler, 1994; Kotler e Armstrong, 1996; 
Kotler et al, 1999; Lendrevie et al, 1999; Silvaet al, 2001b; Kerzner, 2001; Berry, 2001; 
Cooper, 2002; Beni, 2004; Ejarque, 2005; Silva et al, 2005; Cunha, 2006).  
 
Assim, um primeiro pressuposto assenta no reconhecimento do carácter imperativo da sua 
viabilidade económica, na medida que sem rentabilidade esperada, a iniciativa privada 
dificilmente se interessará pelo seu desenvolvimento. De facto, sendo consensual que 
compete ao sector público, na base da hierarquia nacional/regional/local, definir as opções 
políticas e criar as condições estruturais inerentes ao desenvolvimento dos produtos 
turísticos, competirá sempre ao sector privado assegurar a sua exploração, bem como a 
concretização dos investimentos necessários de cariz não infraestrutural (Silva et al, 
2001b; Silva et al, 2005).  
 
Como também já se enfatizou (Secção 4.2.5.), o turismo interno possui na maioria dos 
países uma procura crescentemente segmentada em termos de motivações e perfis dos 
consumidores, o que exige uma resposta adequada através de uma política de 
diversificação de produtos, a qual, transposta para o plano regional, pode constituir um 
factor de competitividade assinalável (Cooper et al, 2006). Contudo, este desígnio de 
diversificação deve ser sustentado em bases credíveis, ditadas pelas potencialidades das 
condições factoriais (recursos naturais, culturais, de capital, de infraestruturas e de recursos 
humanos) e não derivar do efeito da moda ou da simples transposição de experiências 
observadas noutros destinos. Os produtos turísticos devem ser genuínos, resultando das 
especificidades regionais/locais e integrar este mesmo predicado como um factor de 
diferenciação (Silva et al, 2005).  
  
Em conformidade com estes pontos de vista, emerge a conclusão de que o 
desenvolvimento do turismo baseado na aposta por produtos implica a existência de uma 
política consentânea, a qual deve orientar-se no sentido da valorização das componentes do 
produto e da materialização de uma estratégia de marketing apropriada (Quadro 7.4., 
inserto na página seguinte) e suportada na lógica produtos/regiões/segmentos de mercado 
(Levitt, 1990; Kotler, 1994; Cox in Marques, 2005; Silva et al, 2005; Ioannides, 2006). 
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Quadro 7.4. – Matriz estratégica regiões/produtos/segmentos 
Regiões 

 
Segmentos da população residente  

R1 R2 R3 R4 R5 … Rn S1 S2 S3 S4 S5 … Sn 

P1               
P2               
P3               
P4               
P5               
P6               
…               
Pn               

 
           
 Produtos     Hierarquia de prioridades com vários níveis          
                                           (1,ª, 2.ª, 3.ª, …)                                                                                                      
 
 

 
Fonte: Produção própria 

 
A identificação de cada etapa do ciclo de vida do produto é relevante para o planeamento 
estratégico (Levitt, 1965; Kotler, 1994; Kotler e Armstrong, 1996; Lendrevie et al, 1999; 
Coltman, 1989; Gee, Makens e Choy, 1989; Lewis e Chambers, Mill e Morrison, 1989; 
Morrison, 1989), na medida que permite perspectivar o posicionamento mais adequado no 
mercado face à concorrência, aos investimentos previstos, à tecnologia empregue, às 
estratégias de venda e promoção utilizadas, às tendências de preços praticados no mercado, 
aos canais de distribuição disponíveis e às margens de lucro pretendidas.  
 
Tal como reconhece Cunha (2006), “ (…) é pela criação e desenvolvimento de produtos 
que o turismo melhor reparte espacialmente os seus benefícios e mais adequadamente são 
valorizados os recursos existentes localmente (…)”. No entanto, uma estratégia apoiada 
nesta filosofia coloca uma prioridade absoluta nas parcerias público-privadas (Buhalis, 
2000b; Heeley, 2003; Cooper et al, 2006), sobretudo no plano regional e local, devendo 
agregar igualmente a este processo as comunidades receptoras (Getz, 1987; Costa, 2006). 
Esta ênfase deve igualmente estar presente na monitorização do Plano Específico para o 
Turismo Interno, com reflexos ao nível da equipa nacional de gestão conjunta e das 
estruturas similares a criar no patamar regional ou nos destinos turísticos. 
 
A monitorização deve revestir um processo dinâmico, englobando a análise de desvios e 
funcionando em sistema de feedback (Cooper et al, 2001; Mota et al, 2007), o que pode 
conduzir à reformulação do Plano, já que possui um claro efeito de retro alimentação em 
relação à fase de formulação das políticas. De acordo com a OMT (1998b, 2004a), o 
processo de monitorização deve suplantar os parâmetros económicos e financeiros, dando 
igualmente particular atenção à medição de todos os impactos sociais, ambientais e 
culturais que derivam das práticas turísticas. A construção de um quadro lato de 
indicadores confere um campo alargado de observação, com vantagens evidentes na 
qualidade do controlo exercido sobre a execução do plano e na medição dos efeitos 
directos e indirectos que o desenvolvimento do turismo está a proporcionar (OMT; 1998b, 
2004a; Comissão Europeia, 2004a).  
 

Critérios: Local de residência, dimensão do 
habitat, sexo, idade, profissões, estado 
civil, rendimento, dimensão da família, 
grau de escolaridade, outros.                                                          
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Apesar de estarmos na presença de um instrumento destinado ao turismo interno, a 
avaliação dos impactos pelo lado das ofertas instaladas, terá necessariamente que também 
ter em linha de conta o turismo internacional, já que as duas formas de turismo incidem 
sobre os mesmos espaços territoriais, exigindo uma visão conjunta e complementar.    
 

7.4.2. Do planeamento nacional e regional à gestão estratégica dos 
destinos 

 
Como abordagem final ao modelo TURINTERNO interessa focarmos a análise na 
apreciação do bloco respeitante aos destinos turísticos, os quais configuram uma realidade 
geográfica diversa, que poderá oscilar entre uma abordagem regional até uma situação que 
configure uma única localidade. A Comissão Europeia (2007a) aconselha que “ (…) os 
destinos devem ser locais com os quais os actores chave do turismo tenham uma afinidade 
natural e com quem seja possível cooperar (…)” podendo assumir a forma de “ (…) uma 
cidade, um complexo balnear ou de montanha, ou uma área rural bastante grande com 
uma identidade demonstrada (…)”. Por outro lado, revela-se fundamental que a dimensão 
do destino turístico seja suficiente para garantir não só massa crítica necessária à sua gestão 
eficiente, como também a concentração da capacidade financeira indispensável para 
ultrapassar os custos existentes. Neste sentido, tal como sublinha a Comissão Europeia, “ 
(…) não é expectável que a abordagem seja adequada às aldeias, às cidades de menor 
dimensão ou às circunscrições territoriais limitadas (…)“; nestas circunstâncias, e, de 
acordo com a mesma fonte, “ (…) a gestão dos destinos turísticos pode ser aplicada de 
forma mais adequada a nível regional (…)”.  
 

Figura 7.4. – Encadeamento do planeamento turístico 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Produção própria 
 
Como decorre da leitura da Figura 7.4., as orientações estratégicas de desenvolvimento 
concretizam-se numa perspectiva macro ao nível nacional, seguindo-se o seu 

Planeamento 
nacional 

Planeamento 
regional 

Planeamento dos 
destinos 

Actividades 
Turísticas 

Serviços/Organização/Gestão 

Infraestruturas Equipamentos 

Recursos primários/Atracções 

Organização dos produtos turísticos 

Orientações estratégicas 
de desenvolvimento 

Gestão estratégica 
operacional 
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desdobramento em função das aptidões e vocações regionais, com posterior transposição 
para o plano dos destinos turísticos ou das localidades (Gunn, 1994; Costa, 2001b, 2001c; 
Silva et al, 2005). É ao nível destas últimas abstracções que se definem os aspectos 
operacionais e que se procede à organização real da oferta turística e dos seus produtos 
(OMT; 1985, 1998a). 
 
Em conformidade com as ilações extraídas da leitura da bibliografia especializada neste 
domínio (Gunn, 1994; Costa, 2001b, 2001c; Silva et al, 2001; Cooper et al, 2002; 
Comissão Europeia, 2007a; OMT, 2004a), é precisamente nos destinos turísticos que 
existem as condições mais favoráveis para construir um sistema turístico integrado, 
baseado em parcerias efectivas e com capacidade de afectação de responsabilidades 
directas no processo (Crouch e Ritchie, 1999; Buhalis, 2000; Silva et al, 2001, Valls, 2004; 
Ejarque, 2005). 
 
Assim, centrando-nos na perspectiva do destino, já que este conceito pressupõe a 
existência de um conjunto de estruturas e de mecanismos de articulação devidamente 
concebidos na óptica dos interesses do turismo (Porter, 1990, Keller, 2000), facilitando por 
isso as intervenções no plano das infraestruturas e da superstrutura, importa salientar que 
um dos desafios mais evidentes no domínio das políticas a implementar, consiste 
precisamente na conciliação com sucesso dos interesses divergentes dos diferentes actores 
e, simultaneamente, no cumprimento do objectivo de se tentar trabalhar em harmonia com 
o plano de turismo regional ou nacional (Silva et al, 2001; Costa, 2001b).  
 
Por outro lado, a perspectiva da satisfação dos clientes deverá assumir-se igualmente como 
um objectivo permanente dos destinos turísticos, como relembram Middleton e Hawkins 
(1998) ao referirem que a actuação dos gestores de um destino turístico deverá “ (...) 
equilibrar os interesses das partes interessadas com os interesses ambientais de longo 
prazo do destino, e, ao mesmo tempo, ir ao encontro da exigências e expectativas dos 
clientes (…)”. 
 
A abordagem integrada à gestão estratégica dos destinos turísticos possui actualmente um 
conjunto de ferramentas e de casos de boas práticas, presentes não só na literatura 
especializada sobre o próprio destino (Buhalis, 2000; Silva et al, 2001b; Brackenbury, 
2000; Ejarque, 2003; Valls, 2004), como também em guias e manuais de recomendações 
provenientes da Comissão Europeia (2007a, 2004a) e da Organização Mundial do Turismo 
(2004a, 1998a), as quais facilitam a conceptualização das intervenções e recomendam um 
conjunto de procedimentos a respeitar.  
 
Neste sentido, assume um carácter consensual, o entendimento de que o desempenho dos 
destinos turísticos deve apontar para os seguintes objectivos estratégicos de médio e longo 
prazo, em termos de resultados finais:    

- Contribuir para o reforço do bem-estar, da qualidade de vida e do aumento da 
prosperidade da população local; 

- Proporcionar permanentemente aos visitantes uma experiência turística que maximize a 
sua satisfação; 

- Propiciar a rentabilidade das empresas locais e dos efeitos multiplicadores daí 
decorrentes para o destino; 
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- Optimizar os impactes do turismo assegurando um equilíbrio sustentável entre os 
benefícios económicos e socio-culturais e os custos ambientais; 

- Fornecer um impulso para o desenvolvimento regional integrado e cumprir com a sua 
parte em relação às orientações turísticas estabelecidas nos planos regional e nacional. 

  
Para muitos autores (Mil e Morrison, 1985; Getz, 1987, Inskeep, 1991; Silva et al, 2001; 
Costa, 2001b; Brandão e Costa, 2008) é no plano dos destinos turísticos que as 
necessidades do ambiente, do património cultural, da comunidade local e das empresas, 
tendem a congregar-se de uma maneira mais expedita e directa, pelo que será a este nível 
que a adopção de uma abordagem integrada e holística às questões da sustentabilidade 
podem revestir maior probabilidade de sucesso. Contudo, esclareça-se que a focalização da 
atenção ao nível do destino turístico, não significa que as acções ao nível regional ou 
nacional não sejam importantes. Nos destinos turísticos ocorrem as intervenções concretas, 
enquanto que nos patamares superiores se decidem aspectos igualmente importantes mas 
de índole mais geral, com efeitos mais visíveis no enquadramento das actividades (Costa, 
2001b).  
 
De acordo com a Comissão Europeia (2007a), “ (…) a gestão integrada dos destinos 
turísticos é um termo utilizado para abranger todas as formas de influenciar o impacto do 
turismo num destino turístico (…)”. Neste contexto, inclui o planeamento e o controlo do 
desenvolvimento turístico, a planificação e a criação de infraestruturas, a gestão dos 
visitantes, a política de marketing, os sistemas de informação, o apoio às empresas, o 
estabelecimento e a verificação de normas e a fixação dos critérios de acompanhamento. 
Tal como sobressai no documento da Comissão Europeia (2007a), a gestão integrada deve 
garantir a “ (…) abordagem a todos os aspectos da experiência do visitante no âmbito da 
cadeia de valor do turismo (…)”, pelo que se identifica com o conceito de gestão integrada 
da qualidade (Figura 7.5.).  
 

Figura 7.5. – Paradigma da gestão integrada dos destinos turísticos 
      Gestão do destino turístico Resultados 
     Planeamento 
 

     Organização 
 

     Liderança/Influência 
 

     Controlo  

 
Desenvolvimento Sustentável 

 
 

Qualidade 
 
 

Competitividade 

Fonte: Produção própria 
 
De facto, a sustentabilidade e a qualidade afiguram-se a prazo como dois desideratos que 
tendem a fundir-se num único objectivo porque um pressupõe o outro. A Comissão 
Europeia (2004a) e a OMT (2004a) produziram manuais sobre a gestão integrada de 
qualidade nos destinos, quer ao nível da operacionalização do processo como no domínio 
dos indicadores de avaliação; contudo, neste último campo sobressai o trabalho adicional 
efectuado por Silva et al (2001a, 2005), os quais apresentaram uma bateria de indicadores 
que permite proceder à monitorização dos recursos produtivos, dos serviços, da satisfação 
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dos vários actores (população local, empresas, sector público e turistas) e do desempenho 
global regional. 
 
A gestão integrada da qualidade (Finhbein, 1975 in Silva et al, 2001b; Goodrich, 1978 in 
Silva et al, 2001b; Witter, 1992 in Silva et al, 2001b; Silva et al, 2001b; Petrick, 2002) 
baseia-se no pressuposto de que, na maior parte dos destinos, o produto final que os 
turistas experimentam e as memórias que levam para casa resulta de uma complexa fusão 
da sua exposição a muitos diferentes fenómenos (indústria turística, população residente, 
ambiente, entre outros), pelo que visa a intervenção ao nível do produto turístico global, o 
qual se assume como resultante de uma miscelânea de elementos, tangíveis e intangíveis, 
ultrapassando a especificidade e os contornos da oferta directa do sector. Neste contexto, 
consubstancia uma intervenção enquadrável no âmbito dos princípios do desenvolvimento 
turístico sustentável e preconiza uma actuação interdisciplinar, envolvendo outras áreas 
além do turismo, como o ambiente, o urbanismo, o ordenamento do território e a cultura 
(Silva et al, 2001, 2005). 
 
Para suportar uma gestão estratégica integrada de um destino turístico, quer a OMT 
(2004a) como a Comissão Europeia (2004a, 2007a), apontam a necessidade de se 
desenvolver uma estratégia apropriada, suportada num plano de acção que funcione como 
documento orientador em relação ao perfil de turismo do destino, que identifique as 
prioridades e que coordene as actividades entre os vários actores. Enfatiza-se ainda que 
este processo deve possuir características dinâmicas e contínuas, com objectivos, metas e 
acções concretas, as quais devem ser monitorizadas e revistas ao longo do tempo, se 
necessário. Neste sentido, as etapas a cumprir para operacionalizar uma gestão estratégica 
dos destinos turísticos desdobram-se em cinco fases nítidas: 

- Mobilização de todos os stakeholders no sentido de sensibilização para a preparação do 
plano estratégico, o qual deve ser elaborado com base numa identidade e visão 
partilhada; a Comissão Europeia (2007a) intitula esta fase como de “mandato 
político” ; 

- Diagnóstico do destino, o que implica o levantamento dos recursos turísticos, a análise 
das infraestruturas de suporte, a arrumação por produtos turísticos e a caracterização da 
procura (Silva et al, 2005); 

- A definição das escolhas estratégicas, as quais não dispensam a construção de uma 
visão global para o turismo no destino, a definição dos objectivos gerais e específicos, 
o levantamento das questões-chave e análise da capacidade de carga (Comissão 
Europeia, 2007a); 

- Definição do plano de acção com atribuição de prioridades, afectação de 
responsabilidades, levantamento dos recursos necessários e desagregação temporal das 
intervenções (Comissão Europeia, 2007a); 

- Monitorização do processo através da construção de indicadores e de processos de 
acompanhamento, com fixação dos procedimentos de avaliação periódica e regular da 
estratégia (OMT, 2004a; Comissão Europeia, 2007a).  

 
Conforme se pode verificar, as etapas apresentadas inserem-se no roteiro do faseamento 
clássico do planeamento estratégico (Mota et al, 2007), destacando-se contudo alguns 
pontos considerados como críticos no decurso do processo. Referimo-nos, em primeiro 
lugar, à importância das parcerias, as quais sobressaem como mecanismos indispensáveis 
para a concepção das estratégias, do plano de acção e da sua consequente aplicação. Por 
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outro lado, revela-se igualmente crucial a existência de uma liderança eficaz, capaz de 
mobilizar os agentes turísticos e de estabelecer um processo bidireccional de comunicação 
entre o destino turístico e os organismos hierarquicamente acima ou abaixo do mesmo, 
quer sejam locais, regionais ou nacionais.  
 
Neste contexto, a Comissão Europeia (2007a) recomenda a constituição de Organizações 
de Gestão de Destinos, onde estejam representadas as autoridades locais (ou regionais), o 
sector privado e organizações representativas do ambiente e das comunidades, competindo-
lhes, nomeadamente, garantir a liderança e fomentar a coordenação e o trabalho em rede, 

mobilizar os recursos financeiros e humanos adstritos à gestão turística, assegurar a 
manutenção de infraestruturas e serviços de interesse geral relevantes, proporcionar planos 
eficazes de ordenamento do território e de controlo do desenvolvimento e promover 
campanhas educativas relevantes, destinadas a residentes, turistas e operadores. Ainda no 
plano da gestão, a comunicação assume um papel importante já que a necessidade de 
garantir um processo participado por todos os actores, não pode dispensar a presença de 
canais adequados de informação e de consulta.  
 
A OMT (2004a) e a Comissão Europeia (2007a) enfatizam adicionalmente a necessidade 
de introduzir indicadores associados a objectivos de sustentabilidade no processo de 
monitorização, tendo a primeira destas entidades identificado cinco critérios para a 
selecção de indicadores, os quais se baseiam na relevância do indicador para o assunto 
seleccionado, na viabilidade de obtenção e análise da informação requerida, na 
credibilidade e fiabilidade da informação, na clareza e facilidade de compreensão entre os 
utilizadores e na comparabilidade ao longo do tempo e entre regiões. A Comissão Europeia 
(2004a) também produziu uma série de indicadores para o acompanhamento da 
sustentabilidade, admitindo que a sua relevância possa ser variável consoante as 
características dos destinos turísticos Contudo, destaca que “ (…) a selecção final de 
indicadores deve ser determinada em consulta com todos os actores chave na fase de fazer 
escolhas estratégicas para a formulação da estratégia (…)” .  
 
Como nota adicional sobre a gestão estratégica dos destinos turísticos deve-se reforçar o 
entendimento sobre a necessidade de se estabelecer uma relação definitiva entre a 
sustentabilidade/qualidade e a competitividade (Dowling, 1993 in Marques, 2005; Cooper 
et al, 2001; Ritchie e Crouch, 2003; Mazaro et al, 2004). De facto, sendo o requisito 
principal da actividade turística permanecer competitiva, as medidas tomadas para esse 
efeito devem ser vistas como parte do processo de promoção da sustentabilidade. Neste 
contexto, a criação de um clima favorável ao desempenho empresarial reveste uma 
prioridade forte, a qual pode ser alcançada através da definição e promoção de normas de 
qualidade, da minimização dos procedimentos burocráticos desnecessárias, do apoio à 
formação profissional e da facilitação do acesso aos mercados (Costa 2001c).  
 
Contudo, os requisitos da sustentabilidade também imputam responsabilidades às empresas 
(Comissão Europeia, 2007a), exortando-as a possuírem uma visão de longo prazo, onde os 
objectivos de viabilidade e a competitividade não são incompatíveis com uma distribuição 
mais equilibrada dos benefícios económicos, sociais e ambientais. Em conformidade, a 
agenda da sustentabilidade reclama ainda por parte das empresas a criação de postos de 
trabalho de qualidade, a minimização da utilização de recursos escassos, a redução dos 
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consumos com impactos ambientais negativos, o apoio às comunidades e a promoção de 
transportes sustentáveis (Comissão Europeia, 2007a).  
 
Mas, para que se concretizar o desígnio dos destinos turísticos sustentáveis, também é 
imperioso que os visitantes adiram a esta causa, exteriorizando preocupações consonantes 
nas suas opções de viagem e nos seus comportamentos. A disponibilização de informação 
específica junto dos visitantes, através de campanhas de sensibilização dos impactos ou da 
simples distribuição de materiais formativos sobre esta temática, pode não só despertar o 
interesse para este problema, como também influenciar e favorecer as escolhas e acções 
adequadas (Krippendorf, 2001, Lima e Partidário, 2002).  
 
O caminho do planeamento estratégico, ou da gestão integrada da qualidade, assume 
características indispensáveis na organização dos destinos, mas tal como esclarece Valls 
(2004), não é um processo fácil, podendo ser confrontado com várias barreiras à sua 
elaboração ou concretização. Assim, este autor identifica como principais 
constrangimentos, o custo que lhe está associado, bem como a dificuldade em harmonizar 
os interesses da população residente, dos turistas, dos empresários, dos proprietários de 
segundas residências e dos restantes agentes públicos e privados. Alerta, igualmente, para o 
facto das metas de desenvolvimento que reclamam os grandes grupos económicos e as 
pequenas e média empresas poderem assumir parâmetros diametralmente opostos e 
evidencia a necessidade do procedimento se revelar dinâmico e de atender às condições 
particulares de cada destino e das empresas que nele actuam.  
 

7.4.3. A particularização do turismo interno na gestão estratégica 
regional e dos destinos turísticos 

 
Na Secção anterior abordou-se a gestão estratégica dos destinos turísticos numa 
perspectiva global, já que a mesma deve abranger todas as formas de turismo que ocorrem 
nos respectivos territórios, o que implica a definição de um plano de acção que pressupõe 
necessariamente uma visão conjunta do mercado, o que não invalida a posterior 
individualização pelas vertentes do turismo doméstico e receptor. Tal como refere a OMT 
(1983), “ (…) rien n’empêche que les services destinés aux touristes nationaux soient 
utilisés aussi par les touristes étrangers. L’important est de traiter de la constitution et de 
l’organisation de l’offre faisant partie de la conception de l’accueil des touristes nationaux 
et de la philosophie du développement national, à tous les niveaux (…)”. Neste sentido, e 
atendendo à temática da presente investigação, justifica-se uma abordagem complementar 
que precise as particularidades inerentes ao turismo interno neste processo, sobretudo em 
termos da consideração das suas especificidades e na potenciação dos seus efeitos 
positivos.  
 
Sem se abdicar da abordagem focada na lógica dos produtos e assente numa hierarquia de 
concertação estratégica top/down, enfatiza-se a importância que o plano regional pode 
desempenhar neste processo, funcionando como elemento de charneira entre as políticas 
definidas nacionalmente e o consequente prolongamento destas para os destinos turísticos 
ou o nível local. É no patamar regional que as estruturas existentes têm que criar os 
mecanismos de controlo das acções desenvolvidas nos destinos em matéria da formatação 
dos produtos turísticos e da operacionalização das directrizes de marketing, pelo que a 
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importância da criação dos canais adequados de articulação reveste uma prioridade 
absoluta (Costa, 1996).  
 
De facto, as estruturas regionais possuem fortes dependências não só em relação ao poder 
central, o qual deve assegurar o desenvolvimento de um conjunto de acções nucleares para 
se garantir com êxito o desempenho no plano regional, mas igualmente face ao poder local, 
o qual, em muitos países, desempenha acções fundamentais nos domínios do licenciamento 
dos empreendimentos turísticos, do planeamento e do desenvolvimento integrado, do 
ordenamento do território e na melhoria das condições de recepção turística (Costa, 1996). 
A existência de realidades organizadas nos destinos turísticos, ou sejam, as denominadas 
Organizações de Gestão de Destinos, parece favorecer claramente o relacionamento 
bidireccional com as estruturas regionais. Por sua vez, estas últimas devem sensibilizar e 
incentivar o acesso a instrumentos de gestão integrada dos destinos turísticos, visando a 
potenciação das ofertas e a consequente maximização de resultados (Comissão Europeia, 
2007a).  
 
Na perspectiva do turismo doméstico e na linha da abordagem integrada que se preconiza, 
os agentes públicos regionais possuem responsabilidades evidentes neste processo (OMT, 
1985; Costa, 2006), competindo-lhes genericamente a elaboração de planos estratégicos 
regionais para concertar as intervenções ao nível dos produtos e da promoção, o fomento 
da cooperação entre os agentes turísticos locais e regionais, a sensibilização do poder local 
(ou das Organizações de Gestão de Destinos) para o investimento no equilíbrio ambiental, 
na valorização do património cultural e nas infraestruturas básicas essenciais ao turismo, a 
dinamização de eventos com impacte turístico e a implementação da sinalização turística 
adequada, particularmente importante para a componente de turismo itinerante (fortemente 
associada ao mercado interno). 
 
Focando a apreciação no âmbito dos destinos turísticos, interessa detalhar a óptica do 
turismo interno, tendo presente os efeitos e os aspectos específicos que esta forma de 
turismo comporta, os quais já foram evidenciados e sistematizados no preâmbulo da Parte 
III da presente investigação. Tendo em vista a potenciação das condições que possibilitem 
a maximização dos benefícios decorrentes deste mercado, convém recordar os seus 
impactos económicos, com particular destaque para as características associadas à sua 
diversificação de consumos, com forte incidência sobre a restauração, o comércio local e o 
artesanato (Secção 5.6.). No plano do alojamento, o mercado doméstico tende a concentrar 
a procura nas residências secundárias (Pedro, 2006), o que não invalida que em muitos 
destinos surja simultaneamente como o maior fornecedor de dormidas nos 
estabelecimentos de alojamento colectivo, nomeadamente na hotelaria.  
 
Contudo, apesar da procura orientada para os alojamentos privativos não assumir 
relevância significativa em termos de valores de consumo, observa-se que existe um efeito 
de substituição através dos gastos na aquisição de alimentos e bebidas na modalidade de 
self-catering, o que também constitui uma fonte de riqueza para as economias locais (Silva 
et al, 1992b; Silva e Silva, 1998). Por outro lado, o mecanismo de formação de preços nos 
estabelecimentos hoteleiros e similares também nos indica que os clientes residentes no 
país tenderão a suportar preços médios mais elevados do que os hóspedes estrangeiros, 
atendendo à intermediação dos operadores internacionais neste processo e ao facto de, em 
muitos países, as agências de viagens não possuírem operadores especializados para o 
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mercado interno (conforme o referido na Secção 6.3.2.). Trata-se de um aspecto não 
desprezível com incidência nas receitas arrecadas nos empreendimentos turísticos, e que 
tende a ser minimizado por não existirem informações estatísticas que permitam retratar 
esta situação com regularidade (ver Secção 2.4.3.). 
  
De facto, o turismo interno, com a componente dos movimentos de excursionistas e de 
turistas, estes últimos com estadas médias baixas, mas de grande rotatividade, torna-se um 
mercado particularmente apetecível para os estabelecimentos de restauração e de bebidas e 
para o comércio local (Middleton e Clarke, 2002). Por outro lado, torna-se uma evidência 
empírica que o mercado doméstico possui a potencialidade de, durante a época baixa, 
garantir um nível de procura muito significativo nos fins-de-semana, atendendo à 
facilidade de deslocação rápida para os vários destinos, pelo que importa conceber 
programas e produtos que aproveitem convenientemente esta oportunidade.   
 
Paralelamente, a procura interna também possui grande apetência para utilizar os serviços 
especializados de animação turística nas mais diferentes áreas (desportiva, cultural, lúdica 
e lazer), o que releva a sua importância como factor de estabilidade de negócio paras as 
micro e pequenas empresas que, na maior parte dos casos, exploram estes serviços 
(CESTUR, 2007). Em conformidade com a tipologia dos destinos é possível dinamizar um 
conjunto de iniciativas de animação, desde o exercício de actividades náuticas, passando 
por actividades equestres, espeleologia, alpinismo e montanhismo, passeios de natureza 
turística (pedestres, em bicicleta, veículos de todo-o-terreno, veículos automóveis, 
aeronaves ou embarcações), actividades de animação ambiental e as desenvolvidas em 
marinas e docas de recreio, autódromos e kartódromos, balneários termais e terapêuticos, 
campos de golfe e parques temáticos, as quais poderão encontrar no mercado interno o 
suporte adequado para o seu desenvolvimento.  
 
Contudo, a exploração apropriada desta componente obriga a que as empresas turísticas 
possuam uma organização dos seus produtos convenientemente direccionada para o efeito, 
com estratégias eficazes de comercialização e de comunicação (Buhalis e Peters, 2006). 
Neste sentido, as Organizações de Gestão de Destinos devem sensibilizar para as 
potencialidades do mercado interno e estabelecer as parcerias público-privadas que 
permitam potenciá-lo, através da criação de um enquadramento que facilite o seu cabal 
aproveitamento. 
 
Por outro lado, muitos destinos, sobretudo de características urbanas, possuem estratégias 
de desenvolvimento turístico altamente focadas numa política integrada de eventos e de 
animação, tentando por este meio atingir níveis mais elevados de diferenciação e de 
atractividade. Embora esta estratégia também possa ter como alcance os mercados 
internacionais, será sempre a procura interna que fornecerá a base dos movimentos 
associados a estas manifestações.  
 
De acordo com o estudo efectuado pela antiga Direcção-Geral do Turismo (1999), perante 
um evento estruturante de dimensão internacional como foi a EXPO 98, a resposta por 
parte dos residentes em Portugal foi muito superior ao conjunto da procura internacional 
(3,1 milhões de visitantes internos contra 1,7 milhões de residentes no estrangeiro), o que 
ilustra que a base das movimentações inerentes a este tipo de realização conta sobretudo 
com a procura doméstica como o principal sustentáculo.  
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Os destinos que apostam numa estratégia de realização periódica de eventos e de acções de 
animação têm como objectivo a criação de dinâmica na oferta (Ejarque, 2005) e o 
contributo por esta via para o aumento do grau de satisfação dos turistas e, 
consequentemente, para a fidelização e a recomendação a terceiros (Olsen, 2003a). Se os 
eventos atraem turistas e reforçam os atributos do destino contribuindo para a sua 
diferenciação, a existência de um calendário regular de animação confere um leque de 
opções adicionais para os visitantes ocuparem os seus tempos livres e potencia a 
aproximação e o convívio entre residentes e visitantes. 
 
Ainda no domínio das propostas dos destinos turísticos assomam os denominados “city e 
short breaks”, onde a principal motivação surge associada à vontade de conhecer uma 
cidade e as suas atracções monumentais, artísticas, arquitectónicas, culturais, comerciais, 
ou gastronómicas, entre outras (Cunha, 2006). Trata-se de um tipo de produto que se 
articula com estadas médias de curta duração, inserindo-se com facilidade nas 
características do mercado interno (Cooper et al, 2001), o qual representa um dos seus 
segmentos mais importantes, implicando contudo uma formatação e uma política de 
marketing consentânea.   
 
Mas, a ligação do turismo interno também se revela particularmente forte com outros tipos 
de destinos, nomeadamente com os associados ao mundo rural. O turismo no espaço rural 
caracteriza-se por oferecer uma tipologia de alojamentos diferenciáveis no que respeita à 
oferta convencional e por incluir uma grande diversidade de actividades de ócio e de 
recreio, realizadas habitualmente em espaços abertos (Comissão Europeia, 2000b). Com o 
fenómeno da litoralização e da urbanização que se verifica em alguns países (Mota et al, 
2005), a procura pelos espaços rurais para as práticas de lazer e de turismo tem-se 
acentuado e criado novas oportunidades para as regiões do interior e de zonas 
montanhosas, proporcionando a complementaridade de rendimentos e impedindo a 
desertificação de alguns espaços (Comissão Europeia, 2000b).  
 
No caso da procura interna, o interesse em conhecer alguns dos traços mais genuínos dos 
destinos, aconselha a necessidade da gastronomia e do artesanato local serem integrados no 
produto turístico (Jafari, 1987). A aquisição de produtos locais pelo visitante aumentará a 
percentagem dos gastos turísticos retidos localmente. Por outro lado, através da promoção 
dos géneros alimentícios e da gastronomia local, existe a possibilidade de aumentar o 
rendimento dos agricultores, o que funcionará como um estímulo para manterem as suas 
práticas e culturas tradicionais (Comissão Europeia, 2000b). 
 
Também nos destinos costeiros, onde é frequente a existência de uma sazonalidade 
acentuada, o mercado interno pode funcionar como elemento indutor de uma repartição 
mais equilibrada dos fluxos, sendo condição indispensável para esta ocorrência a 
diversificação dos produtos de base (Comissão Europeia, 2000a). Assim, às actividades 
típicas do turismo costeiro importa acrescentar outros produtos, tais como o golfe, o 
turismo de negócios, o turismo rural, a gastronomia e os eventos, os quais irão requerer a 
utilização de meios distintos dos tradicionais nos domínios da informação, das reservas e 
da distribuição (Buhalis, 2000a). 
 
Uma nota ainda para o turismo de negócios associado ao mercado interno, o qual também 
tem consubstanciado uma procura crescente, como comprova a informação decorrente dos 
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dados do EUROSTAT (Secção 4.2.2.), e que sob as mais diversas formas, traduz as 
viagens realizadas para um destino no âmbito de actividades profissionais, 
independentemente da sua natureza e aglutinando as viagens de carácter colectivo ou 
individual. Assinale-se que uma parte significativa das viagens colectivas realizadas no 
âmbito do turismo interno de negócios, em qualquer das suas formas, é suportada pelas 
empresas ou organizações públicas, pelo que motivam um grande número de pessoas a 
nelas participar (Cetron, 2003; Willmott e Graham, 2003). 
 
Ao equilíbrio que a procura doméstica proporciona ao nível dos alojamentos colectivos 
classificados (Medlik e Ingram, 2000), à posição dominante que possui junto dos 
estabelecimentos de restauração e de bebidas e dos empreendimentos de animação 
(CESTUR, 2007), à propensão que possui para estadas curtas (Cooper et al, 2001), 
sobretudo nos fins-de-semana, deve-se adicionar a sua capacidade de poder funcionar 
como factor correctivo da sazonalidade (Jafari, 1987), de conferir estabilidade nas crises 
económicas e de segurança internacional (OMT; 2002a), e de se adaptar às características 
de vários produtos turísticos (Cooper et al, 2006). Neste sentido, torna-se uma evidência 
empírica a necessidade da criação de uma estratégia articulada que contribua para a sua 
valorização. Tal como recomenda a OMT (1983), “ (…) la prospection du potentiel des 
touristes nationaux doit se réaliser non seulement dans le sens du nombre de visiteurs, 
mais aussi dans celui de leur structure, leur pouvoir d’achat, leur culture, leurs 
traditions, etc. (…)”. 
 
Aos efeitos económicos positivos que o turismo interno pode trazer para os destinos, 
baseados sobretudo em duas premissas fundamentais, ou seja, na sua capacidade de 
transferência de riqueza através dos consumidores (Cunha, 2006) e nos efeitos 
multiplicadores que gera nas economias receptoras (estímulo dos transportes, do 
comércio, da agricultura, da indústria e do artesanato), há que adicionar as mais-valias 
decorrentes do plano sociocultural (Jafari, 1987). De facto, o contacto entre residentes no 
país provenientes de diferentes regiões facilita o processo de integração sociocultural no 
seu conjunto, já que ao possibilitar o contacto entre as diferentes concepções de vida e dos 
costumes, atenua eventuais fenómenos de isolamento de algumas populações de 
acolhimento e permite o contacto directo com as particularidades regionais ou locais. 
Ainda em conformidade com a OMT (1983), o turismo interno funciona como um 
enriquecimento para os visitantes mas igualmente para a comunidade de acolhimento, a 
qual mediante o contacto com os nacionais que chegam doutras zonas do país, “ (…) 
élargit son horizon, et reconsidère sa place dans la société nationale (…)”.  
 
O desenvolvimento das actividades turísticas em qualquer destino pode comportar 
impactos negativos sobre o ambiente, desde que não existam os mecanismos prévios que 
permitam gerir com eficácia os níveis da procura em épocas específicas do ano onde esta 
pressão é mais evidente (Valls, 2004; Ejarque, 2005). Referimo-nos aos movimentos na 
época alta, nos fins-de-semana, ou nas denominadas férias de curta duração (“pontes”), 
onde os níveis da população flutuante atingem cargas muito elevadas, pondo em risco os 
equilíbrios dos ecossistemas existentes (Dowling, 1993 in Marques, 2005). Tendo por 
base um planeamento integrado é possível minimizar estes efeitos, o que também passa 
pela educação ambiental dos vários actores turísticos (Lima e Partidário, 2002). 
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Neste contexto, as boas práticas empresariais também não dispensam, nos dias de hoje, a 
implementação de medidas adequadas de gestão ambiental, susceptíveis de reduzirem as 
pressões sobre o ambiente e de configurarem uma maior eficiência ao nível das 
actividades exercidas (Mendes, 2006). Por outro lado, a elaboração de códigos de conduta 
ou de ética ambiental, mostra tendência a generalizar-se como uma forma de educação 
para os turistas (OMT, 1997), sendo certo que a procura interna deverá evidenciar uma 
sensibilidade acrescida em relação aos comportamentos desejáveis, uma vez que o 
objectivo reside na preservação do património do seu próprio país (OMT, 1985). 
 
Ainda ao nível dos destinos revela-se conveniente que a estrutura da oferta tenha em conta 
a tendência existente para a fragmentação das férias e para a realização de várias viagens 
durante o ano (Buhalis e Costa, 2006c). Este fenómeno parece que não implica apenas a 
redução da duração do período principal das férias, tendo outras consequências; de facto, 
à medida que as férias se tornam menos extensas, mais os indivíduos tentarão usufruir, 
num breve período de tempo, uma satisfação máxima, pelo que marcarão de uma forma 
mais contundente os eventuais incidentes ou insatisfações que possam surgir (Jones, 
2006). Assim, a imagem de um produto ou de um destino poderá ser avaliada através de 
um prisma de observação mais extremado, o que obrigará a precaver estas situações. 
Pode-se então colocar a questão de como obviar estes potenciais de como obviar estes 
potenciais problemas? A resposta está do lado dos próprios destinos, sendo que a 
introdução de sistemas integrados de gestão da qualidade poderá minimizar estes riscos e 
marcar pontos de superioridade em relação à concorrência de outras ofertas regionais 
dentro do país (Silva et al, 2001). 
 

7.4.4. O planeamento das políticas de marketing e de comercialização 
nos destinos turísticos 

 
A selecção dos canais de comercialização é fortemente valorizada por vários autores. No 
entendimento de Valls (2004), a função de comercialização consiste em facilitar ao 
público-alvo, a informação completa e sugestiva sobre a experiência pretendida, mediante 
a organização de um sistema de distribuição físico e electrónico, eficaz e rentável, de 
forma a que os potenciais destinatários reajam favoravelmente a decidam concretizar o 
acto de aquisição e de consumo.  
 
O mesmo autor destaca que, na actualidade, ocorreram modificações importantes que 
alteraram o cenário tradicional neste domínio. De facto, a estrutura tradicional da viagem, 
baseava-se num triângulo formado por três eixos – produtores, intermediários (operadores 
turísticos, os quais criavam o produto, os programas e fixavam os preços, e os agentes de 
viagens, que vendiam os package) e os consumidores – observando-se uma alteração 
progressiva e profunda desta disposição. Esta rotação encontra a sua explicação nas 
medidas liberalizadoras introduzidas no sector, no efeito associado à expansão das novas 
tecnologias de informação e de comunicação, na reorientação das actividades de grupos 
económicos que passaram a registar um interesse especial no turismo, na diversificação de 
produtos turísticos, no papel mais activo dos consumidores e no alargamento das forma de 
viagem (férias curtas, deslocações em fins-de-semana e excursionismo).  
 
A este propósito, e com incidência clara no plano dos destinos turísticos, Valls (2004) 
distingue na situação actual três aspectos marcantes: 
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���� A modificação do sistema e do objecto de venda da comercialização turística, já que é 
nítida a propensão para os clientes comprarem e combinarem eles próprios os 
cambiantes das suas viagens e da experiência pretendida; no fundo, modificou-se os 
pressupostos do produto o que implica uma mudança radical na gestão; 

���� A emergência do destino como forte centralidade ao nível da função intermediária e 
como consequência da reforço da sua posição nevrálgica no plano da comercialização, 
facto a que não é alheio a revolução tecnológica; 

���� A introdução de modificações profundas na estratégia de interligação dos canais 
existentes, os quais passaram a integrar objectivos assentes num mix comercial e 
comunicacional. 

 
Neste contexto, importa reconhecer que estamos perante um cenário de modificação do 
objecto da transacção da comercialização turística. De facto, os produtos turísticos e as 
experiências que os turistas procuram, afiguram-se cada vez mais diversificados e 
personalizados, sujeitos em muitos casos a procedimentos suportados em sistemas de 
qualidade (Cooper et al, 2006). Por outro lado, a informação flui através de canais 
distintos, sendo possível contrastá-la de uma forma objectiva, o que tem repercussões na 
capacidade de expressão das satisfações pretendidas e na sua exigência (O’Connor, 1999). 
No plano dos profissionais do sector, como distingue a OMT (2001c, 2001d), a sua 
capacidade de penetração e de alcance também tende a atingir níveis superiores, como 
resultado do progresso das tecnologias de informação e comunicação (Internet, Sistemas 
de Distribuição Global, Centrais de Reservas, Call Centers, Gestão de Relacionamento 
com o Cliente, Sistemas de Gestão dos Destinos, Marketplaces). 
 
Perante esta rotação das características do turismo e dos seus actores, Valls (2004) 
apresentou uma proposta alternativa de comercialização (Consultur - ESADE, 2003), a 
qual se baseia no modelo que atribui ao portal de um destino o âmago de todo o sistema. 
Assim, o centro da função comercial passa a residir na Internet, em torno da qual actuam 
os agentes intermediários (operadores, Sistemas de Distribuição Global e Agências de 
Viagens), enquanto que os produtores de serviços e os consumidores ocupam uma posição 
mais afastada do núcleo central, tendo, no entanto, também na Internet o seu principal 
eixo de relação. Desta forma, a rede surge como o lugar central para todos os 
intervenientes no destino, independentemente de serem produtores, intermediários ou 
consumidores.  
 
Este posicionamento da rede no centro do modelo permite abordar a procura dos 
consumidores de uma forma mais segmentada, concede um impulso à tomada de decisões 
em linha, informa sobre os elementos disponíveis de forma a que cada consumidor possa 
constituir a experiência que pretende, permite identificar os preços que cada consumidor 
está disposto a pagar, facilita a gestão em conformidade e aproxima a ligação entre os 
produtores e os turistas. O modelo atribui aos operadores turísticos e às agências de 
viagens funções bem diferentes das tradicionais, as quais residem em pressupostos de 
intermediação, produção à medida e assessoria ao cliente. Como condição sine qua non de 
funcionamento do modelo destaca-se a imperatividade de todos os actores se oferecerem 
para desenvolver funções de carácter informativo, tecnológico e mediador. 
 
A proposta de Valls (2004) abre o caminho para um foco diferente do negócio turístico; 
assim, enquanto que no passado, partia da empresa o impulso para ir à procura de clientes, 
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aos quais pretendia vender um produto previamente formatado, os contornos actuais 
surgem invertidos, sendo o consumidor que lidera todo o processo em função dos seus 
interesses. De acordo com o modelo de Valls, o consumidor comunica ao sistema as suas 
necessidades específicas, propõe o preço que pretende pagar, estabelece como deseja 
receber os bens e serviços e decide se pretende, ou não, receber a informação e a 
publicidade da empresa. 
 
Este conceito insere-se no novo paradigma que Kotler et al (2002), citado por Valls 
(2004), apelida de marketing holístico, o qual parte das solicitações do mercado, tem 
como objectivo o valor do cliente e conta com a gestão adequada da base de dados para 
alcançar a lealdade dos consumidores. Kotler (Quadro 7.5.) baseia a competitividade das 
empresas na era tecnológica através da ruptura com o esquema clássico de fabricar para 
vender. Com este propósito inverte a cadeia de valor, a qual passa a ser orientada a partir 
do cliente, o qual decide as componentes que quer e estabelece o preço que quer pagar; 
regista-se seguidamente uma transmissão através de todos os canais, os quais se 
movimentam para captar a mensagem, criando-se assim, as ofertas, os produtos e as 
experiências pretendidas; por outro lado, o processo de criação e de produção necessita de 
fornecimentos específicos e também de determinados produtores. 
 

Quadro 7.5. – Etapas de um novo paradigma de marketing (Kotler, 2002) 
CONCEITO PONTO DE 

PARTIDA 
OBJECTIVOS MEIOS FINS 

Conceito de 
venda 

Fábrica Produtos Venda e 
promoção 

Ganhos através do 
volume de vendas 

Conceito de 
marketing 

Necessidades 
variadas dos 
clientes 

Ofertas 
apropriadas e 
combinações de 
marketing 

Segmentação do 
mercado, selecção 
de objectivos e 
posicionamento 

Ganhos através da 
satisfação dos clientes 

Conceito de 
marketing 
holístico 

Pedidos do 
cliente 

Valor para o 
cliente, rede de 
colaboração e 
competência da 
rede 

Gestão da base de 
dados e 
integração da 
cadeia de valor 
que relaciona 
todos os parceiros 

Crescimento 
sustentado da 
rentabilidade, através  
da quota e da 
fidelidade dos clientes 
e do seu valor vitalício 

Fonte: Valls (2004) 
 

Este modelo de desenho inverso implica uma clara redefinição do conceito empresarial, já 
que o objectivo central passou a residir na criação, exploração e distribuição de valor ao 
cliente, pelo que o marketing operativo deve estar focado no desenho do próprio produto, 
na fixação dos preços, na publicidade e nos canais de distribuição. O marketing 
estratégico deverá fixar-se na retenção dos clientes e no desenvolvimento da sua 
fidelidade. 
 
Contudo, Valls (2004) reconhece que a nova configuração traz desafios importantes para 
as empresas, nomeadamente, a dotação das mesmas com a dimensão adequada, através de 
fusões e aquisições, com o objectivo de ganharem capacidade e massa crítica para 
marcarem presença nos mercados internacionais. Recomenda ainda a especialização em 
produtos turísticos específicos e a celebração das alianças e parcerias estáveis, de modo a 
optimizar a presença no mercado. 
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Mas, as modificações operadas, ou em curso, no domínio da intermediação, induziram um 
aspecto que é evidenciado por autores como Valls (2004), Ejarque (2003), Cooper et al 
(2001), Buhalis (2000) e Keller (2000), e que reside na nova centralidade adquirida pelos 
destinos. Com efeito, na procura de reconhecimento perante o mercado, os produtores 
encontram no destino a notoriedade que a actuação individualizada e dispersa não lhes 
facultava, pelo que o agrupamento em torno desta abstracção comporta um valor 
acrescentado não despiciente.  
 
Por outro lado, perante a diversificação de produtos só os elementos estáveis como o 
destino turístico permitem juntar num território um conjunto de intervenções vinculadas a 
uma programação prévia, sendo que a rede existente (portal do destino) facilita o 
intercâmbio entre todos os actores. Cumulativamente o portal do destino assume-se como 
o canal que concentra toda a informação que pode enquadrar a experiência pretendida 
pelo consumidor, que incita ao consumo, que viabiliza o conhecimento do mercado por 
parte de todos os profissionais e que se assume como a ferramenta ideal para as acções de 
promoção segmentadas; no fundo, tal como evidencia Valls (2004), o portal do destino, 
na qualidade do “coração” do sistema, acaba por criar “ (…) comunidades virtuales 
fidelizadas en torno al destino (…)”. 
 
Como ressalta dos aspectos atrás referidos, os destinos que consigam integrar informação, 
distribuição e comercialização num único sistema, possuem possibilidades acrescidas de 
maximizarem os seus negócios turísticos, atendendo ao efeito ampliador que podem ter 
em relação às vendas gerais dos produtores do sistema (Valls, 2004; Ejarque, 2005). Em 
paralelo, um sistema deste tipo beneficia a interacção entre todos os actores, o que 
permite simplificar fortemente as transacções. As acções comerciais tendem a possuir 
custos inferiores, face ao recurso a suportes estáveis configurados e de alcance dilatado, 
mas permitem a obtenção de mais receitas, através de um sistema de comissões 
devidamente preparado (Valls, 2004). Neste contexto, e na linha do pensamento de 
autores como Buhalis (2000a) e Buhalis e O’Connor (2006), pode-se concluir que os elos 
estabelecidos estimulam a inovação e a interacção na criação de produtos e no acesso a 
novos mercados. 
 
Perante as características do mercado interno, onde se destacam as viagens turísticas de 
curta duração, os movimentos de excursionistas, as deslocações de fim-de-semana, as 
visitas a familiares ou amigos e a forte utilização de residências secundárias a par da 
presença significativa nos alojamentos colectivos, bem como uma significativa 
heterogeneidade de perfis de consumidores (idades, estratos sociais, ocupações 
profissionais, habilitações académicas, estados civis), de motivações e de interesses, a 
opção por um modelo de comercialização turística assente nos princípios de Valls (2004) 
parece ter enquadramento de uma forma muito adequada. Esta ideia decorre não só do 
amplo leque de características dos consumidores internos, mas também como corolário da 
pouca utilização que os nacionais dos vários países (ver a Secção 4.2.2.) fazem dos 
agentes de viagens para a preparação das suas viagens internas.  
 
Neste contexto, torna-se uma evidência empírica que a falta de produtos moldados aos 
requisitos predominantes do turismo interno explica em muitas circunstâncias este 
alheamento e justifica plenamente a opção por um sistema integrado de comercialização, 
distribuição e promoção com o seu ponto focal no portal dos destinos turísticos. Por outro 



 
Sancho Silva Capítulo 7.  Modelo empírico de desenvolvimento do turismo interno   
 
 

 - 495 - 

lado, ao nível dos destinos turísticos, através da construção da citada rede integrada, e 
tendo por base as parcerias existentes entre produtores e intermediários, seria possível 
criar produtos e programas variados para os consumidores, os quais além de abrangerem 
um leque amplo de alternativas, possuiriam a flexibilidade suficiente para se moldarem 
aos gostos dos consumidores (Valls, 2004; Ejarque, 2005).  
 
Paralelamente, a possibilidade de concorrência directa entre as propostas existentes 
poderia acarretar a natural redução de preços, tornando os programas ainda mais 
competitivos (Buhalis e O’Connor, 2006). Mas, esta solução não comportaria apenas 
vantagens evidentes para os visitantes internos, mas igualmente para os agentes privados 
do sector, os quais encontrariam através do sistema a possibilidade de apresentarem os 
seus produtos de uma forma organizada num mercado claramente ampliado (Buhalis e 
O’Connor, 2006).  
 
Reforça-se o entendimento, de que num sector onde a malha empresarial se revela 
amplamente disseminada, e onde predominam as micro e pequenas empresas, este novo 
formato de comercialização afigura-se como a opção mais desejável para superar os 
problemas que derivam da falta de dimensão empresarial existente (Buhalis e Peters, 
2006). O trabalho em rede pode ajudar a ultrapassar estes constrangimentos e, ao 
estimular as parcerias e as acções coordenadas, pode também facilitar o processo de 
integração empresarial, tendo em vista o reforço da massa crítica neste sector, tal como 
preconizado por Valls (2004). 
 
Contudo, a criação do portal do destino, com orientação para uma arquitectura dirigida 
para o e-business no plano do turismo interno, não se poderá confinar apenas às funções 
comerciais (Valls, 2004). Tal como já foi destacado, justifica-se a junção da componente 
de marketing electrónico, através do recurso a procedimentos de Gestão de Relação com o 
Cliente, tendo em vista não só a facilitação da fidelização e da angariação de clientes, 
através de um melhor entendimento das suas necessidades e expectativas, mas igualmente 
a exploração da informação armazenada no sistema de uma forma inteligente e orientada 
para os desígnios do destino (Kotler et al, 2002; Buhalis, 2003; Valls, 2004; Ejarque, 
2005). 
 
Como nota final, convém ter sempre presente, que por questões de proximidade, acesso e 
de intervenção directa junto da envolvente, o mercado interno pode funcionar nos destinos, 
como um elemento susceptível de potenciar não só os seus benefícios directos, indirectos e 
induzidos, mas também como um factor de atenuação de eventuais desequilíbrios do 
próprio turismo receptor, cuja gestão obedece a parâmetros onde a intervenção não pode 
revestir um carácter tão directo (Jafari, 1987; OMT, 1985).  
 

7.5. Conclusões 
 

Nas Secções anteriores procedeu-se à apresentação do modelo TURINTERNO (Figuras 
7.1. e 7.2.), o qual comporta duas abordagens complementares. Assim, na Secção 7.3. 
sistematizou-se a sua estrutura e dinâmica através da incorporação das componentes 
básicas do sistema, a par da definição dos mecanismos de articulação entre as variáveis 
considerada e dos cruzamentos com outros sistemas que interagem no processo de 
operacionalização do turismo interno (Figura 7.1.). Por outro lado, na Secção 7.4., 
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privilegiou-se a incidência no domínio do planeamento estratégico, tendo em vista a 
construção de um quadro de referência susceptível de gerar as condições favoráveis para a 
potenciação do mercado (Figura 7.2.).  

 
Assinale-se que a construção do modelo assentou no propósito de garantir uma visão 
holística em torno do turismo interno, recorrendo-se a um processo de articulação 
sistemática com as teorias susceptíveis de explicarem as várias opções apresentadas. Por 
outro lado, evidenciou-se a inspiração da 1.ª parte do modelo TURINTERNO nos ensaios 
concretizados por Leiper (1979, 1990), Mathieson e Wall (1982), Mill e Morrison (1985), 
Poon (1993), Gunn (1994), Cooper et al (2001) e, sobretudo, por Beni (2004), sendo que os 
desenvolvimentos constantes das Secções 7.3.1. e 7.3.2., vieram comprovar, segundo o 
nosso entendimento, que a visão sistémica adoptada por este último autor adaptava-se com 
sucesso ao referencial abrangente que preconizamos para o turismo interno. 
 
Visando dar resposta à necessidade de basear o desenvolvimento do turismo interno a partir 
de uma política global e devidamente planeada, a 2.ª Parte do modelo TURINTERNO 
contemplou o desenho de um quadro articulado de planeamento estratégico, assente numa 
hierarquia top/down, a qual permitiu elencar os vários instrumentos e interacções a 
estabelecer entre os níveis nacional, regional e local. As teorias analisadas e as evidências 
empíricas conduziram ao detalhe da abordagem ao nível da gestão estratégica dos destinos 
turísticos, tendo-se focado em particular as políticas associadas ao denominado marketing 
holístico. (Kotler, 2000). O modelo empírico apresentado baseou-se numa solução 
operacional genérica, pelo que será objecto de teste e validação através da sua aplicação à 
realidade portuguesa, a concretizar no Capítulo seguinte da presente investigação. 
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8. A potenciação do turismo interno em Portugal e uma nova visão estratégica  
 

8.1. Introdução 
 

Neste Capítulo proceder-se-á à sistematização do referencial de intervenção decorrente da 
2.ª parte do modelo TURINTERNO (Figura 7.2.), o qual será objecto de concreta à 
realidade portuguesa. Sublinha-se uma vez mais que o objecto final da presente 
investigação não consiste na produção de um plano estratégico para o desenvolvimento do 
turismo interno em Portugal, embora o conteúdo do Capítulo 5 permita corporizar o 
diagnóstico estratégico do mercado. Neste sentido, iremos na Secção 7.2. analisar as 
práticas inerentes ao planeamento do turismo interno em Portugal, assinalando as 
discrepâncias e as convergências em relação ao modelo ideal (TURINTERNO). Por outro 
lado, nos diferentes patamares de observação, incluir-se-ão as recomendações e propostas 
susceptíveis de construírem um marco conceptual apropriado para o turismo doméstico 
(Secção 7.3.). Contudo, nunca se descerá ao nível da descrição das acções propostas, 
privilegiando-se sempre a definição estratégica, a delimitação dos objectivos gerais e a 
referência aos mecanismos de controlo e de avaliação.   
 
Após a sistematização das bases para a criação do modelo alternativo de abordagem ao 
turismo interno, focalizar-se-á a análise na apreciação do efeito suplementar que este 
mercado pode desempenhar, assumindo-se como um elemento susceptível de atenuar os 
desequilíbrios decorrentes da incidência do turismo receptor em Portugal, sobretudo no 
plano espacial e temporal. 
  

8.2. Ensaio de aplicação do modelo empírico de planeamento estratégico 
do turismo interno à realidade portuguesa 

 
Na elaboração do modelo TURINTERNO (2.ª parte) procedeu-se a uma sistematização do 
roteiro que teoricamente deverá percorrer o processo de planeamento estratégico inerente 
ao turismo interno. Tratou-se de uma abordagem exaustiva que articulou as intervenções a 
desenvolver nos vários patamares de decisão e que não omitiu a interligação com outros 
referenciais localizados a montante na hierarquia de planeamento. Interessa igualmente 
sublinhar que a configuração proposta derivou do cruzamento de documentos técnicos 
produzidos por entidades internacionais como a OMT e Comissão Europeia, além de 
contemplar as linhas de força decorrentes do pensamento de vários autores oportunamente 
citados. 
 
Assim, perante as etapas definidas no modelo, procedeu-se à criação de um check-list de 
requisitos a observar nas várias situações, privilegiando-se sempre a óptica de abordagem 
do mercado interno no caso dos instrumentos de planeamento de índole mais geral. Deste 
modo, a filtragem sobre a aplicabilidade do modelo não se resumirá à simples constatação 
da existência das fases previstas e da sua articulação bidireccional, sendo possível aferir o 
cumprimento de determinados requisitos básicos ao nível de cada instrumento de 
planeamento considerado. Por outro lado, poderão existir casos onde as intervenções 
preconizadas num determinado documento foram concretizadas no âmbito de outro, o que 
implicará uma reanálise da cadeia de procedimentos, tendo em vista a aferição se os 
objectivos acabaram por ser alcançados, independentemente do patamar onde tal se 
verificou. 
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As especificações efectuadas constam do Quadro 8.1., podendo ser aplicadas a qualquer 
país do mundo. Neste sentido, iremos sujeitar a realidade portuguesa, detalhadamente 
descrita nos Capítulo 5 e 6, ao confronto com os requisitos gerais e abstractos estabelecidos 
para o efeito. Esta perspectiva de observação, centrada numa visão holística do processo de 
planeamento do turismo doméstico, facultará a identificação das maiores debilidades e 
forças subjacentes à abordagem a este mercado, facilitando a sua sistematização e a 
consequente identificação das rupturas em relação ao quadro conceptual previamente 
definido em abstracto. Em conformidade, a valoração das posições de Portugal surgirá 
devidamente compatibilizada com as conclusões decorrentes, nomeadamente, do conteúdo 
das Secções 6.6.1. e 6.7.2., onde se abordaram aspectos relacionados com as políticas e o 
planeamento do turismo interno.  
 
Assim, ao nível da política nacional básica, os principais instrumentos vigentes no país nos 
últimos anos (ENDS 2005/15, QREN 2007/13, Plano Tecnológico 2005/1057 e Grandes 
Opções do Plano 2005/0958) identificam o turismo no contexto da estratégia de 
desenvolvimento do país, embora a tónica de abordagem recaia sobretudo na componente 
receptora e nos benefícios ao nível das contas externas e de outros efeitos económicos 
associados ao contributo para o PIB nacional e à geração de emprego. Por outro lado, a 
Constituição da República Portuguesa (Sétima Revisão Constitucional - 2005), através da 
alínea d) do artigo 9.º e dos nºs 1 e 2 da alínea d) do artigo 59.º, reconhece o direito ao 
repouso e ao lazer, ao descanso semanal e a férias pagas, incumbindo o Estado de 
desenvolver o denominado turismo social. 

 
Neste sentido, a realidade portuguesa pode ser considerada como ilustrativa de uma 
situação onde o turismo ocupa um papel identificado no quadro das políticas gerais do país, 
embora o seu reconhecimento não traduza de uma forma global a extensão dos efeitos das 
actividades turísticas. Contudo, o enquadramento macro existente a este nível afigura-se 
alinhado com a situação observada na maior parte dos países, pelo que não se revela 
inibidor do aprofundamento das políticas sectoriais através dos instrumentos específicos a 
desenvolver com esse objectivo. 

 
Prosseguindo na trajectória de observação resultante da aplicação do modelo 
TURINTERNO, constata-se que Portugal nunca possuiu nenhuma Lei de Bases do 
Turismo, pelo que importa ponderar as consequências decorrentes desta circunstância. 
Observou-se que esta ausência foi colmatada por vezes através da remissão de algumas 
atribuições próprias deste patamar para o instrumento subsequente, ou seja, o Plano 
Nacional de Turismo. Contudo, como decorre da leitura da Secção 5.7.1., Portugal apenas 
dispôs de uma forma intermitente de um documento orientador deste tipo – Plano Nacional 
de Turismo (1986/89), Livro Branco do Turismo (1991), Turismo – Plano de Médio Prazo 
(1994/97), Linhas Orientadoras para a politica de Turismo em Portugal (1998), Turismo 
em Portugal – Política, estratégia e instrumentos de intervenção (2002), Plano de 
Desenvolvimento do Sector do Turismo (2003) e Plano Estratégico Nacional do Turismo 
(2007/15) – sendo que o grau de abordagem de algumas matérias foi amplamente 
diferenciado neste lote restrito de documentos.  
 

                                                 
57 Acedido in http://www.planotecnologico.pt/ (30/1208)  
58 Acedido in http://www.portugal.gov.pt/NR/rdonlyres/07CA4388-9B52-4AAD-849E-BB8778C04C73/0/GOP2005_ 
2009_AR.pdf (30/12/08) 
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Quadro 8.1. – Parametrização das etapas de organização do planeamento estratégico 
 (modelo TURINTERNO) 

Instrumento Conteúdos do modelo TURINTERNO Portugal 
Política Nacional 

Básica 
Definição do papel atribuído ao turismo no quadro das políticas 
gerais de desenvolvimento do país 

�  

Princípios estáveis de desenvolvimento do turismo �  
Articulação com as disposições constitucionais em matéria de direito 
às férias e ao lazer, bem como no domínio do turismo social  

�  
 

Enquadramento das actividades desenvolvidas pelos sectores 
público, privado e misto – regulação no plano macro 

�  

Quadro geral de articulação entre os actores turísticos �  
Alicerces da política nacional do turismo �  
Abrangência nacional �  
Dupla vertente das componentes receptora e interna �  
Consagração da organização da administração do turismo nos planos 
nacional, regional e local 

� ● 
 

Indicações gerais sobre o planeamento do sector �  
Definição dos mecanismos de financiamento do sector � ● 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lei de Bases do 
Turismo 

 

Delimitação das bases de articulação intersectorial (ordenamento do 
território, ambiente, cultura, transportes, desportos, emprego, entre 
outros) 

�  

Planeamento estratégico � ● 
Abordagem top/down, com articulação entre as perspectivas 
nacional, regional e local 

� ● 

Consagração das parcerias nacionais entre os sectores público e 
privado e as estruturas regionais e locais 

� ● 

Optimização da organização jurídico-administrativa  

���� Serviços da administração central, regional e local e 
relacionamento bidireccional 

� ● 

���� Inserção do turismo no acompanhamento dos instrumentos de 
gestão territorial 

� ● 

���� Detalhe legislativo e regulamentar das actividades turísticas �  
���� Definição do modelo institucional de promoção turística � ● 

���� Delimitação dos contornos da formação profissional � ● 

���� Fixação da política de incentivos ao investimento no sector �  
���� Articulação com as estruturas especializadas no turismo social �  
���� Criação de sistemas de informação sobre a actividade turística � ● 

Definição de objectivos de médio e longo prazo para o 
desenvolvimento do turismo 

� ● 

Delimitação das linhas orientadoras, dos domínios de intervenção, 
das medidas, dos programas e das acções 

� ● 

Plano Director Físico �  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano Nacional 
do Turismo 

 

Enquadramento das acções operacionais ao nível da infraestrutura 
(acessibilidades, comunicações, segurança, equipamentos sociais) 

�  

Fonte: Produção própria (continua) 

� – De acordo com o referencial do modelo TURINTERNO 

� – Não cumpre o referencial do modelo TURINTERNO 

� ● – Cumpre parcialmente o referencial do modelo TURINTERNO 
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Quadro 8.1. – Parametrização das etapas de organização do planeamento estratégico 
(modelo TURINTERNO) – Continuação 

Instrumento Conteúdos do modelo TURINTERNO Portugal 
Proposta de valor e linhas de desenvolvimento estratégico  

���� Parcerias estratégicas � ● 
���� Oferta: valorização e organização; política de qualidade; recursos � ● 
���� Regiões e destinos � ● 
���� Hierarquização de produtos (portfólio) � ● 
���� Abordagem ao mercado interno �  
���� Abordagem aos mercados emissores internacionais �  
���� Matriz tridimensional produtos/regiões/ mercados � ● 
���� Directrizes para a comercialização �  
���� Orientações para a promoção � ● 

Descrição dos recursos a afectar ao Plano � ● 

 
 
 

Plano Nacional 
do Turismo 

(continuação) 
 

Selecção dos mecanismos e indicadores de monitorização do Plano � ● 
Diagnóstico estratégico � ● 
Avaliação estratégica �  
Linhas orientadoras �  
Objectivos gerais e específicos �  
Domínios, programas e acções �  
���� Intervenção política ao nível nacional �  
���� Intervenção política ao nível regional  �  
���� Intervenção política ao nível local �  
���� Intervenção dos agentes privados �  
���� Consumidores �  
���� Produtos �  
���� Comercialização �  
���� Promoção �  
���� Investigação e informação �  

 
 
 
 
 
 
 

Plano Específico 
para o Mercado 

Interno  

Monitorização �  
Processo bidireccional de comunicação hierárquica �  
Planeamento e sustentabilidade �  
���� Mandato político �  
���� Avaliação da situação �  
���� Escolhas estratégicas �  
���� Plano de acção �  
���� Monitorização do plano �  

Gestão integrada da qualidade �  
Liderança e parcerias �  
Avaliação regular dos impactos turísticos �  
Particularização do turismo interno �  

 
 
 
 
 

Gestão 
estratégica dos 

destinos 
turísticos 

Integração das políticas de informação, comercialização e marketing 
 

   � 
� – De acordo com o referencial do modelo TURINTERNO                            Fonte: Produção própria 
�   – Não cumpre o referencial do modelo TURINTERNO 

�  ● – Cumpre parcialmente o referencial do modelo TURINTERNO 
 
Assim, coloca-se a questão sobre a dispensabilidade, ou não, da Lei de Bases do Turismo, 
no contexto da relevância que a mesma pode conferir na organização das actividades do 
sector e na estabilidade do seu funcionamento. De acordo com autores como Hall e Jenkins 
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(2007), Beni (2004), Cooper et al (2001), e OMT (1983, 1985), a Lei de Bases do Turismo 
reveste um papel importante para o enquadramento geral das actividades turísticas, na 
medida que abrange os mecanismos de articulação intersectorial e estabelece todo o 
edifício regulamentar do turismo, colocando-o a coberto das flutuações políticas na 
orientação do aspectos estruturais do sector.  
 
Ao colocar-se num patamar máximo de referência, quase que com o estatuto de disposição 
constitucional para o turismo, funciona como umbrella ao nível do planeamento do sector, 
contendo igualmente as disposições essenciais em termos de financiamento da actividade e 
da organização administrativa da intervenção do Estado. A França59 constitui um exemplo 
de um país que possui desde a aprovação da Lei n.º 2006-437, de 14 de Abril de 2006, um 
instrumento similar (“Code du Tourisme”), o qual possui um capítulo especial sobre o 
acesso dos residentes às férias, contendo as normas vigentes em matéria de cheques-férias, 
das ajudas ao gozo de férias, do funcionamento da Agência Nacional para os Cheques-
Férias, do turismo social e do turismo familiar. Por outro lado, na maioria dos países, não 
existe a Lei de Bases do Turismo ou outro documento idêntico, residindo no Plano 
Nacional do Turismo, o suporte e a orientação das actividades desenvolvidas. À 
semelhança do observado em Portugal, a legislação de enquadramento do sector e a 
organização administrativa do mesmo, é assegurada através da publicação de diplomas 
avulsos.  
 
Neste contexto, e na óptica do turismo interno, a existência da Lei de Bases do Turismo 
revela-se crucial para garantir os mecanismos de acesso ao lazer e ao gozo de férias (OMT, 
1985), bem como para institucionalizar os procedimentos em matérias relacionadas com o 
turismo social (OMT, 1985) e o incentivo às deslocações turísticas dentro do país. 
Concomitantemente, e de uma forma indirecta, como corolário sobretudo da existência de 
procedimentos estáveis ao nível do planeamento geral e da articulação intersectorial, o 
turismo doméstico também recolherá benefícios da existência da Lei de Bases do Turismo, 
concretamente na eventual maior facilidade e coerência na organização da oferta turística 
em geral. 
 
Face ao exposto, e tendo presente sobretudo a perspectiva da Organização Mundial do 
Turismo (1985), a existência de uma Lei de Bases do Turismo facilitará todo o processo de 
desenvolvimento das actividades turísticas, conferindo-lhe uma coerência que pode 
facilitar fortemente as intervenções operacionais a concretizar através dos instrumentos de 
planeamento de nível inferior. Em contrapartida, a supressão da Lei de Bases do Turismo 
não será um constrangimento insuperável para o adequado desenvolvimento do turismo 
num país, mas endossa claramente para o patamar do Plano Nacional do Turismo uma 
responsabilidade crescente na abordagem a aspectos fundamentais.  
 
No caso de Portugal, e tendo presente o leque de atribuições que normalmente incumbem à 
Lei de Bases do Turismo, observa-se que muitas destas não se encontram contempladas no 
Plano Nacional do Turismo (no caso em apreço, no Plano Estratégico Nacional do Turismo 
2007/15), o que confirma o ponto de vista expresso por Costa (2001a), o qual reconhece a 
existência de massa crítica ao nível do discurso do poder público e da definição de 
objectivos modernos para o desenvolvimento turístico do país (expressos nos documentos 

                                                 
59 http://www.tourisme.gouv.fr/fr/navd/dossiers/code/code_actualite.jsp (11/03/09) 
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orientadores do sector), a par da ineficácia na territorialização da política do turismo, 
sobretudo no domínio do planeamento integrado.  
 
Das atribuições identificadas no Quadro 8.1. para a Lei de Bases do Turismo, observa-se 
que em Portugal, existem lacunas evidentes em termos sobretudo da definição do 
planeamento do sector e do cruzamento com outras áreas (Costa 2001a, 2001c), sendo que 
estas falhas não encontram igualmente acolhimento no Plano Estratégico Nacional do 
Turismo 2007/15. Por outro lado, a organização da administração do turismo surge 
consubstanciada em diplomas específicos, podendo destacar-se o Decreto-Lei nº 208/2006, 
de 27 de Outubro, o qual aprova a Lei Orgânica do Ministério da Economia e da Inovação, 
o Decreto-Lei nº 141/207, de 27 de Abril, referente à definição da missão e das atribuições 
do Turismo de Portugal, I.P. como a única estrutura pública central no domínio do turismo, 
e o Decreto-Lei nº 67/2008, de 10 de Abril, que estabelece o regime jurídico das “ (…) 
áreas regionais de turismo de Portugal continental (…)” . 
 
Passando ao Plano Estratégico Nacional do Turismo 2007/15, cuja descrição sumária 
consta da Secção 6.6.1., observou-se que o mesmo contempla os aspectos do planeamento 
estratégico, do cruzamento das perspectivas nacionais, regionais e locais, do 
enquadramento jurídico-administrativo, da definição dos objectivos de médio e longo 
prazo, da delimitação das linhas orientadoras e dos programas de acção, da proposta de 
valor e dos eixos de desenvolvimento estratégico, dos recursos a afectar e da 
monitorização; contudo, esta abordagem coloca o foco da visão exclusivamente na 
perspectiva do turismo receptor, o que comporta insuficiências e enviesamentos no âmbito 
do diagnóstico e das intervenções. Pode-se exemplificar esta situação através da leitura da 
matriz de hierarquização dos produtos turísticos ao nível central e regional (PENT, 2007; 
73), a qual concede uma ordenação de prioridades que seria certamente alterada com a 
junção do mercado interno.  
 
De facto, trata-se de uma orientação que carece de revisão (OMT, 1985), visto que a oferta 
turística é única, servindo todo o turismo interior e não apenas o receptor, pelo que se corre 
o risco das orientações existentes conduzirem os stakeholders a tomarem decisões e a 
concretizarem investimentos que poderão não ser os mais consentâneos na perspectiva 
global do seu negócio. Com efeito, a ausência de definição de uma linha estratégica para o 
mercado interno sobressai como uma das lacunas mais visíveis no Plano Estratégico 
Nacional do Turismo 2007/15, a par da falta de referências respeitantes ao ordenamento 
físico do sector, ao relacionamento do turismo com os instrumentos de gestão territorial, ao 
enquadramento das intervenções ao nível da infraestrutura, ao fomento do turismo social e 
ao modelo para a comercialização, nomeadamente no domínio da intersecção com as novas 
tecnologias. 
 
Contudo, é nitidamente neste patamar que Portugal possui a chave de referência para o seu 
padrão de desenvolvimento turístico, assente exclusivamente na perspectiva dos mercados 
internacionais. Além de não existirem referenciais para a abordagem ao turismo doméstico 
no Plano Estratégico Nacional do Turismo 2007/15, não decorre igualmente deste 
documento qualquer derivação, ou propósito de extensão, no sentido de criação de um 
quadro estratégico orientador para esta forma de turismo. Desta forma, os actores turísticos 
nacionais tendem a desenvolver as suas acções destinadas ao mercado interno de uma 
forma desconexa e casuística, sendo que a redefinição das estruturas regionais e locais, 
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decidida recentemente através do já aludido Decreto-Lei nº 67/2008, de 10 de Abril, e 
ainda numa fase de concretização, também dificultou certamente a abordagem autónoma 
que estes agentes turísticos efectuavam, como decorre de CESTUR (2007). 
 
Face ao referido, o modelo TURINTERNO (2.ª Parte) não encontra em Portugal qualquer 
Plano Específico para o Mercado Interno, apesar de uma parte significativa do diagnóstico 
estratégico ter sido concretizada através de um estudo efectuado por iniciativa da antiga 
Associação Nacional das Regiões de Turismo (CESTUR, 2007). Portanto, o planeamento 
estratégico do turismo interno, no caso português, não possui qualquer suporte 
instrumental que faculte o planeamento e a interacção nos três patamares de intervenção – 
nacional, regional e local/destinos – o que constitui uma lacuna muito forte e obstrutiva de 
se potenciarem na plenitude os efeitos positivos que lhe estão associados (CESTUR, 2007). 
 
No plano da gestão estratégica dos destinos, as experiências existentes em Portugal 
revelam que ainda não se ultrapassou a fase embrionária, sendo diminutas as iniciativas 
detectadas neste domínio (Costa, 2001c). Importa que o processo reorganizativo das 
estruturas regionais e locais do turismo, ainda em curso, comporte as condições desejáveis 
para proporcionarem o nascimento de verdadeiros destinos turísticos, com um mandato 
político adequado e com os mecanismos de parceria a funcionarem em pleno.  
 
Como decorre do anteriormente exposto, as debilidades que Portugal evidencia nos planos 
organizativos e operacionais nos patamares regionais e locais, confirmando os pontos de 
vista de Costa (2001a) sobre a dificuldade em corporizar a “ (…) territorialização das 
políticas (…)”, justifica uma alusão ao modelo existente até à publicação do Decreto-Lei 
nº 67/2008, de 10 de Abril, onde a transição da organização da administração turística do 
plano nacional para os patamares inferiores, encontrava na figura dos Órgãos Regionais e 
Locais do Turismo (ORLT) a estrutura legal que permitia projectar a extensão das políticas 
para a esfera regional e local.  
 
Assim, segundo Moreira (2000), a “ (…) constituição de órgãos locais de turismo, ao nível 
municipal, surge pela primeira vez na Lei nº 1152, de 23 de Abril de 1921, que criou as 
comissões de iniciativa em todas as estâncias turísticas (…)”. Ainda de acordo com o 
mesmo autor, esta figura institucional manteve-se até ao Código Administrativo de 1936, 
que instituiu as “zonas de turismo”, igualmente ao nível municipal, nuns casos geridas 
directamente pelas câmaras municipais (com a assistência de uma comissão municipal de 
turismo), noutros casos geridas por órgãos especiais, as juntas de turismo. A gestão das 
zonas de turismo estava sujeita a tutela do Governo, nos termos gerais da tutela do 
Ministério do Interior sobre a administração autárquica, bem como, em certos aspectos, à 
tutela dos serviços centrais de turismo, nomeadamente quanto à necessidade de aprovação 
dos orçamentos e planos de actividade. 
 
Passando aos órgãos regionais de turismo60, convém salientar que no entendimento de 
Moreira (2000), “ (…) até 1956 não existiam órgãos de turismo com jurisdição supra 
municipal. A administração do turismo pertencia à administração central, nessa altura já 

                                                 
60 A lei inclui as regiões de turismo entre os “órgãos locais” da Administração turística, juntamente com os órgãos das 
zonas de turismo (de âmbito municipal ou infra municipal). Mas, de acordo com a designação que entretanto se 
vulgarizou, optámos por designar as regiões de turismo como “órgãos regionais de turismo”, para os distinguir dos órgãos 
locais preexistentes. 
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confiada, desde 1940, ao Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e 
Turismo (SNI) e aos órgãos locais, de âmbito municipal ou infra municipal (…)”. Na 
opinião do mesmo autor, “ (…) a ideia dos organismos regionais de turismo vinha desde o 
parecer da Câmara Corporativa de 1952 (Parecer nº 352/V), que sugeria a criação de 
organismos de nível territorial supra municipal, sempre que fosse necessária uma 
perspectiva que transcendesse os interesses estritamente locais. Como se haveria de dizer 
no preâmbulo do Decreto nº 41 035, de 20 de Março de 1957, que as regulamentou, há 
casos em que verdadeiramente não se concebe a obtenção de resultados apreciáveis de 
uma acção de valorização turística senão no plano regional”. 
 
Foi a Lei nº 2082, de 4/6/56, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 41 035 de 20/3/57, que 
criou as regiões de turismo como órgãos de administração turística com jurisdição supra 
municipal. A criação das regiões de turismo foi um dos elementos da reforma global da 
administração turística, operada pela referida lei, incluindo a administração central, com a 
definição das atribuições do SNI em matéria turística, a criação do Conselho Nacional de 
Turismo, órgão consultivo central, bem como do Fundo de Turismo, organismo de apoio 
financeiro ao sector (Moreira, 2000). Desde então o regime jurídico das regiões de turismo 
sofreu duas reformas, uma pelo Decreto-Lei nº 327/82 de 16/8, e outra pelo Decreto-Lei nº 
287/91, de 9/8, que constituiu o regime em vigor até á publicação do já citado Decreto-Lei 
nº 67/2008, de 10 de Abril. De acordo com Moreira (2000), “ (…) o Decreto-Lei nº 287/91 
pretende aperfeiçoar o regime jurídico definido para os órgãos regionais de turismo, por 
forma a melhorar a sua operacionalidade como instrumentos na animação e promoção 
turística das regiões, e relativamente à cooperação com a administração central, 
designadamente no domínio da promoção turística”. 
 
Tendo por base o diploma de 1991, as atribuições das regiões de turismo centravam-se em 
torno do exercício das seguintes competências: 
���� Definição das medidas que fomentem a construção e/ou a melhoria do alojamento 

turístico da região e de todos os empreendimentos com interesse para o seu 
desenvolvimento; 

���� Promoção da realização de seminários, exposições, concursos, festas e outras 
manifestações de interesse para o turismo; 

���� Edição de publicações destinadas à divulgação da região; 

���� Elaboração dos itinerários turísticos da região e acompanhamento da criação de 
circuitos turísticos; 

���� Organização e gestão do registo dos alojamentos particulares susceptíveis de utilização 
por parte dos turistas; 

���� Colaboração na inventariação e divulgação do património cultural e natural com 
interesse turístico; 

���� Identificação das manifestações turísticas da região e produção dos respectivos 
calendários; 

���� Proceder ao levantamento do inventário gastronómico e de artesanato da região; 

���� Criação, nos casos em que se justifique, de postos de turismo e de delegações para 
atendimento público; 

���� Concessão de subsídios a manifestações que promovam o desenvolvimento turístico da 
região. 
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Em termos concretos, a articulação da acção das Regiões de Turismo com os órgãos 
centrais de turismo situou-se basicamente no plano da promoção externa e na 
concretização da política nacional definida para o sector. Nos últimos anos até 2008, 
assistiu-se a um envolvimento das Regiões de Turismo, através da sua estrutura associativa 
(ANRET – Associação Nacional das Regiões de Turismo), no âmbito das campanhas 
nacionais de promoção do turismo interno. Segundo CESTUR (2007), “ (…) dentro dos 
objectivos estratégicos inerentes à sua missão, a ANRET concede particular importância 
ao favorecimento da criação de um espaço profissional de participação das suas 
associadas, que representam a oferta turística nacional, por forma a constituir uma 
plataforma organizada em ordem a aumentar a atractividade do mercado interno e a 
capacidade de resposta ao consumidor, fazendo-o conhecer as potencialidades turísticas 
nacionais (…)”. 
 
Como decorre do exposto anteriormente, era reconhecida pela própria ANRET a vocação 
das Regiões de Turismo para desempenharem um papel crucial na abordagem ao mercado 
interno. Por outro lado, o governo central possuía uma perspectiva similar como resulta do 
Plano Estratégico para o Turismo Interior Portugal – Espanha, realizado em 1998 pela 
Direcção-Geral do Turismo, o qual preconizava que “ (…) a promoção no mercado 
português deverá ser competência das Regiões de Turismo, em articulação com o ICEP, 
definindo-se anualmente o calendário de acções. Essa competência terá de ser 
acompanhada de meios financeiros, a contratualizar (…)” . Face a esta proposta de 
orientação, que foi objecto de parecer favorável do então Conselho de Marketing Turístico 
e de posterior aprovação governamental, a Associação Nacional das Regiões de Turismo 
(ANRET) colaborou com o antigo ICEP Portugal – Investimento, Comércio e Turismo e, 
mais recentemente, com o Instituto de Turismo de Portugal e com o Turismo de Portugal, 
IP, no desenvolvimento de campanhas de publicidade dirigidas ao mercado interno. 
 
Assim, e conforme recapitula CESTUR (2007), iniciou-se em 2004 uma campanha com 
uma estratégia de comunicação a três anos e “ (…) que pretendia contribuir para: 

- Persuadir os portugueses a passarem férias em Portugal, realçando as vantagens do 
país face à concorrência, nas várias decisões de férias; 

- Estimular os portugueses a fazerem mais “Short Breaks” em Portugal; 
- Reduzir a concentração sazonal, ajudando a desenvolver novos destinos regionais; 
- Clarificar junto dos turistas portugueses, dos “opinion makers” e dos promotores, os 

valores e as vantagens competitivas de Portugal, implementando um sistema de 
comunicação de continuidade que funcione como factor de agregação entre o 
promotor nacional e as Regiões de Turismo (…)”. 

 
Neste contexto, importa sublinhar dois aspectos. Em primeiro lugar, o reconhecimento de 
que o modelo existente em Portugal até 2008, atribuía ao nível regional um papel 
predominante às Regiões de Turismo, através das acções dirigidas por estas entidades, 
sobretudo no que concerne às áreas da promoção interna e da organização da oferta 
(CESTUR, 2007). Na projecção para o plano local, a realidade portuguesa reconhecia o 
papel das Juntas de Turismo e das Comissões Municipais de Turismo, a par de um 
envolvimento crescente das autarquias nos procedimentos administrativos ligados ao 
licenciamento de empreendimentos turísticos. Tal como evidenciava Moreira (2000), o 
modelo existente revelava-se incompleto face à dimensão do País; faltava sobretudo o pólo 
regional agrupado a nível das áreas/plano (NUT II), de modo a permitir uma melhor 
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coordenação de políticas, uma actuação promocional com suporte acrescido e um 
cruzamento com as políticas de outros sectores, dos quais o turismo depende criticamente.  
Para Moreira (2000), o regime de criação facultativa e de geografia ad hoc das Regiões de 
Turismo, “ (…) deu lugar a fenómenos que não se podem considerar positivos: 
���� Áreas não cobertas por Regiões de Turismo, por certos municípios não terem criado 

nem aderido a nenhuma; 
���� Falta de critério de desenho territorial das regiões de turismo existentes, que não 

corresponde a nenhuma outra divisão territorial e que dependem de circunstâncias 
muitas vezes aleatórias; 

���� Proliferação de Regiões de Turismo, o que lhes limita os recursos financeira e outros e 
lhes limita a capacidade de intervenção na área turística (…)”. 
 

Ainda segundo o mesmo autor, as Regiões de Turismo constituíam em geral micro-regiões 
(no total ascendiam a 19 no início de 2008), que podiam ser adequadas para certas tarefas 
(animação turística, por exemplo), mas que se revelavam desajustadas para outras, por 
serem demasiado reduzidas (por exemplo, planeamento regional integrado, articulação 
com a restante administração regional do Estado, promoção turística). 
 
Face a esta perspectiva, Moreira (2000) referia mesmo que existia “ (…) um missing link 
entre a Administração Central do Estado em matéria turística (SET, DGT, ICEP) e as 
actuais “regiões de turismo”, que pela sua falta de escala territorial não podem colmatar 
a falta das regiões administrativas, nem ombrear em pé de igualdade com as estruturas da 
administração regional desconcentrada do Estado (CCR, direcções regionais, etc.). Nota-
se a carência de uma estrutura de administração turística de nível regional mais elevado 
do que os das actuais regiões de turismo, que deveria coincidir com cada uma das NUT II. 
Essa nova estrutura seria o “interface” privilegiado da articulação entre a administração 
estadual central e a administração turística de base (os actuais organismos locais e 
regionais)”. 
 
Continuando a sistematizar o processo retrospectivo referente ao figurino das estruturas 
regionais e locais do turismo em Portugal, importa referir que o Governo aprovou, através 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2006, de 21 de Abril, a descentralização das 
19 Regiões de Turismo para “ (…) associações de municípios ou outras entidades supra 
municipais, em termos a regulamentar (…)”. Constituiu uma decisão que afastou as 
Regiões de Turismo da orgânica do Ministério da Economia e da Inovação e que conduziu 
posteriormente a sua extinção através do Decreto-Lei nº 67/2008, de 10 de Abril. De facto, 
através deste último diploma, e de acordo com o expresso no seu preâmbulo, “ (…) 
redefine-se um quadro de interlocutores para o desenvolvimento do turismo regional 
compatível e coerente com as outras formas de administração desconcentradas e ou 
descentralizadas (…)”.  
 
Por outro lado, no mesmo preâmbulo, critica-se o modelo existente até então, salientando-
se que Administração Nacional do Turismo (leia-se, Turismo de Portugal, IP) “ (…) 
necessita de cooperação e suporte regional para a concretização e implementação da 
política de turismo, não se compadecendo esse apoio com diferentes formas de 
funcionamento dos organismos regionais e locais de turismo, nem tão pouco com a 
descontinuidade territorial que hoje se verifica na sua acção (…)”. 
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A opção de base do diploma consubstanciou-se na criação de cinco áreas regionais de 
turismo no Continente, as quais incluem toda a área abrangida por cada uma das NUTS II 
(Nomenclaturas das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos de Nível II), adoptando-se, 
em conformidade com o Artigo 2.º, nº1, uma versão anterior à vigente (a conformação 
escolhida foi a do Decreto-Lei nº 46/89, de 15/2, com a redacção de Decreto-Lei nº 317/99, 
de 11/8, e não a do Decreto-Lei n.º 244/2002, de 5 de Novembro, o qual define a 
composição actual das NUT). Conforme se pode verificar, esta opção estabeleceu um corte 
radical com a estrutura existente no passado, passando-se claramente para um modelo 
top/down, de sinal contrário ao existente até então, onde competia aos municípios, em 
exclusivo, o impulso associativo para o plano regional da administração pública do 
turismo, competindo ao Governo expressar a sua concordância através do diploma legal 
que instituía cada uma das Regiões de Turismo. 
 
Por outro lado, o novo diploma, para 
além das cinco áreas regionais geridas 
cada uma delas através de uma Entidade 
Regional de Turismo, com a natureza de 
pessoa colectiva de direito público, 
dotada de autonomia administrativa e 
financeira e de património próprio 
(Artigo 3º), cria duas situações especiais 
para as áreas metropolitanas de Lisboa e 
do Porto (Artigo 2º, nº2), onde será 
possível contratualizar actividades e 
projectos (não definidos explicitamente) 
entre a Administração Central e 
associações de direito privado. 
Paralelamente, é introduzida a figura dos 
Pólos de Desenvolvimento Turístico, os 
quais abrangem os previstos no PENT 
(Douro, Serra da Estrela, Oeste, Litoral 
Alentejano e Alqueva), mais o de Leiria-
Fátima. Os Pólos de Desenvolvimento 
Turístico correspondem a zonas 
geograficamente delimitadas no interior 
de cada área regional de turismo, 
surgindo aparentemente equiparados às já 

     Figura 8.1. – Pólos de Desenvolvimento Turístico 
 

 
Fonte: ESHTE (2008) 

aludidas Entidades Regionais do Turismo, em termos de atribuições e missão. Contudo, 
não se prevê qualquer mecanismo para assegurar uma concertação de posições entre as 
duas estruturas regionais, pelo que a ausência de mecanismos de interacção a todos os 
níveis, constitui uma lacuna que pode comportar dificuldades no planeamento das acções e 
na sua execução em concreto.  
 
Voltando ao Decreto-Lei nº 67/2008, de 10/4, nomeadamente ao seu preâmbulo, o 
Governo sublinha a necessidade de cooperação e suporte regional para a concretização da 
política do turismo, “ (…) não se compadecendo esse apoio com diferentes formas de 
funcionamento dos organismos regionais e locais de turismo, nem tão pouco com a 
descontinuidade territorial que hoje se verifica na sua acção (…)”. Trata-se de um ponto 
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de vista que se aproxima das opiniões de Moreira (2000), as quais subscrevemos. De facto, 
num país com a dimensão territorial de Portugal, a existência de 19 Regiões de Turismo 
constituía uma compartimentação muito fragmentada, além da solução existente não cobrir 
todo o território do Continente. Cumulativamente, a inexistência de interlocutores ao nível 
das áreas de planeamento regional do país e a falta de dimensão crítica necessária em 
alguns casos, com reflexos sobretudo ao nível da coerência do produto turístico e dos 
recursos existentes, aconselhavam claramente a sua redução. 
 
Contudo, segundo o nosso ponto de vista, existem diferenças significativas entre o modelo 
defendido por Moreira (2000) e o resultante da nova legislação aprovada. O facto de se ter 
seguido o modelo das NUT II já revogado não constitui matéria relevante para o efeito, até 
porque o próprio Governo, através do Decreto-Lei nº 68/2008, de 14/4, veio proceder à 
redefinição das unidades territoriais para efeitos de organização territorial das associações 
de municípios e das áreas metropolitanas e para a participação em estruturas 
administrativas do Estado e nas estruturas de governação do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional 2007-2013, o que na prática conduziu, grosso modo, à reposição das 
NUT II antigas, a partir da estabilização da composição das unidades territoriais definidas 
com base no patamar de desagregação inferior (NUT III). 
 
Mas, no modelo preconizado por Moreira (2000), as Regiões de Turismo mantinham-se 
activas, integrando as estruturas regionais e servindo de veículo de ligação ao poder local. 
No fundo, colocava-se uma umbrella de articulação regional num patamar acima das 
Regiões de Turismo, onde estas estavam representadas, assegurando-se desta forma não só 
o prolongamento para o plano local, como também se potenciava o trabalho desenvolvido 
durante muitos anos por aqueles órgãos. Por outro lado, a estrutura regional defendida por 
Moreira (2000) destinava-se à concertação turística, mas não se quedava por esta 
perspectiva; assim, como corolário do reconhecimento da necessidade de cruzamento do 
turismo com outros sectores de actividade (nomeadamente, planeamento e 
desenvolvimento regional, ambiente, cultura, economia e transportes), advogava-se a 
presença igualmente de representantes destas estruturas públicas, a par dos representantes 
do sector privado do turismo.  
 
Por outro lado, no novo figurino regional decorrente do Decreto-Lei nº 67/2008, de 10/4, 
centram-se as atribuições das Entidades Regionais de Turismo em torno da colaboração 
com a Administração Central (a qual lhes pode contratualizar directamente a realização de 
determinados projectos ou actividades), da promoção de estudos e da monitorização das 
ofertas regionais. Constituem funções muito vagas, e que foram posteriormente detalhadas 
nas Portarias que criaram as Entidades Regionais de Turismo (ERT) e os Pólos de 
Desenvolvimento Turístico (PDT), publicadas entre Agosto e Outubro de 2008, conforme 
consta do Quadro 8.2., seguidamente apresentado.  
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Quadro 8.2. – As estruturas regionais do Continente (Decreto-Lei nº67/2008, de 10 de Abril) 
Entidades Regionais de Turismo Pólos de Desenvolvimento Turístico  
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Planeamento turístico � � � � � � � � � � � 
Produtos turísticos � � � � � � � � � � � 

Estratégia 
regional 

� ���� ���� ���� � � � � � ���� ���� 

Promoção � ���� ���� ���� � � � � � ���� ���� 
Postos de 
turismo 

� ���� ���� ���� � � � � � ���� ���� 

Edições 
regionais 

� ���� ���� ���� � � � � � ���� ���� 

Mercado 
interno 

Eventos � ���� ���� ���� � � � � � ���� ���� 
Definição da 
estratégia 
nacional de 
promoção 

� � � � � � � � � � � 

Execução da 
estratégia 
nacional de 
promoção 

� � � � � � � � � � � 

Mercados 
externos 

Eventos � � � � � � � � � � � 
Parcerias � � � � � � � � � � � 
Equipamentos turísticos � � � � � � � � � � � 
Formação profissional � � � � � � � � � � � 

Fonte: Produção própria 
�- Formulação genérica; ���� - Formulação descritiva 
 
Conforme se pode verificar, os regulamentos aprovados para as ERT e os PDT seguiram 
uma formulação muito semelhante, como aliás seria de esperar já que se tratam de 
competências e atribuições que necessariamente têm que assentar em princípios de 
tratamento equitativo. Assim, deve destacar-se o envolvimento das estruturas regionais no 
processo de planeamento do sector, funcionando como charneira entre o plano nacional e 
regional, na formatação e potenciação dos produtos turísticos, na implementação de 
instrumentos de observação, no fomento das parcerias público-privadas, na execução da 
estratégia nacional de formação profissional e na valorização de activos, e na colaboração 
com as Câmaras Municipais nos processos de licenciamento.  
 
Por outro lado, na abordagem aos mercados turísticos, é concedido particular relevo à 
intervenção das ERT e PDT no processo de promoção do mercado interno, sendo que em 
alguns regulamentos surge mesmo um detalhe destas funções. Segundo o nosso ponto de 
vista, nota-se a ausência de referências à comercialização, a qual integra o conceito de 
marketing holístico de Kotler (2002), identificado por autores como Valls (2004) como a 
perspectiva do futuro. 
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No caso dos mercados receptores, os regulamentos publicados atribuem às estruturas 
regionais funções de participação na definição da estratégia nacional e envolvimento no 
respectivo processo de execução. Sobre esta matéria cumpre esclarecer, que o modelo 
existente em Portugal, com validade para o triénio 2007/09, configura uma situação 
diferente da indicada para o mercado interno. Assim, a execução da estratégia de promoção 
é liderada pelo Turismo de Portugal, I. P., com o envolvimento de 7 Agências Regionais de 
Promoção Turística as ARPT e das Equipas de Turismo do Turismo de Portugal, I.P., 
integradas na rede dos Centros de Negócio da Agência para o Investimento e Comércio 
Esterno de Portugal. Os regulamentos recentemente aprovados sobre as ERT e PDT 
permitem a estas últimas entidades participarem nas Agências Regionais de Promoção 
Turística das respectivas áreas geográficas (NUT II), as quais por sua vez se assumem 
como “ (…) associações de direito privado, sem fins lucrativos, constituídas por 
representantes dos agentes económicos do turismo, por um número relevante de empresas 
privadas com actividade turística e por entidades do sector público,  de carácter ou 
âmbito local ou regional (…)”61.  
 
Face ao exposto, pode-se equacionar a multiplicidade de entidades regionais com 
atribuições cruzadas que ainda operam na malha institucional do turismo português. De 
facto, considerando que nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, as respectivas 
Direcções Regionais do Turismo contribuem para a definição e execução da política na 
área do turismo definida pelos Governos Regionais e para o desenvolvimento da actividade 
turística, chega-se a um total de vinte e duas estruturas regionais (cinco Entidades 
Regionais de Turismo, duas Direcções Regionais, oito Pólos de Desenvolvimento Turístico 
– seis no Continente, Porto Santo e Açores – e sete Agências Regionais de Promoção 
Turística), o que nos parece consubstanciar uma realidade empírica assente num modelo 
complexo e de difícil operacionalização.  
 
Acresce a esta interrogação, o facto dos suportes regulamentares publicados não definirem 
as necessárias convergências e sinergias entre as várias tipologias de entidades, colocando-
se esta questão ao nível da ligação entre os PDT e as ERT e entre estes dois grupos e as 
Agências Regionais de Promoção Turística. No caso da articulação entre os PDT e as ERT, 
a leitura dos diplomas aprovados permite concluir que a necessária concertação entre 
estruturas regionais pertencentes à mesma NUT II, apenas foram acauteladas nos casos que 
envolvem a Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo e o Pólo de 
Desenvolvimento Turístico do Oeste, bem como entre a Entidade Regional do Alentejo e 
os Pólos de Desenvolvimento Turístico do Litoral Alentejano e do Alqueva.  
 
Na prática, e caso não se obtenha a necessária articulação entre as ERT e os PDT, o 
Continente funcionará com onze estruturas regionais, o que se afasta claramente dos 
objectivos de redução de interlocutores regionais previsto no preâmbulo do Decreto-Lei 
nº67/2008, de 10 de Abril. A ligação entre os PDT e as ERT com as Agências Regionais de 
Promoção Turística encontra-se delimitada à partida, sendo que os primeiros terão um 
papel determinante no mercado interno, enquanto que as associações de direito privado 

                                                 
61 http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/AreasActividade/promocao/agenciasregionaisde 
promocao/agenciasregionaisdepromocao/Pages/ARPT's.aspx (12/03/08) 
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assumirão o papel de parceiros privilegiados da Administração Central na promoção 
externa.  
 
Trata-se de uma situação que poderá comportar desvantagens, caso falhem os canais 
susceptíveis de imprimirem o necessário racionalismo na abordagem aos dois grandes 
blocos da procura (doméstica e receptora). Por outro lado, perante uma estratégia de 
desenvolvimento turístico do país assente numa política de produtos turísticos, como 
decorre do PENT, como se conseguirá compatibilizar esta situação com a existência de 
entidades distintas a liderarem regionalmente através de processos autónomos? Reconhece-
se a necessária distinção entre os mecanismos de marketing operacional a utilizar junto do 
mercado interno e dos mercados receptores, o que não invalida a possibilidade da desejável 
articulação estratégica prévia.   
 
Nos parágrafos anteriores o foco da análise situou-se no plano regional, pelo que importa 
completar com a extensão até ao nível local. Assim, o do Decreto-Lei nº67/2008, de 10 de 
Abril, extinguiu os até então denominados Órgãos Locais de Turismo (Juntas de Turismo e 
Comissões Municipais de Turismo), admitindo que as Câmaras Municipais se integrariam 
nas ERT e nos PDT, de acordo com a configuração prevista nas antigas NUT II. Contudo, 
esta integração pode não se efectivar por ausência de participação das Câmaras Municipais 
nas ERT, pelo que o problema da descontinuidade territorial invocado em relação às 
antigas Regiões de Turismo  poderá colocar-se de novo.  
 
Por outro lado, em termos de articulação entre o plano regional e local, o Decreto-Lei 
nº67/2008, de 10 de Abril, apenas refere a possibilidade das autarquias locais poderem 
contratualizar com as ERT o exercício de actividades e a realização de projectos da 
administração local, o que configura um quadro de alguma indefinição entre estes dois 
patamares. Tal como referia Moreira (2000) em relação ao modelo regional anterior, onde 
notava um “missing link” entre a Administração Central do Estado e as Regiões de 
Turismo, a solução actual pode transferir esta perspectiva para o plano hierárquico inferior, 
criando situações de difícil projecção das estratégias turísticas do patamar regional para o 
local. 
 
Os argumentos que justificam a necessidade de uma articulação crescente com os 
municípios na área do turismo, podem ser ainda maiores (Costa, 2001c) se pensarmos nas 
competências que estes organismos possuem no plano do licenciamento dos 
empreendimentos turísticos e nos aspectos determinantes para o próprio desenvolvimento 
do turismo que derivam dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente dos Planos 
Directores Municipais, definidos nos termos da Lei nº 48/98, de 11 de Agosto, a qual 
estabelece as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo.  
 
De facto, tal como referido na alínea a) do º 2 do artigo 9º deste diploma legal, o Plano 
Director Municipal, “ (…) com base na estratégia de desenvolvimento local, estabelece a 
estrutura espacial, a classificação básica do solo, bem como parâmetros de ocupação, 
considerando a implantação dos equipamentos sociais, e desenvolve a qualificação dos 
solos urbano e rural (…)”. Importa não perder de vista a abordagem de autores como Getz 
(1997), o qual admite uma perspectiva do planeamento centrada na dimensão físico-
espacial, o que no caso do turismo assume um interesse acrescido, atendendo às 
características das suas actividades, fortemente consumidoras de espaços e do território, 
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sem embargo dos efeitos multiplicadores significativos que pode induzir nos planos 
económico, social e patrimonial.  
 
Se existe uma articulação entre os conceitos de planeamento e de ordenamento físico, o 
que é evidente para muitos autores (Gunn, 1994; Getz, 1987; Costa, 2006), os quais até 
tendem a considerar o segundo como a fase de espacialização do próprio processo de 
planeamento, importa sublinhar as vantagens decorrentes de um relacionamento eficaz 
com as autarquias. De facto, para se garantir um ordenamento adequado dos espaços e do 
território na perspectiva do turismo não se pode dispensar o conhecimento das finalidades, 
dos objectivos e das estratégias preconizadas em sede do planeamento turístico, pois o acto 
de ordenar pressupõe a assimilação da função e do sentido desse mesmo acto (Getz, 1987; 
Costa, 2006).  
 
Neste contexto, reconhece-se que existe em Portugal uma falta de elementos de 
estruturação do sector do turismo ao nível local (Costa, 2001c), evidente não só em termos 
do sistema administrativo, como também na ausência de elementos de política 
estruturantes ao nível dos Planos Directores Municipais e dos Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento Local. Esta situação revela-se comprometedora em relação à desejável 
territorialização das estratégias políticas do turismo (Costa, 2001a) e inibidora dos próprios 
municípios potenciarem a mais-valia que este sector pode representar para os ajudar na 
resolução de problemas recorrentes como a recuperação urbana, a conservação de 
edifícios, a infraestruturação básica, a melhoria da qualidade de vida dos residentes, o 
estímulo de criação de emprego e o desenvolvimento local (Mendes, 1996). 
 
O turismo interno, como parte integrante do sistema turístico em geral, também se revela 
empiricamente afectado por esta condição de reduzida capacidade de projecção das 
políticas turísticas para o plano local, com efeitos sobretudo ao nível da organização 
espacial da oferta turística e da ausência de mecanismos que permitam consolidar a 
articulação com as estruturas regionais do turismo (Costa 2001a), com reflexos na falta de 
enquadramento da intervenção das autarquias na organização dos produtos turísticos e na 
sua comercialização. 
 

8.3. Bases para um modelo alternativo de abordagem ao turismo interno 
 

8.3.1. Sistematização das lacunas ao nível do planeamento estratégico  
 

Como decorre da aplicação do modelo TURINTERNO (2.ª Parte) à realidade portuguesa, 
concretizada na Secção 8.2., existem evidências empíricas claras no sentido de existirem 
lacunas marcantes ao nível do planeamento estratégico, as quais têm reflexo na orientação 
das estratégias relativas ao mercado interno, cuja abordagem não consubstancia uma visão 
integrada de intervenção, o que penaliza fortemente a sua potenciação e consequente 
capitalização de todos os seus benefícios.   
 
Assim, tendo por base o roteiro subjacente às etapas do planeamento estratégico, podem-se 
resumir as conclusões obtidas em torno das seguintes considerações: 
���� Não existe Lei de Bases do Turismo em Portugal, o que pode configurar uma situação 

que confere menor estabilidade ao sistema turístico, sobretudo em termos do 
enquadramento macro das actividades turísticas, da inserção do sector no planeamento 
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geral do país e na articulação intersectorial (ordenamento do território, ambiente, 
cultura, transportes, desportos, emprego, entre outros); trata-se de uma aspecto que 
tende a afectar directamente a globalidade do sector e não apenas o turismo interno, 
sendo certo que este último lucraria com a sua existência, caso se optasse por um 
modelo semelhante ao francês, onde o documento correspondente à Lei de Bases do 
Turismo (“Code du Tourisme”) possui disposições particulares sobre o acesso dos 
residentes às férias, nomeadamente no plano do sistema de cheques de férias e do 
turismo social; 

���� A falta da Lei de Bases do Turismo remete para o instrumento hierárquico 
imediatamente inferior (Plano Nacional do Turismo), a organização jurídico-
administrativa, incluindo o modelo de intervenção regional e local, as orientações sobre 
o planeamento do sector, o plano director físico e a articulação intersectorial, a par com 
a definição das linhas de desenvolvimento estratégico e respectivos programas de 
intervenção nas vertentes da oferta e da procura;  

���� Face ao contexto existente é neste último patamar que o modelo do turismo português 
possui o seu alicerce principal, sendo que no passado ocorreram períodos de 
intermitência no tocante à existência do Plano Nacional do Turismo, com todas as 
vantagens daí resultantes para o sector; 

���� Coloca-se assim a questão: é possível gizar uma intervenção global ao nível do 
mercado interno a partir do Plano Nacional do Turismo e das disposições 
constitucionais em termos do direito a férias e ao lazer, e do turismo social? A resposta 
poderia ser positiva (OMT, 1985), sem embargo de se referirem as fragilidades dessa 
opção, sobretudo no prisma da dependência face ao poder político e da sua 
sensibilidade para esta matéria. Contudo, o Plano Nacional do Turismo, vulgo PENT – 
Plano Estratégico Nacional do Turismo, na proposta de valor e nas linhas de 
desenvolvimento estratégico coloca o foco exclusivamente na perspectiva do turismo 
receptor, estabelecendo as estratégias gerais e as directrizes de intervenção no binómio 
produtos/regiões, com total desprezo pelo turismo interno; 

���� A falência da hipótese de impulsionar a estratégia para a abordagem ao mercado 
interno a partir do Plano Nacional do Turismo poderia ser colmatada através da 
remissão para um documento específico sobre esta forma de turismo (Plano específico 
para o Mercado Interno). Contudo, não existe no panorama português nenhum 
instrumento que cumpra este desígnio na actualidade; aliás, se recuarmos no tempo, o 
único documento orientador para o turismo interno residiu no “Plano estratégico para 
o turismo interior Portugal-Espanha: relatório de análise de diagnóstico, proposta de 
objectivos e formulação estratégica” (DGT, 1998), o qual permitiu estreitar as bases de 
cooperação entre a Administração Central e Regional, ao nível sobretudo da 
intervenção no caso do marketing turístico; 

���� Portanto, face ao referido, são nítidas as evidências empíricas que o turismo doméstico 
em Portugal não possui de momento nenhum documento de referência para o seu 
desenvolvimento, apesar da antiga Associação Nacional das Regiões de Turismo ter 
encomendado um estudo (CESTUR, 2007) que concretizou o diagnóstico estratégico 
do mercado. No entanto, a reformulação operada na estrutura regional do turismo 
português quebrou aparentemente este processo, não tendo sido dada a necessária 
sequência através da elaboração do respectivo Plano Específico para o Mercado 
Interno; 

���� Em conformidade, constata-se que o enquadramento estratégico necessário para o 
desenvolvimento do mercado doméstico encontra-se despojado, na actualidade, de 
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qualquer documento orientador, o que configura uma situação de grande fragilidade 
(OMT; 1985). Para agravar este ponto de vista, a reformulação operada recentemente 
nas estruturas públicas regionais e locais do turismo, também não facilitou o 
prosseguimento do esforço financeiro e operativo que os ORLT vinham a concretizar 
no domínio da valorização do turismo interno. Perante uma Administração Central que 
tende a minimizar o mercado interno nas suas estratégias e políticas, eram os ORLT 
que sentiam no terreno a importância de possuir uma estratégia coerente para a 
abordagem ao turismo doméstico, tal como referido detalhadamente na Secção 6.3.2., 
pelo que denotavam um forte empenho na construção de um quadro integrado da 
acções, devidamente fundamentado numa política nacional e, posteriormente, 
desagregado em função das aptidões e produtos regionais (CESTUR, 2007);  

���� Compreende-se perfeitamente a instabilidade transitória decorrente do processo de 
instalação das novas figuras regionais, o que não invalida o reconhecimento da 
necessidade destas estruturas se concentrarem novamente na organização estratégica 
em torno da potenciação do turismo interno. Como resultado da crise económica e 
financeira ao nível mundial, iniciada na segunda metade de 2008, e com reflexos 
inevitáveis em Portugal, existem sinais de que o poder político central pretende 
aumentar a sua atenção em relação ao mercado interno62, o que constitui um ensejo para 
os vários actores públicos, privados, nacionais, regionais e locais, desenharem um 
quadro de referência estratégico adequado para o efeito (Plano Específico para o 
Mercado Interno); 

���� Por outro lado, os diplomas que criaram as ERT e os PDT atribuem competências 
inequívocas a estas estruturas regionais no domínio da organização dos produtos e da 
intervenção no campo do marketing turístico, na perspectiva concreta do turismo 
interno, o que poderá facilitar no futuro a construção de um estratégia coerente, e 
devidamente articulada, para este mercado. Contudo, esta possibilidade não dispensa o 
envolvimento no processo da Administração Central e da parte privada (Costa, 2001c) 
atendendo ao papel que pode desempenhar ao nível macro, sobretudo na concertação 
das políticas com outros sectores, no desencadeamento de acções horizontais de 
integração e na monitorização do processo na óptica da visão global de todo o território 
nacional; 

���� Finalmente, assinale-se ainda o constrangimento decorrente da evidência sobre a 
existência de poucos destinos turísticos organizados em Portugal, a funcionarem 
através de parcerias efectivas e com uma liderança forte através de uma Organização 
de Gestão do Destino. Este factor não facilita o prolongamento das orientações 
estratégicas para o plano local, com repercussões na maior dificuldade em proceder à 
organização e preparação dos produtos turísticos, e na concretização das acções 
destinadas à sua comercialização e marketing (Comissão Europeia, 2007a).        

 
Como nota saliente desta síntese empírica, sobressai a necessidade de Portugal optar por 
um planeamento estratégico dirigido para o mercado interno, sendo que se revela crucial 
que o impulso neste sentido tenha origem a partir do ministério que tutela o sector. Tal 
como evidenciam Cooper et al (2001), “ (…) o facto de se reconhecer a necessidade de 
que uma estratégia é importante é um indicador de que o governo e as pessoas estão 

                                                 
62 http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/turismodeportugal/destaque/Pages/MedidasdeApoioaoSectordo 
Turismo%E2%80%93Sess%C3%B5esInformativas.aspx (06/03/2008) 
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conscientes da complexidade da indústria do turismo e da sua necessidade de 
coordenação (…)”.  

Neste sentido, o reconhecimento por parte das autoridades da necessidade de preparar o 
planeamento estratégico para esta forma de turismo, agregando ao processo as entidades 
públicas regionais e o sector privado, constituirá o sinal inequívoco de que existe uma 
disposição evidente no sentido de potenciar o mercado e de concretizar uma abordagem 
fundamentada nos necessários estudos de apoio e consubstanciada posteriormente na 
definição de objectivos, metas e programas de intervenção.  

De acordo como Turismo de Portugal, I.P.63, o Governo desencadeou em Fevereiro de 
2009, uma campanha de turismo interno denominada “Descubra um Portugal Maior”, a 
qual possui “ (…) um investimento de 2 Milhões de Euros, tendo como objectivo aumentar 
o número de turistas nacionais a fazer férias em Portugal. A campanha integra uma 
vertente maioritária de publicidade e outra de comunicação através de eventos (...). Em 
paralelo, e segundo a mesma fonte, foi criado um portal dedicado ao turismo interno64, o 
qual “ (…) apresenta os destinos turísticos do país e disponibiliza promoções e outros 
serviços prestados pelas empresas da hotelaria e turismo (…)”. Por outro lado, sublinha-se 
que o objectivo passa pelo envolvimento da “ (…) iniciativa privada na campanha, 
apoiando directamente os operadores e empresas através da disponibilização de uma 
plataforma adicional de promoção dos seus produtos (…)” . 

Em termos de filosofia recuperou-se a linha do portal desenvolvido pela antiga Associação 
Nacional das Regiões de Turismo até 2007 (www.escapadinha.com.pt), colocando-se um 
foco acrescido na tentativa de sensibilização dos agentes turísticos privados a criarem 
produtos para o mercado interno e os promoverem através do portal. Trata-se de uma 
componente indispensável, a qual poderá disponibilizar algumas propostas interessantes 
em termos de relação qualidade/preço para as épocas média e baixa, sobretudo em estadas 
curtas, mas que encontrará o obstáculo do mecanismo da formação de preços para o 
mercado interno, onde a falta de operadores especializados, conduzirá à já aludida 
dificuldade de gerar programas atractivos. No caso do projecto da “Escapadinha”, e tal 
como referido na Secção 6.5.2., a base residia na oferta de programas de pelo menos duas 
noites consecutivas em alojamento hoteleiro, acrescentando-se a possibilidade de os 
aderentes poderem beneficiar de outros descontos, através da utilização de um cartão 
específico para o efeito, e com aplicação, nomeadamente, em museus, restaurantes e 
animação turística.  

A solução apresentada actualmente, inclui a plataforma destinada a facilitar a presença dos 
privados com as suas propostas, mas não atinge o âmago central do problema, o qual se 
coloca ao nível dos mecanismos comerciais conducentes à fixação de preços. Tal como 
salientado na Secção 6.4., o esforço promocional apenas destinado a sensibilizar a procura 
potencial e a promover os produtos e recursos turísticos do país, sem a junção de uma 
estratégia comercial que resolva os constrangimentos existentes, dificilmente atingirá os 
objectivos pretendidos. Voltaremos a esta questão na Secção seguinte, onde procederemos 
à recuperação dos factores críticos de sucesso para a potenciação do turismo interno em 

                                                 
63 http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/AreasActividade/promocao/comunicacaoeimagem/Publicidade 
/Pages/Publicidade.aspx (06/03/2008) 
64 www.descubraportugal.com.pt (06/03/2008) 
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Portugal, os quais decorreram do diagnóstico estratégico efectuado na Secção 5.8. da Parte 
II da presente investigação.                   

8.3.2. Revisita ao diagnóstico estratégico e aos factores críticos de sucesso                     
 

A análise dos elementos respeitantes às forças e fraquezas do turismo interno, bem como a 
ponderação das oportunidades e ameaças geradas pela envolvente, permitiram 
circunscrever os pontos-chave que a presente investigação identificou como decisivos para 
o reforço do mercado. Neste contexto, a dimensão do mercado, as políticas sectoriais, a 
organização e a comercialização dos produtos, o desempenho dos destinos e a 
sazonalidade, perfilam-se como os vectores seleccionados, pelo que se procede 
seguidamente à sua apreciação. 
 
i) Dimensão do mercado 
 
O estudo efectuado para o turismo interno em Portugal remete-nos para a recapitulação dos 
factores teóricos com forte incidência sobre os padrões globais da procura turística (Secção 
2.3.6.), tal como foram equacionados por Cooper et al (2001). De facto, este autor 
destacava o efeito das condições sociais, tecnológicas, económicas e políticas, as quais 
foram claramente vincadas nos resultados da presente investigação, particularmente no 
caso das três primeiras. Por outro lado, baseando-nos em autores como Matias (2007), 
Cunha (1997 e 2006), Mota (2001), Sinclair (1998) e Bull (1995), referimo-nos à função 
de procura turística, e ensaiámos a sua particularização para o turismo interno:  

 
Di = f (Pt,, Pi, Yd, Pe, G) → Função da procura turística interna 

 
onde, Di representava a procura turística interna no momento i; Pt equivalia aos preços dos 
serviços turísticos; Pi correspondia aos preços de outros bens e serviços substitutivos; Yd 

identifica o rendimento disponível; Pe significava a evolução dos preços turísticos no 
estrangeiro, nomeadamente nos países de maior proximidade geográfica taxa de câmbio; e, 
finalmente, G traduzia os gostos e as preferências dos consumidores.   
 
Admitindo-se um comportamento típico de normalidade, e excluindo a variável G face à 
sua subjectividade, a procura turística interna deveria diminuir com o aumento de preços 
dos serviços turísticos, e aumentar com o acréscimo dos preços dos produtos substitutos e 
dos preços turísticos no estrangeiro, bem como com a dilatação do rendimento disponível 
nas famílias. Face ao levantamento efectuado para Portugal, e atendendo à pontuação 
conferida às várias variáveis, importa reconhecer a preponderância conferida aos factores 
económicos, se bem que o elemento “preços praticados para o turismo interno” também 
tenha registado alguma proeminência.  
 
Esta constatação, conduz-nos à confirmação da já citada pesquisa efectuada por Frechtling 
(2003), a qual permite identificar o incremento do PIB como o elemento socioeconómico 
mais determinante em termos da geração de fluxos turísticos, sobrepondo-se claramente ao 
efeito decorrente de outros indicadores como, por exemplo, a dimensão da população ou a 
sua estrutura etária (ver Secção 2.5.3.). Por outro lado, a análise efectuada na Secção 4.2. 
também permitiu reconhecer que no plano europeu, os países com um PIB per capita 
abaixo da média da UE possuíam uma Propensão Bruta à Viagem Interna também abaixo 
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da média comunitária para este indicador (com excepção da Grécia), o que suportava a 
conclusão de que a existência de um PIB per capita baixo constituía um factor altamente 
inibidor do desenvolvimento do turismo interno.  
 
Portugal assume-se como um dos países da União Europeia onde os residentes detêm 
proporcionalmente à sua dimensão, menor capacidade de gerar fluxos turísticos, sendo que 
esta realidade se esbate um pouco quando o foco é colocado na Propensão Bruta à Viagem 
Interna (Secção 4.2.2.). Assim, perante um quadro de reduzida amplitude do turismo 
nacional, interessa concluir que é sobretudo ao nível da procura interna que o mercado já 
forneceu indicações claras de capacidade de expansão, correspondendo precisamente ao 
período onde o PIB per capita, a preços reais, protagonizou uma evolução mais favorável.  
 

Gráfico 8.1. 

Evolução do PIB real per capita  e a população que gozou 
férias fora de casa

50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

N
úm

er
os

 ín
di

ce
s

 B
as

e:
 1

97
6=

10
0

PIB_percapita_real_indice Populacao_ferias_fora_casa_indice
 

Fonte: Produção própria 
 
Assinale-se a evolução verificada entre 1999 e 2003 (Gráfico 8.1.), onde as taxas de gozo 
de férias fora da residência se elevaram para patamares diferenciados em relação aos 
restantes anos, correspondendo precisamente a um período onde o PIB registou, em termos 
reais, acréscimos anuais significativos, a par com a evolução favorável de outras variáveis 
socioeconómicas, entre as quais a redução do desemprego.  
 

Gráfico 8.2.  

Regressão entre o PIB real per capita e a população que 
gozou férias fora de casa
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Fonte: Produção própria 

 
Por outro lado, o Gráfico 8.2. inclui o resultado do ensaio realizado para a análise da 
correlação entre as séries referentes ao PIB real per capita e à população que gozou férias 
fora de casa, ambas convertidas em números índices (base:1976=100), tendo-se obtido um 
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coeficiente de correlação significativo (Pearson=0,842); por outro lado, a regressão para as 
duas variáveis evidenciou um coeficiente de determinação igualmente significante, o que 
confirma a propensão para o aumento das deslocações em férias, mediante o impulso do 
acréscimo do rendimento disponível. 
 
No caso português, onde a propensão líquida à viagem ainda acusa valores muito baixos, é 
perfeitamente expectável que a maioria dos residentes aspire à posse dos meios financeiros 
para poder viajar sem restrições expressivas. Contudo, esta tendência poderá 
consubstanciar-se de uma forma lenta, tendo presente os efeitos decorrentes da conjuntura 
económica desfavorável observada recentemente, a qual derivou em parte da perturbação 
dos mercados financeiros internacionais e que ameaça prolongar-se no curto prazo, além 
dos constrangimentos de fundo ligados à realidade nacional, onde se podem destacar a “ 
(…) evolução dos salários médios, os mais baixos da UE-15, a distribuição desequilibrada 
dos rendimentos, a persistência de taxas elevadas de desemprego e o aumento do 
endividamento das famílias (…)” (CESTUR, 2007).  
 
Persistirá ainda como uma interrogação, a eventual maior celeridade que os programas de 
desenvolvimento aprovados pelo Governo português podem proporcionar na 
ultrapassagem deste ambiente económico e social menos conveniente. Contudo, o país não 
poderá permanecer numa situação de afastamento contínuo em relação aos desempenho 
dos seus parceiros da União Europeia, como se acentua na Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável 2015 (ENDS), a qual visa “ (…) retomar uma trajectória de 
crescimento sustentado que torne Portugal, no horizonte de 2015, num dos países mais 
competitivos e atractivos da União Europeia, num quadro de elevado nível de 
desenvolvimento económico, social e ambiental e de responsabilidade social65 (…)” . 
 
Conforme consta das orientações subjacentes à ENDS, “ (…) as estratégias de 
desenvolvimento sustentável constituem referenciais globais das diversas políticas 
sectoriais ou mais conjunturais, não só porque devem ter uma visão de longo prazo, mas 
também porque devem corporizar visões globais de desenvolvimento, nas suas vertentes 
económica, social e ambiental e numa dimensão internacional, exigida pela natureza de 
muitos dos problemas e desafios em causa66 (...)” . Nesta perspectiva, considera-se 
indispensável que se confirme o propósito de articulação com o Quadro de Referência 
Estratégica Nacional (QREN) – que suporta a programação de iniciativas co-financiadas 
por fundos comunitários no horizonte de 2007-2013 – com o Programa Nacional de Acção 
para o Crescimento e o Emprego 2005/2008, com o Plano Tecnológico e com o Plano 
Nacional de Emprego.  
 
De facto, tudo leva a crer que será da convergência e do sucesso de todos estes 
instrumentos de intervenção que poderá resultar a interacção susceptível de conferir 
consistência ao desígnio de Portugal possuir no futuro uma economia competitiva à escala 
global, criadora de emprego e de bem – estar para os residentes. As condições para a 
ocorrência de um quadro envolvente fortemente incentivador das práticas turísticas pelos 
residentes em Portugal, revelam-se dependentes da capacidade do país em superar com 
êxito os desafios de modernização e adaptação ao contexto competitivo global em que se 
                                                 
65 Http://www.planotecnologico.pt/pt/desenvolvimentosustentavel/contexto/lista.aspx (30/12/2008) 
66 Http://www.desenvolvimentosustentavel.pt/pt/desenvolvimentosustentavel/porque-esta-estrategia/lista.aspx 
(30/12/2008) 
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insere, garantindo em simultâneo um desenvolvimento económico, social e ambiental 
sustentável. Assim, parece-nos lógico admitir que se o país assegurar um desenvolvimento 
económico mais próximo da média europeia, a par com o reforço da coesão social e da 
sustentabilidade ambiental, garantir-se-á a convergência entre três vectores determinantes 
para a dinamização das práticas turísticas, quer pelo lado da procura, como também no 
plano da oferta turística. 
 
Face ao enquadramento atrás referido importa perspectivar dois cenários distintos com 
influência na vida dos residentes em Portugal. Assim, numa primeiro fase, decorrente da 
situação actual, onde a conjuntura económico-social se revela inibidora de gerar um 
enquadramento susceptível de induzir um dinamismo muito expressivo no turismo 
nacional, tudo indica que os eventuais progressos a curto prazo, surjam em função de 
medidas específicas de incentivo provenientes do próprio sector turístico. Por outro lado, 
no horizonte de médio prazo, e a atingirem-se com sucesso as metas previstas na ENDS, 
será de admitir então que a envolvente exógena, particularmente no plano económico e 
social, se assuma como um elemento de aceleração de crescimento do turismo nacional. 
 
Desta forma, e perante a perspectiva do turismo nacional se desenvolver, existem aspectos 
qualitativos que deixam antever dentro deste, uma resposta mais consistente no plano da 
procura interna. Face a esta última asserção, pode-se levantar a questão sobre os 
fundamentos que a permitem sustentar e que, segundo o nosso ponto de vista radicam em 
aspectos incontornáveis. Desde logo, o conhecimento histórico do comportamento turístico 
dos residentes em Portugal conforme ilustrado na Secção 5.2., o qual confere uma 
propensão amplamente maioritária das viagens internas em relação aos fluxos emitidos 
para o estrangeiro. 
 
Por outro lado, a análise das motivações que conduzem os portugueses a viajar também 
reflectem a importância da valorização de aspectos interpessoais e de convívio com 
familiares ou amigos, o que pressupõe na esmagadora maioria dos casos deslocações de 
âmbito interno; finalmente, surgindo o impulso da propensão líquida à viagem pela via do 
aumento dos rendimentos e da incidência favorável de outras variáveis exógenas, será 
lógico que a principal repercussão ocorra no domínio do turismo interno, atendendo a que 
as características marcantes do consumidor turístico de hoje encontra nesta forma de 
turismo a solução mais ajustada às suas pretensões, onde pontificam aspectos como a 
fragmentação dos períodos de férias, as estadas mais curtas, o aproveitamento dos fins-de-
semana para viagens, o reforço do excursionismo e a utilização de residência secundárias 
(ver a revisão da literatura relacionada, a qual consta da Secção 2.5.4.). 
 
ii) Políticas sectoriais 
 
Tal como decorre do referido anteriormente, o turismo interno revela condições claras de 
expansão, o que não elimina a possibilidade de registar períodos com uma dinamização 
menos expressiva ou até com retracções pontuais, sobretudo nas fases de menor conivência 
do ambiente socioeconómico. Contudo, para ser devidamente potenciado, deve assentar 
num processo de planeamento estratégico que permita agregar os instrumentos e os 
mecanismos adequados de intervenção, tendo como referencial de fundo o horizonte de 
médio e longo prazo (OMT, 1985; Cooper et al, 2001; Costa, 2001c).  
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Na matriz SWOT, apresentada na Secção 6.7.1., foi evidenciada como uma fragilidade do 
turismo interno em Portugal a ausência de uma política nacional em conformidade. De 
facto, tal como referido nas Secções 6.6.1., 8.2. e 8.3.1., o documento actual orientador do 
planeamento sectorial (PENT), apesar de reconhecer o papel do mercado interno ao nível 
do diagnóstico da evolução do turismo interior em Portugal, secundariza-o claramente ao 
nível dos domínios de intervenção e das medidas elencadas, passando a incorporar 
unicamente a visão redutora do turismo receptor. Não se trata de uma situação inédita, já 
que tal como foi demonstrado oportunamente, a abordagem ao turismo interno raramente 
ocorreu de uma forma integrada e consequente, baseando-se frequentemente em 
intervenções isoladas e claramente focadas na área da promoção turística (CESTUR, 
2007).  
 
Neste sentido, as evidências empíricas demonstram que para o turismo interno usufruir de 
condições que permitam a sua potenciação duradoura, um dos primeiros sinais tem que ser 
dado claramente através das políticas públicas, sendo que a criação do plano estratégico de 
referência constituirá a base essencial (OMT, 1985). De facto, sem o documento que 
comporte a visão integral sobre o mercado, bem como as linhas programáticas de acção, as 
parcerias a estabelecer e os mecanismos de monitorização condizentes, correr-se-á sempre 
o risco de se fomentarem indirectamente as iniciativas avulsas e inconsequentes. 
 
Contudo, a avaliação da abordagem ao mercado interno não penaliza unicamente a 
Administração Central, atendendo a que existem outras entidades, agentes e parceiros que 
também possuem responsabilidades na concretização de uma política integrada para o 
mercado. Aliás, o inquérito ao painel de peritos (CESTUR, 2007), apesar de anotar a falta 
de um instrumento de desenvolvimento do mercado interno, até reconheceu como 
“aceitável”  o restante desempenho das estruturas centrais do turismo (o foco residiu na 
promoção), classificando sobretudo como deficitárias as actuações do sector público 
regional e local, das empresas da distribuição em particular e da própria comunicação 
social (com forte pendor no tratamento dos mercados externos). 
 
No caso do turismo interno, a existência de uma política sectorial consistente engloba 
particularidades que lhe conferem uma importância muito especial. Com efeito, 
independentemente da definição das estratégias subjacentes à intervenção no sector 
turístico, onde podem coexistir iniciativas tendentes a apropriar a oferta existente, a par de 
outras destinadas sobretudo ao estímulo da procura, deve ocorrer a preocupação 
suplementar de intervenção no plano das variáveis exógenas ao sector, nomeadamente no 
plano socioeconómico, ambiental, cultural e tecnológico (Beni, 2004). Tal como já 
enfatizámos, no domínio do turismo doméstico existe a particularidade de extensão da 
intervenção das políticas à envolvente, contrariamente ao que ocorre no turismo receptor, 
onde é manifestamente inviável actuar, a partir dos destinos, sobre as condições de 
enquadramento dos consumidores.  
 
Neste sentido, a construção das bases para uma política de fomento do turismo interno 
parece exigir uma perspectiva globalizante do fenómeno, a qual só pode ser obtida através 
do envolvimento de um sector público devidamente consciente da amplitude do campo de 
intervenção e com capacidade para assegurar o cruzamento com as políticas de outros 
sectores, as quais acabam frequentemente por assumir um carácter decisivo sobretudo 
através das implicações que podem gerar no processo de definição da propensão à viagem. 
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De facto, para que serve a administração investir verbas elevadas na promoção do turismo 
interno e na sua prática menos sazonal, se não se actua em simultâneo sobre os vectores 
(económicos e não só) que conduzem às reduzidas taxas de concretização de viagens 
turísticas dentro do país, bem como em relação aos elementos que produzem a assimetria 
mensal dos fluxos (período concentrado de férias escolares e profissionais, entre outros 
elementos)? 
 
A formulação da questão anterior, ao evidenciar a prática contraditória existente, pretende 
evidenciar a necessidade de construir uma política para o turismo interno devidamente 
assumida pelo poder público numa lógica multidisciplinar e não apenas através da simples 
derivação sectorial. Mas, outra interrogação se pode colocar de imediato, ou seja: Que 
legitimidade e que interesses é que podem levar o sector público a apostar deliberadamente 
numa política de fomento do turismo interno? Trata-se de uma pergunta pertinente e que, 
no caso português denota poder encontrar a sua justificação em dois planos.  
 
Em primeiro lugar, existem imperativos constitucionais67, nomeadamente os constantes da 
alínea d) do Artigo 9.º, que remetem para as tarefas do Estado “ (…) a promoção do bem-
estar e da qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a 
efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais (…)”. Por outro lado, 
o Artigo 59.º estabelece na alínea d) do n.º 1 que todos os trabalhadores têm direito “ (…) 
ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao descanso 
semanal e a férias periódicas pagas (…)”, incumbindo em paralelo ao Estado, através do 
disposto na alínea d) do n.º 2 do mesmo Artigo, “ (…) o desenvolvimento sistemático de 
uma rede de centros de repouso e de férias, em cooperação com organizações sociais 
(…)” . 
 
A esta perspectiva deve-se adicionar o disposto no Código Mundial de Ética do Turismo 
(OMT, 1999), já que Portugal foi subscritor deste documento, nomeadamente o 
estabelecido no n.º 1 do Artigo 2.º, através do qual se reconhece que “ (…) o turismo, 
actividade a maior parte das vezes associada ao repouso, à descontracção, ao desporto, 
ao acesso à cultura e à natureza, deve ser concebido e praticado como meio privilegiado 
de desenvolvimento individual e colectivo (…)”. A este ponto de vista, importa aglutinar o 
conteúdo do n.º 2 do Artigo 7.º, que enfatiza com clareza que “ (…) o direito ao turismo 
para todos deve ser visto como corolário do direito ao repouso e aos tempos livres, e 
nomeadamente do direito a uma razoável limitação da duração do trabalho e licenças 
periódicas pagas, garantido no artigo 24 da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, e no artigo 7.1 do Pacto Internacional relativo aos direitos económicos, sociais e 
culturais (…)”. 

  

Neste sentido, tudo parece convergir como realidade incontornável no domínio dos 
princípios, de que o sector público deve assumir as iniciativas necessárias para possibilitar 
o acesso às práticas turísticas por parte dos residentes. Por outro lado, a defesa das 
interesses económicos do país justifica igualmente a intervenção do Estado na criação de 
condições para o desenvolvimento do turismo interno, tendo em consideração os efeitos 
benéficos que esta forma de turismo comporta, quer em termos de contributo para o PIB, 

                                                 
67 Constituição da República Portuguesa (Sétima revisão constitucional - 2005) in http://www.portugal.gov.pt/Portal/ 
PT/Portugal/Sistema_Politico/Constituicao/ (30/12/08) 
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quer ainda no plano dos seus impactos multiplicadores e como factor de redistribuição 
regional da riqueza no País (Jafari, 1987). 
 
iii) Organização e comercialização de produtos 
 
Como foi evidenciado na Secção 5.3., Portugal usufrui de condições favoráveis para o 
desenvolvimento das actividades de turismo e lazer, concentrando num território reduzido 
um conjunto variado de recursos turísticos que lhe permitem construir uma oferta turística 
diversificada, com potencialidades para satisfazer os principais interesses dos 
consumidores turísticos da actualidade e do futuro. 
 
Para aproveitar esta dotação favorável, reforça-se o entendimento da necessidade de se 
optar por práticas consistentes de planeamento, em substituição das experiências assentes 
em pontos de vista de curto prazo e baseadas em abordagens casuísticas (Mill e Morrison, 
1985; Getz, 1987; Inskeep, 1991; Pearce, 1992; Costa, 2006). Conforme já foi 
demonstrado, o turismo não é uma actividade que se esgote nos seus ramos directos, 
podendo ser em contrapartida vulnerável aos fenómenos cíclicos, pelo que é fundamental 
privilegiar as opções duradouras de médio e longo prazo, assegurando-se a integração com 
as políticas de outros sectores (Cooper et al, 2001; Beni, 2004). Por outro lado, o 
dinamismo do turismo não depende apenas de estímulos ao crescimento da procura, 
encontrando na organização correcta da oferta turística o pressuposto indispensável para o 
lançamento das bases de sustentabilidade dos destinos turísticos (Gunn, 1994).  
  
Neste sentido, a valorização dos recursos turísticos primários da oferta nacional afigura-se 
um desígnio transversal à política do turismo interior em Portugal, abrangendo não só a 
potenciação dos factores diferenciadores na perspectiva do turismo receptor, onde se 
levantam desafios decorrentes da globalização e da concorrência internacional acrescida, 
mas também na óptica do turismo interno, em relação ao qual deve ocorrer uma abordagem 
de aproveitamento da diversidade existente. Estas duas perspectivas são conciliáveis e, tal 
como referem Hall (2001), Cooper (2001), Butler (1980), Pearce (2003) e Jafari (2000), 
entre outros autores, devem integrar de forma complementar o plano de desenvolvimento 
de um país, tendo em vista a maximização das vantagens económicas directas e indirectas 
do turismo, a estabilização do emprego e dos negócios das empresas do sector, a atenuação 
da sazonalidade, a alavancagem dos investimentos em infraestruturas e o estabelecimento 
de sinergias nas estratégias promocionais. 
 
Neste contexto, recuperam-se os princípios orientadores referidos em Ministério da 
Economia (2002), os quais preconizavam uma “ (…) melhoria do enquadramento da 
oferta turística, tendo em vista a qualidade global, o que implica o reforço de práticas 
associadas ao planeamento integrado, de modo a assegurar a compatibilização dos 
equipamentos turísticos com a evolução da envolvente (…) e a consciência e 
responsabilidade dos diversos agentes (…)”. No mesmo documento, apontava-se como, 
referencial de actuação, a consolidação “ (…) dos grandes centros de produção turística, 
ordenando e qualificando o espaço, de forma a diferenciá-los pela qualidade e 
complementaridade, no quadro da competitividade internacional (…)”, a par com a 
valorização da “(…) oferta turística existente, através da modernização e requalificação 
do produto, dos activos e da gama de serviços (…)” e da criação de “ (…) novos produtos 
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turísticos, baseados em potencialidades existentes e/ou contribuindo para o reforço da 
coesão regional, através da exploração e valorização de novas áreas turísticas (…)”. 
 
Por outro lado, tal como acentuava Costa (2001) em relação a Portugal, a política do 
turismo deve tomar em consideração vários factores centrais, entre os quais destacava a “ 
(…) inventariação, organização e hierarquização de produtos (…)”. O PENT (2007), tal 
como analisado na Secção 5.7.1., pretende dar resposta a este factor, englobando uma linha 
de desenvolvimento estratégico que cruzava mercados emissores (turismo receptor na 
perspectiva do país) com produtos estratégicos e o respectivo prolongamento territorial 
(NUT II e Pólos de Desenvolvimento Turístico). Neste sentido, a matriz final obtida 
(Figura 7.2.) reflectia uma graduação dos produtos turísticos em função dos ” (…) recursos 
e factores distintivos de Portugal, mas também o seu potencial de crescimento futuro 
(…)” , ou seja, sempre na perspectiva do turismo receptor, como se pode inferir da leitura 
dos estudos parcelares de suporte (THR, 2006).  
 
De facto, a incidência da análise efectuada recaiu sobre as oportunidades e requisitos do 
mercado, a capacidade competitiva de Portugal, o modelo de negócios associado e as 
linhas de desenvolvimento propostas, o que permitiu gizar, na óptica dos mercados 
externos, uma estratégia orientadora para a dinamização pretendida, sempre na base do 
binómio produtos/região. Neste sentido, a organização dos produtos turísticos carece da 
compreensão dos requisitos e do perfil do mercado interno, o que implicará a extensão do 
planeamento efectuado no PENT (2007), com os prováveis ajustamentos daí decorrentes. 
Existem comportamentos nitidamente diferenciados ao nível de alguns produtos entre a 
procura interna e a receptora, enquanto que noutros a proximidade das características dos 
consumidores poderá ampliar a dimensão do mercado potencial de uma forma directa, 
criando condições acrescidas de rentabilidade e de competitividade. 
 

Figura 8.2. – Os 10 produtos estratégicos do PENT (2007) 

 
Fonte: Reprodução do PENT (2007) 

 
Contudo, o âmbito da presente investigação não contempla o aprofundamento das 
estratégias em torno dos produtos e dos destinos, pelo que a perspectiva que iremos 
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favorecer repousa exclusivamente na seriação sob a óptica do turismo interno, tendo como 
base a informação recolhida nos inquéritos realizados aos ORLT e ao painel de peritos.  
 

Gráfico 8.3. 
 

 

                                                           Fonte: Produção própria (Inquéritos ao painel de peritos e aos ORLT) 

Assim, ao nível nacional, a caracterização dos produtos, através de uma escala de Lickert 
(a pontuação oscilou entre 1 – Muito fraco e 5 – Muito forte), permitiu comparar as 
referências provenientes dos dois blocos de entrevistados através do cálculo de algumas 
medidas de localização e de dispersão.  

Em termos do estádio actual de desenvolvimento, o painel de peritos revelou maior 
contenção na atribuição das valorações, pelo que o “sol e mar” e o “golfe” constituíram os 
únicos produtos onde a média obtida superou a atribuída pelos ORLT. Por outro lado, 
ainda na perspectiva do painel, onze dos quinze produtos identificados registaram uma 
valoração inferior à classificação de desenvolvimento médio, o que evidencia o 
entendimento de que existem lacunas em torno da sua organização, nomeadamente 
carências na inovação ao nível das propostas de consumo e nos modelos de cooperação 
entre os vários actores. As pontuações médias dos ORLT derivaram de uma maior 
disparidade de opiniões (Gráfico 8.4.) e reflectiram a tendência para valorizar fortemente 
os produtos com maior especialização no âmbito das respectivas áreas de intervenção.  

Os valores obtidos para o coeficiente de variação ilustram significativamente a 
convergência de opiniões detectada no painel de peritos, quer em termos da situação 
actual, como sobretudo na identificação das potencialidades futuras, o que confere um 
significado acrescido ao exercício efectuado. 
 
Reportando-nos ainda à posição competitiva actual dos produtos, e entrelaçando as 
perspectivas dos dois grupos, constatou-se que o “sol e mar”, a “gastronomia” e o 
“ touring” integraram o grupo de produtos cuja situação actual foi considerada como mais 
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forte, o que no Gráfico 8.3. surge representado através da maior aproximação em relação 
ao canto superior direito, o qual contempla a pontuação máxima cruzada. 
 

Gráfico 8.4. – Análise da dispersão de pontuações atribuídas aos produtos turísticos 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

S
ol

 e
 M

ar

C
ru

ze
iro

s

C
ity

 B
re

ak
s

T
ou

rin
g

T
ur

is
m

o 
R

el
ig

io
so

G
ol

fe

O
ut

ro
 T

ur
is

m
o 

de
sp

or
tiv

o

M
IC

E

T
ur

is
m

o 
de

 s
aú

de
 e

 b
em

-e
st

ar

F
es

tiv
ai

s 
cu

ltu
ra

is

T
ur

is
m

o 
eq

ue
st

re

T
ur

is
m

o 
ná

ut
ic

o

E
st

ág
io

s 
de

sp
or

tiv
os

T
ur

is
m

o 
re

si
de

nc
ia

l

G
as

tr
on

om
ia

T
ur

is
m

o 
de

 n
at

ur
ez

a

O
ut

ro
s 

pr
od

ut
os

 d
o 

tu
ris

m
o

ac
tiv

o

O
ut

ro
s 

pr
od

ut
os

 

T
ot

al

ORLT - Situação actual Painel peritos - Situação actual Painel peritos - Potencial futuro
ORLT - Situação actual Painel peritos - Situação actual Painel peritos - Potencial futuro

 
Fonte: Produção própria (Inquéritos ao painel de peritos e aos ORLT) 

No caso do inquérito dirigido ao painel de peritos foi possível recolher igualmente as 
indicações sobre as potencialidades futuras dos produtos, o que permitiu introduzir uma 
componente dinâmica de apreciação. Neste contexto, iremos apoiar-nos numa aproximação 
ao modelo Mckinsey (Lindon et al, 1999), o qual tem larga aplicação na definição das 
estratégias empresariais. Colocados perante uma realidade distinta da vida empresarial, 
mas a qual também se baseia na análise e definição de prioridades ao nível do portfolio de 
produtos, a aproximação ao referido modelo permite visualizar as posições actuais e os 
domínios futuros, facilitando a decisão sobre as eventuais estratégias a desenvolver.  

Para a aplicação da citada aproximação ao modelo Mckinsey, o qual se baseia em dois 
critérios gerais de avaliação – o valor/atractividade do produto e a sua competitividade 
futura – estabeleceu-se que as pontuações atribuídas pelo painel de peritos poderiam 
retratar o posicionamento dos vários produtos perante as duas situações em apreço, visto 
que os pressupostos conducentes à valoração nos dois momentos distintos incorporaram a 
consideração dos elementos indispensáveis para o efeito. A Figura 8.3., inserta na página 
seguinte, ilustra precisamente as posições obtidas para os produtos turísticos. 

Tendo presente o significado atribuído às nove zonas da matriz, observou-se que os 
produtos considerados localizaram-se unicamente em quatro sectores, configurando 
situações distintas. Assim, o “sol e mar” surgiu numa zona que reflecte a sua maturidade e 
onde a aposta natural deverá residir na sua rentabilização e valorização; segue-se uma 
mancha de dez produtos, liderada pela “gastronomia e o “touring”, com nítida propensão 
para o reforço do seu desenvolvimento. 

1 – Muito fraco, 2 – Fraco, 3 – Médio, 4 – Forte e 5 – Muito forte 
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O “turismo religioso” e os “estágios desportivos” posicionaram-se num sector que sugere 
prudência no seu desenvolvimento, a qual decorre em parte da existência de uma posição 
concorrencial menos favorável em relação aos outros produtos. Finalmente, os “outros 
produtos desportivos” (com exclusão do golfe) e os “cruzeiros”, deixaram transparecer, 
sobretudo neste último caso, uma condição que aconselha a sua exclusão como produtos de 
aposta ao nível do turismo interno em Portugal. 

Figura 8.3. – O turismo interno e os produtos turísticos (aproximação ao modelo Mckinsey) 
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Tal como já foi sublinhado não constitui propósito da presente investigação proceder à 
abordagem da estratégia de desenvolvimento de produtos, quer no plano nacional, como 
também na perspectiva regional. Assim, a hierarquização efectuada cumpre o propósito de 
identificar a apetência da procura interna para corresponder a uma estratégia de 
diversificação de produtos, a qual deve ser objecto de um processo de planeamento 
integrado, conduzido no intuito de assegurar as indispensáveis articulações entre a óptica 
nacional, regional e local.  

Com base no diagnóstico efectuado, pode-se antecipar a necessidade de ponderar a 
eventual necessidade de se garantir uma abordagem diferenciada ao nível dos produtos. 
Existem situações onde se justificará provavelmente uma orientação dominante de produto, 
com um posicionamento e estratégia nacional, independentemente das especificidades 
regionais existentes; noutros casos, a orientação pode continuar centrada no todo nacional, 
mas as próprias especificidades regionais recomendam a aposta nas suas diferenciações, 
justificando a inclusão nos produtos compósitos de cada zona. Finalmente, ainda se pode 
distinguir uma terceira situação inerente àqueles produtos que possuem um impacte 
regional delimitado e que não justificam uma estratégia nacional, mas sim a criação de 
condições para o desenvolvimento específico. 
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Fonte: Produção própria (Inquéritos ao painel de peritos e aos ORLT) 
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Retomaremos posteriormente a temática da organização dos produtos no âmbito da 
perspectiva do desempenho dos destinos e derivamos de imediato para a referência à 
necessidade vital de se minorarem os estrangulamentos que se detectaram na 
comercialização dos mesmos. Neste contexto, recordamos as fragilidades detectadas 
(Secção 6.3.): 

- Inexistência de operadores especializados para o mercado interno; 
- Programas dos operadores pouco versáteis (short breaks e outros); 
- Predominância da oferta de outgoing por parte das agências de viagens nacionais; 
- Comercialização baseada em preços elevados praticados pelas agências de viagens; 
- Utilização limitada das novas tecnologias por parte dos agentes turísticos que 

comercializam a oferta; 
- Preços elevados no alojamento quando comparados com os dos operadores 

internacionais; 
- Ausência de estratégias empresariais de comercialização visando o mercado interno; 
- Insuficiências dos sistemas de reservas on-line. 

 
Perante o cenário existente, que se baseia sobretudo na constatação das lacunas existentes 
ao nível da distribuição dos produtos dirigidos ao mercado interno, torna-se evidente que a 
aposta decisiva no negócio electrónico (e-business) poderá constituir a solução mais lógica 
e alinhada com as tendências actuais e futuras, já que poderá comportar alternativas para 
atenuar, em simultâneo, os problemas sentidos ao nível dos preços, da falta de 
atractividade dos programas das agências de viagens, do acesso à informação e da própria 
promoção. 
 
Como releva a OMT (2001), o negócio electrónico constitui o canal privilegiado para as 
empresas e os destinos turísticos assegurarem uma “ (…) melhor conectividade externa 
(…)”  através do recurso à Internet. 
 

Figura 8.4. – Componentes da dimensão externa do negócio electrónico 

 
Fonte: OMT (2001) 

 
Como decorre da Figura 8.4., a dimensão externa encontra-se associada à transformação da 
cadeia de valor, possibilitando a ligação do produtor do serviço turístico ao consumidor 
(comércio electrónico ou e-commerce, na expressão técnica em inglês) e, em paralelo, na 
perspectiva da cadeia da oferta, a conexão do prestador do produto turístico com os seus 
próprios fornecedores (compras electrónicas ou e-procurement, em inglês). 
Adicionalmente, deve-se considerar ainda o marketing electrónico (e-marketing), o qual 
pressupõe a exploração da Internet e de outras formas de comunicação electrónica para 
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estabelecer a conectividade com os mercados-alvo e para facilitar o trabalho conjunto com 
entidades parceiras.  
 
Face a experiências devidamente comprovadas, a OMT (2001c, 2001d) destaca os 
benefícios decorrentes do e-business, enfatizando as vantagens decorrentes de uma melhor 
relação de custos de comunicação com os mercados-alvo, da maior facilidade e rapidez nas 
compras por parte dos clientes, da melhoria do serviço prestado e da correspondente 
fidelização de clientes e da redução dos custos de produção através de processos de compra 
mais eficientes. Obviamente que a esta vertente externa dever-se-ão associar sempre as 
mais-valias internas provenientes da transformação do funcionamento da organização, a 
qual passa a pautar o seu desempenho por formas de trabalho totalmente integradas através 
do uso de sistemas comuns a toda a estrutura departamental. 
 
Por outro lado, tal como reconhecem Cooper et al (2001), os serviços turísticos possuem a 
propriedade de serem intangíveis, além de geralmente serem adquiridos antes do momento 
da fruição e longe do local do consumo, pelo que o acesso antecipado à informação reveste 
um papel fundamental, posicionando-se como um elemento-chave para a satisfação dos 
consumidores. Neste contexto, as tecnologias de informação e de comunicação revestem 
um papel nuclear neste domínio, sendo que parecem destinadas “ (…) a continuar a 
influenciar as profundamente a actividade turística (…)” .  
 
Importa ter presente que as redes computorizadas e os sistemas electrónicos de 
distribuição, desenvolvidos a partir dos anos 70 do século anterior, conduziram a mudanças 
estruturais dentro da própria actividade turística. Ainda segundo Cooper et al (2001), a 
origem de um canal electrónico ou automatizado para a distribuição de informação turística 
assentou na criação de Sistemas de Reservas em Computador (CRS na sigla em inglês) por 
parte das grandes companhias aéreas dos EUA nos anos 60. No centro de um CRS 
encontrava-se uma base de dados contendo horários de voo, lugares e informação sobre 
passageiros, sendo que no início a utilização era exclusiva por parte da companhia aérea a 
que pertencia. Posteriormente, os sistemas foram ampliados de forma a fornecerem 
informação a outras companhias aéreas e alugados a agências de viagens nos EUA. Na 
Europa, foi preciso aguardar até 1987, para dois consórcios europeus de companhias aéreas 
desenvolverem CRS para serem usados por agências de viagens (Amadeus e Galileu). Os 
CRS utilizados por agências de viagens para informação e reserva em companhias aéreas, a 
que se juntaram também a oferta de serviços hoteleiros e de rent-a-car, tornaram-se 
conhecidos como Sistemas de Distribuição Global (SDG).  
 
O canal tradicional de distribuição turística associado aos Sistemas de Distribuição Global 
inclui três participantes fundamentais. Em primeiro lugar, o fornecedor (uma companhia 
aérea, hotel ou rent-a-car), que disponibiliza o seu produto para reserva. Em segundo 
lugar, o SDG, que permite o acesso à informação do fornecedor do serviço turístico, 
processa a reserva e distribui a informação. Finalmente, a agência de viagens que faz a 
gestão da transacção da viagem em nome da sua base de clientes. 
 
Posteriormente, verificou-se uma reformulação do canal de distribuição, sendo que as 
empresas fornecedoras dos serviços turísticos, nomeadamente as companhias aéreas e a 
hotelaria, ao desenvolverem os seus próprios Websites, estabeleceram ligações de venda 
directa com os consumidores, ultrapassando os SDG.  
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Em esquema (Figura 8.5.), pode visualizar-se na página seguinte: 
 

Figura 8.5. – A reformulação do canal electrónico 
Sistemas de Distribuição Global (SDG) 

 
 

Venda directa na Internet 

 

Fonte: Produção própria a partir de OMT (2003) 

 
Em resposta a esta actuação, os SDG criaram "interfaces" na Web com as suas bases de 
dados, o que ocasionou a oportunidade para fornecedores não tradicionais oferecerem 
capacidades de reserva. De acordo com O´Connor (1999), as redes de agências de viagens 
não tiveram capacidade para explorarem com sucesso o fornecimento de viagens on-line, 
pelo que surgiram empresas especializadas no mercado electrónico que ao criarem 
verdadeiros mega sites68 proporcionaram uma variedade de serviços e produtos com 
potencial para substituírem o agente de viagens tradicional. O conceito associado é o de 
um portal que aglutina a informação e que serve de canal de acesso a outros sites com 
interesse relevante para os fins em causa; no fundo, funciona como um centro integrado de 
vendas de viagens, combinando produtos de diferentes fontes e oferecendo um mecanismo 
padrão para a procura da informação e execução de pedidos. 
 
Ainda segundo O´Connor (1999), alguns agentes intermediários também estão a “ (…) 
promover activamente a Web como canal de distribuição para agentes de viagens (…)”, 
citando o caso concreto da Pegasus Systems, que possibilita que estes operadores efectuem 
reservas através do seu site TravelWeb, em detrimento do SDG ou por telefone. 
 
A referência à evolução observada nos modelos de distribuição associados ao canal 
electrónico teve como objectivo constatar que, no plano internacional, as tendências 
existentes apontam claramente no sentido da Web funcionar como uma rota de contacto 
directo com o consumidor (Buhalis, 2000a, OMT, 2005). A natureza e as características da 
indústria turística permitem expor aos potenciais consumidores uma vasta gama de 
destinos a visitar, evidenciando-se as atracções de cada destino, bem como os 
equipamentos existentes (Buhalis e O´Connor, 2006). Com a Internet, os turistas têm agora 
a possibilidade de aceder a um maior número de ofertas e proceder à sua comparação de 

                                                 
68 De acordo com O´Connor (1999), os sites Microsoft Expedia (www.expedia.com), Travelocity (www. 
travelocity.com), Excite City.net (www.city.net), Map Quest (www.mapquest.com), Preview Travel 
(www.previewtravel.com) e Ásia Travel (www.asiatravel.com), constituem exemplos de mega sites que obtiveram 
sucesso em termos de vendas. 
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um modo eficaz (Olsen, 2003a). Daí a importância de que as empresas e as organizações 
turísticas tentem assegurar um posicionamento de destaque nos motores de busca, quando 
se procede a uma pesquisa (Poon, 1993).  
 
Como deriva igualmente do exposto, os canais de distribuição electrónicos têm alterado o 
negócio dos intermediários do turismo, pelo que as agências de viagens necessitam de se 
adaptar à nova situação no mercado, desenvolvendo produtos adequados às motivações dos 
clientes on-line (Buhalis e Ujma, 2006). As promoções de última hora, o fornecimento de 
informação actualizada, constituem exemplos de serviços que podem ser oferecidos via 
Internet e que exercem poder de atracção junto dos clientes (O´Connor, 1999). 
 
No caso da comercialização e distribuição do turismo interno em Portugal, o diagnóstico 
apresentado foi elucidativo no sentido da evidência de que o modelo baseado na tradicional 
intermediação das agências de viagens não funciona, constituindo um factor de obstrução 
ao desenvolvimento do turismo interno em Portugal. São evidentes os sinais de 
inexistência de capacidade negocial por parte dos operadores nacionais para concretizarem 
a compra de grandes “allotments” junto dos prestadores de serviços, sobretudo junto do 
alojamento turístico, pelo que os preços praticados nos programas das agências de viagens 
pouco diferem das tarifas praticadas ao balcão dos estabelecimentos (Secção 6.3.2.). Este 
“handicap”  para ser ultrapassado exigiria, segundo o nosso ponto de vista, o aparecimento 
de operadores nacionais com capacidade financeira para assegurar o investimento 
necessário e com o propósito de se especializarem no mercado interno.  
 
Na ausência de qualquer iniciativa empresarial neste sentido, a alternativa terá que residir 
na iniciativa dos agentes públicos, onde aliás existem situações de comprovado sucesso 
nalguns países, nomeadamente, no Reino Unido e na França, conforme já referido na 
Secção 4.2.4. da presente investigação. Neste contexto, a criação de um portal orientado 
exclusivamente para o turismo interno, com a inclusão de uma plataforma que viabilizasse 
o negócio turístico, poderia constituir uma solução possível, com vantagens para os 
consumidores finais, mas também para as próprias empresas turísticas. A hipótese do 
sistema se desdobrar por sub-portais regionais ou temáticos (por produtos) poderia 
eventualmente garantir uma adesão mais forte por parte dos agentes regionais e dos 
empresários especializados em determinados segmentos. 
 
Ao concretizar-se um sistema deste tipo facilitar-se-ia aos produtores de serviços a 
hipótese de colocação dos seus produtos num mercado com notoriedade e com capacidade 
de penetração amplificada, a par de facultar aos consumidores a visão comparativa das 
ofertas existentes, sendo que a perspectiva de concorrência directa entre as propostas 
existentes poderia acarretar a natural redução de preços, tornando os programas mais 
competitivos. Por outro lado, incentivaria a inovação na apresentação de produtos mais 
atractivos, torneando desta forma a estagnação observada neste campo. Para as PME 
nacionais este modelo comportaria uma janela de oportunidade ao permitir-lhes o acesso a 
um mercado alargado e convenientemente seccionado. Parecem evidentes as vantagens em 
se impulsionar estes processos a partir dos destinos turísticos, tal como se sublinhou na 
Secção 7.4.4., onde se analisaram as ideias de Valls (2004) e Kotler (2002) em torno do 
novo paradigma associado ao conceito de marketing holístico. 
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Contudo, a criação de um sistema dirigido para o e-business no plano do turismo interno 
não se poderá resumir à simples definição da arquitectura de um modelo informático, 
exigindo a junção de outras componentes, entre as quais destacaríamos a junção da 
componente de marketing electrónico, através do recurso a procedimentos de Gestão de 
Relação com o Cliente (sigla CRM em inglês, correspondente a Customer Relationship 
Managemen). A Gestão de Relacionamento com o Cliente aparece referido na literatura da 
especialidade como um sistema integrado de gestão com foco no cliente, constituído por 
um conjunto de procedimentos e processos devidamente organizados e integrados num 
modelo de gestão de negócios. De acordo com a OMT (2001), “ (…) o CRM é uma 
abordagem altamente eficaz e eficiente em termos de custos (...)”, residindo o seu 
objectivo principal no apoio às organizações, de modo a facilitar a fidelização e a 
angariação de clientes, através do melhor entendimento das suas necessidades e 
expectativas e formação de uma visão global do ambiente de marketing.  
 
De facto, os processos e sistemas de gestão de relacionamento com o cliente permitem o 
controlo e o conhecimento integrado das informações sobre os consumidores, além do 
registo de todas as interacções efectuadas, o que constitui um material de informação muito 
rico para suportar as eventuais tomadas de decisões sobre as estratégias no plano comercial 
e do marketing. Ainda segundo a OMT (2001d), o cabal aproveitamento da Gestão de 
Relação com o Cliente implica uma atitude corporativa em conformidade, não só no 
domínio da manutenção de um bom relacionamento com os clientes, mas igualmente a 
operacionalização de uma equipa técnica que possa assegurar a exploração da informação 
armazenada de uma forma inteligente. 
 
Neste sentido, pode-se referenciar a experiência do Canadá69, país que tem utilizado uma 
técnica de “direct targeting marketing” com resultados comprovados, precisamente no 
domínio do turismo interno (PRIZM70). O objectivo dominante da estratégia de marketing 
para este mercado baseia-se na alteração progressiva dos hábitos de viagem dos residentes, 
conduzindo-os à constatação das vantagens de explorarem turisticamente o seu próprio 
país, em detrimento de efectuarem turismo emissor. A mensagem promocional baseia-se 
na evidência dos recursos e da atractividade do país, sobretudo no que concerne ao tipo de 
produtos que são objecto de preferência nas viagens ao estrangeiro.  
 
Paralelamente às acções promocionais, funciona o CRM, o qual proporciona a 
segmentação da população residente em função de critérios demográficos, sociais e 
económicos, além da ponderação das motivações das pessoas para viajarem. Depois da 
definição através do sistema PRIZM dos segmentos preferenciais (target), inicia-se o 
processo de envio de mensagens pertinentes aos destinatários seleccionados, contendo a 
oferta que, em princípio, deverá corresponder aos desejos dos segmentos visados.  
 
A profundidade da informação constante do CRM (neste caso o modelo PRIZM) permite 
direccionar a apresentação dos produtos para mercados-alvo bem definidos, tendo em 
consideração factores como a utilização do tempo livre por parte dos consumidores e os 
seus valores sociais. Segundo a administração canadiana, os resultados têm sido 
reveladores da consistência desta estratégia, tendo o mercado interno consolidado 
                                                 
69 http://www.corporate.canada.travel/fr/ca/markets_products/north_america/canada/canada.html (26/01/09) 
70 http://www.claritas.com/target-marketing/market-research-services/marketing-data/marketing-segmentation/ 
/workplace-prizm.jsp (26/01/09) 
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fortemente a sua posição, entre 2001 e 2006, no contexto do turismo interior no Canadá, 
como decorre da apreciação do Gráfico 8.5., a seguir apresentado. 

 
Gráfico 8.5. – Distribuição do consumo turístico interior no Canadá 

 
Fonte: Commission Canadienne du Tourisme (2007) 

 
Como nota final, reforça-se o entendimento de que a criação de um portal vocacionado 
para o desenvolvimento do turismo interno, englobando as valências atrás recomendadas, 
implicaria igualmente a constituição das desejáveis parcerias envolvendo a Administração 
Central e Regional do Turismo, as Organizações de Gestão dos Destinos, as empresas 
turísticas dos principais ramos de actividade e os parceiros tecnológicos adequados para o 
efeito. A OMT (2001) frisa a importância do papel desempenhado pelas Organizações de 
Gestão dos Destinos em processos deste tipo, já que deverão possuir “ (…) uma 
responsabilidade específica para com os vários fornecedores do sector turístico, 
assegurando a integração dos diversos atractivos que compõem o produto nas suas áreas 
de intervenção (…)” e apresentando-os no mercado electrónico debaixo da marca do 
próprio destino. 
 
iv) O posicionamento e o desempenho dos destinos 
 
Como já foi anteriormente referido, o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 
definiu dez produtos como prioritários em termos do futuro desenvolvimento turístico do 
país. Na base desta selecção, estiveram critérios ligados à atractividade nos mercados 
internacionais e ao interesse estratégico, tendo sido igualmente definida uma hierarquia de 
intervenção no plano regional (MEI, 2007). Neste sentido, e perante o desiderato de 
criação de um política integrada de desenvolvimento dos produtos turísticos nacionais 
tornar-se-á imprescindível aglutinar num quadro estratégico único as orientações 
estabelecidas no PENT com a segmentação nacional e regional na óptica do turismo 
interno.  
 
A organização espacial dos produtos integrados, focados em todo o turismo interior, 
perfila-se, na nossa perspectiva, como a tarefa decisiva e pressupõe que o processo de 
levantamento, organização e “clusterização” esteja concluído ao nível dos vários destinos. 
Será igualmente ao nível dos destinos que se deverá concretizar a avaliação da organização 
da oferta existente para o cabal aproveitamento das potencialidades dos vários produtos 
(Brackenbury, 2000; Valls, 2004; Ejarque, 2005; Silva et al, 2005).  
 
As eventuais lacunas identificadas no plano da oferta deverão ser objecto das intervenções 
condizentes (Comissão Europeia, 2007a); contudo, o acompanhamento das necessidades 
sentidas pela parte da procura também não deverá ser descurado, de forma a proporcionar 
uma visão global sobre as principais fragilidades e oportunidades existentes (Silva et al, 
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2005). Esta dupla observação poderá facilitar o ajustamento estratégico e viabilizar a 
delimitação dos portfólios regionais de produtos turísticos, devidamente ajustados em 
termos do seu potencial de atracção e de desenvolvimento. Alcançada a estabilização dos 
portfólios regionais de produtos turísticos, com a consequente hierarquia de 
potencialidades, importará concluir o processo de estruturação regional, através da 
operacionalização dos produtos seleccionados, tendo em consideração os respectivos ciclos 
de vida. Em conformidade, será nesta fase que cada destino deverá gizar o 
desenvolvimento consentâneo da sua carteira de produtos, definindo com rigor a sua 
concepção e engenharia, o modelo de negócio subjacente, as parcerias necessárias, o 
faseamento das acções, os factores críticos de sucesso e os instrumentos de eventual apoio 
financeiro a utilizar (Silva et al, 2005). 
 
A imprescindibilidade da perspectiva regional (ou local) na organização dos produtos 
turísticos remete-nos para os desafios referentes à gestão da qualidade nos destinos. De 
facto, tal como referem Silva et al (2005), “ ( …) a procura de vantagens competitivas 
através da melhoria da qualidade dos produtos turísticos é uma questão que não oferece 
controvérsia no seio da literatura (…)”. Por outro lado, não obstante a ambiguidade que 
ainda rodeia o conceito de destino turístico, os mesmos autores relevam que os 
pressupostos inerentes à gestão integrada da qualidade, ao não dispensarem um ambiente 
de parceria e de interacção, induzem ao reconhecimento de que estamos na presença de “ 
(…) um conceito especialmente dirigido e talhado para a problemática que caracteriza a 
modelização da temática nos destinos turísticos (…)” .  
 
Trata-se de um ponto de vista que subscrevemos e que nos remete para as teses que 
defendem que o cerne do processo de avaliação da qualidade apreendida pelos turistas 
reside no produto turístico global (Valls, 2004; Silva et al, 2001b; Cooper et al, 2002; 
Buhalis, 2000; Ejarque, 2003), o qual tem que ver com as condições gerais do destino 
turístico que são colocadas à disposição dos turistas, constituindo o resultado de uma 
miscelânea de elementos, tangíveis ou intangíveis, os quais são objecto de uma avaliação 
também integral por parte dos turistas. Por outro lado, os produtos específicos derivam da 
acção dos agentes económicos no sistema turístico e do processo produtivo utilizado, 
representando pontos da cadeia de valor que um turista experimenta durante a sua estada 
num determinado destino. 
 
Neste contexto, parece-nos intuitivo considerar que a gestão da qualidade do produto 
turístico deverá ser equacionada tomando em consideração as duas perspectivas de produto 
já referidas. Assim, a gestão da qualidade do produto compósito surge-nos, em princípio, 
como uma atribuição que deverá ser assumida pela organização pública regional, enquanto 
que no plano dos produtos específicos parece emergir uma responsabilidade crescente do 
contexto empresarial. Contudo, tal como acentuam Silva et al (2001b), a centralização 
exclusiva das preocupações nas empresas do sector parece não ser aconselhável, já que 
correr-se-ia o risco “ (…) de não incorporar no processo de mudança variáveis do meio 
envolvente que poderão ser tão ou mais importantes, em termos de avaliação global da 
qualidade, que os serviços prestados pelas organizações do sector (…)”.  
 
Por outro lado, o contexto da parceria que deve orientar o desenvolvimento das actividades 
turísticas, tal como decorre da revisão da literatura (Getz, 1987; Heeley, 2003; Costa, 
2001c), vem ainda empolar mais a prioridade da gestão integrada de todas as componentes 
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da oferta turística, o que, logicamente, implica um processo de gestão assente na óptica 
compósita do produto turístico (Guibilato, 1983; Silva et al, 2005). A questão é 
particularmente relevante, visto que ao reconhecer-se que o processo de avaliação da 
qualidade é transversal em relação à globalidade da oferta regional, a qual deriva 
invariavelmente de uma amálgama de experiências, de observações e de contactos que o 
visitante experimenta no decurso da sua estada, cujos contornos tendem a ultrapassar a 
componente endógena do sector turístico (Silva et al, 2005). 
 
Neste sentido, um programa de qualidade para os produtos turísticos deve ter a sua 
materialização no plano regional/local, visando o desenvolvimento em consonância com as 
tendências actuais e futuras da procura e facultando o seu contributo ao nível da oferta 
existente, contribuindo para a sua diversificação e para a eventual atenuação do factor 
sazonal (Cunha, 2006). Por outro lado, não deve dispensar o envolvimento das entidades 
privadas no processo (Costa, 2001c), tanto mais que alguns critérios indissociáveis da 
adopção de boas práticas no domínio da qualidade (tais como, a segurança, a higiene, a 
autenticidade e a transparência), derivam de medidas horizontais que também 
responsabilizam as empresas turísticas (Silva et al, 2001b). 
. 
A nova configuração da organização regional do turismo português, tal como estabelecido 
no Decreto-Lei n.º 67/2008, de 10 de Abril, concentrará nas Entidades Regionais do 
Turismo (ERT) e nos pólos de Desenvolvimento do Turismo (PDT), a responsabilidade de 
ocuparem uma posição de charneira entre o poder central e local. Neste sentido, a sua 
intervenção terá que possuir como referências emanações da política nacional de turismo, 
já que sem um planeamento estratégico de intervenção no mercado interno a este nível 
nacional, não será viável criar um quadro que sirva como referencial às acções dos agentes 
regionais, os quais na prática emergem como responsáveis operacionais pela concretização 
das estratégias.  
 
Em conformidade, parece-nos que seria desejável que as novas estruturas regionais de 
turismo definissem um modelo de intervenção nos destinos turísticos baseado em 
instrumentos de gestão integrada, de forma a potenciar as ofertas e a consequente 
maximização de resultados, bem como a monitorização permanente da operação turística, 
de forma a aferir regularmente a eficácia das estratégias de desenvolvimento turístico. 
 
Por outro lado, deve equacionar-se a articulação com o poder local, dando sequência à 
abordagem “top-down”que deve presidir ao desenvolvimento de uma política integrada 
(OMT, 1985; Cooper et al, 2001). E, neste domínio importa não ignorar que o papel dos 
municípios na área do turismo tende a intensificar-se, já que estes desempenham acções 
fundamentais nos domínios do licenciamento dos empreendimentos turísticos e do 
ordenamento do território, a par com as responsabilidades na melhoria das condições de 
recepção turística e no processo da convergência entre os actores envolvidos.  
 
De facto, além da convicção compartilhada por vários autores de que é ao nível local que a 
operacionalização do turismo reveste um carácter decisivo (Mathieson e Wall (1992); 
Cooper et al, 2002; Valls, 2004; Ejarque, 2005), existem argumentos adicionais que 
justificam a necessidade de uma articulação crescente com os municípios na área do 
turismo e que se prendem principalmente com a compatibilização dos instrumentos de 
gestão territorial, nomeadamente no caso dos Planos Directores Municipais com o 
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desenvolvimento turístico. Por outro lado, as próprias autarquias têm vindo a demonstrar 
uma atenção acrescida pelo turismo, na medida em que reconhecem progressivamente que 
o sector pode assumir-se como um instrumento precioso no suporte à resolução de 
problemas locais relacionados com a recuperação urbana, a conservação de edifícios, a 
infraestruturação básica, a melhoria da qualidade de vida dos residentes, o estímulo de 
criação de emprego e o desenvolvimento local (Mota et al, 2005; Guerra et al, 2005). 
 
Face ao exposto, enfatiza-se a importância de que o turismo ao nível local seja 
desenvolvido dentro do contexto do turismo regional (Costa 2001c), daí o realce da 
imperatividade da articulação entre as novas figuras regionais e as Câmaras Municipais. 
No plano local ou municipal, as apostas devem ser diversificadas e consentâneas com as 
apetências e recursos de cada zona, mas sempre numa lógica clara de integração com as 
políticas definidas no patamar de nível imediatamente superior (OMT, 1985). Por outro 
lado, do ponto de vista de estruturação dos produtos turísticos e da acção promocional, 
afigura-se como mais desejável dispor de organizações regionais em destinos mais 
dimensionados, com integração adequada de produtos locais e com capacidade de 
afirmação em mercados. De facto, para estes último objectivo, o plano regional 
proporciona condições de eficiência e eficácia superiores às que resultam do nível 
municipal, não se devendo traduzir necessariamente em despesas adicionais, mas sim em 
economias de escala (Middleton e Clarke, 2002). 
 
Uma referência final ao papel que as Organizações de Gestão dos Destinos devem 
desempenhar nas estratégias de e-business. Assim, de acordo com a OMT (2001d), as 
Organizações de Gestão dos Destinos possuem claras responsabilidades na cadeia de valor 
que estes sistemas geram para os consumidores, ao posicionarem-se sobretudo em dois 
patamares diferenciados de intervenção. Competir-lhes-á estabelecer “ (…) os links 
electrónicos apropriados com os fornecedores do sector turístico dentro do destino, 
permitindo-lhes manter informações e disponibilidades por conta própria (…)” e, em 
simultâneo, funcionarem como intermediárias, ao consolidarem o leque de produtos nos 
destinos, especialmente os das PME, e ao actuarem como elementos de distribuição 
electrónica junto dos agentes de viagens e de outras entidades envolvidas no comércio das 
viagens (OMT, 2001c).     
 
v) Sazonalidade dos fluxos 
 
Da leitura da literatura sobre o fenómeno turístico pode-se retirar a ilação de que a 
sazonalidade, entendida como a distribuição desigual da procura em determinados períodos 
do ano, deriva, essencialmente de efeitos conjuntos observados quer do lado da procura 
como também da oferta (Cooper et al, 2001; Cunha, 2006). No caso deste último bloco, a 
dotação ao nível da tipologia dos recursos turísticos de um determinado destino pode 
constituir um elemento indutor da sazonalidade (Beni, 2004), já que existem algumas 
atracções turísticas que estão na base de alguns produtos e que, em princípio, ao 
dependerem acentuadamente das condições climáticas, tendem a gerar usos 
manifestamente diferenciados durante o ano. Por exemplo, os destinos de praia ou os 
destinos de neve, revelam uma apetência incontornável para suscitarem fluxos díspares da 
procura durante o ano, pelo que comportam automaticamente uma oscilação sazonal que 
deriva da sua própria especificidade. Apesar do esforço de diversificação da oferta e de 
criação de produtos destinados a satisfazer outras motivações, não é possível eliminar 
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totalmente a sazonalidade neste tipo de destinos, pelo que o objectivo deverá residir na sua 
atenuação (Comissão Europeia, 2007a).  

Por outro lado, do lado da procura, sobretudo da ditada pelo lazer ou férias, é evidente a 
tendência da sua concentração em épocas específicas, reflectindo a disponibilidade dos 
períodos de tempo livre e o desejo de os preencher durante as épocas do ano que possuem 
um clima mais atractivo. A esta realidade há que acrescentar os efeitos dos calendários 
escolares e das práticas empresariais que tendem a encerrar as suas instalações num 
período fixo do ano (Cetron, 2003).  

Assim, colocados perante a evidência de desequilíbrios estruturais em alguns destinos, 
como corolário da justaposição de especificidades inerentes à imobilidade da oferta 
instalada e às flutuações da procura (Cooper et al, 2001), não admira que esta temática 
tenha vindo a constituir uma prioridade de abordagem por parte das organizações 
internacionais e nacionais de turismo, bem como por parte dos empresários e trabalhadores 
do sector. Tal como salientado na Secção 2.5.4., as tendências qualitativas mais recentes da 
procura turística no plano internacional, ao exteriorizarem comportamentos que 
demonstram uma maior propensão para o gozo de férias repartidas, o reforço das viagens 
de curta duração e um maior aproveitamento dos fins-de-semana, permitem perspectivar 
um maior equilíbrio temporal dos fluxos turísticos (Buhalis e Costa, 2006c; Gretzel et al, 
2006). 

Este ponto de vista ganha uma dimensão ampliada se também tivermos em conta os 
esforços desenvolvidos a partir dos destinos turísticos, nomeadamente através da 
diversificação de produtos e da tentativa de promoção das épocas baixa e média mediante 
um abaixamento dos preços praticados. Paralelamente, o reforço das viagens associadas a 
motivos profissionais, bem como o denominado turismo de eventos também podem 
fornecer um contributo não desprezível para a atenuação da sazonalidade (Cooper et al, 
2006). 

No caso do turismo interno em Portugal, a sazonalidade tem uma incidência muito forte, 
constituindo uma das suas debilidades mais marcantes, tal como evidenciado na Secção 
anterior. De facto, à tendência para o gozo de férias ocorrer nos meses mais quentes, 
sobretudo num país como Portugal que possui uma costa ampla e recheada de praias, junta-
se o efeito de outros factores determinantes que contribuem decisivamente para a 
concentração no período de Verão, sobretudo em Agosto.  

Tal como evidencia Correia (1994), as férias escolares ocorrem neste período, 
particularmente “ (…) aliadas à forte motivação das férias familiares (...)”, enquanto que 
as férias laborais também se localizam preferencialmente neste período, visto que algumas 
empresas e unidades fabris optam por encerrar no mês de Agosto. Contudo, o desequilíbrio 
existente não deriva somente do clima e da rigidez do calendário de férias escolares e 
laborais, devendo-se adicionar, tal como relevado na Secção 6.2.1.2., as consequências 
decorrentes da fraca fragmentação das férias ao longo do ano e da particularidade do 
ambiente de praia predominar fortemente como opção para o gozo de férias fora da 
residência (CESTUR, 2007).  
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De acordo ainda com CESTUR (2007), dos portugueses que gozaram férias em 2006, 
37,7% tiveram condicionantes na escolha do período da sua concretização, sobressaindo as 
restrições profissionais (escalonamento no emprego e afazeres inadiáveis) como 
condicionalismo dominante. O calendário escolar e as restrições familiares também 
induziram constrangimentos na escolha do período de férias, o que se relaciona fortemente 
com o facto destas terem sido escolhidas, na maioria dos casos, por toda a família ou pelo 
casal, exigindo assim uma coordenação entre a vida profissional e as férias escolares dos 
filhos (conforme a Secção 5.2.1.2.).  

Poder-se-á colocar a questão se os factores condicionantes no mês de férias exibem um 
comportamento similar nos vários estratos da população. A resposta a esta questão é 
negativa, sobressaindo particularmente o factor associado à idade das pessoas.  

Gráfico 8.6. 
Factores condicionantes na escolha do mês de férias  
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Conforme se pode inferir (Gráfico 8.6.), os factores ligados ao trabalho foram os que mais 
condicionaram a escolha do período de férias; de facto, exceptuando o segmento mais 
jovem (15 a 25 anos), onde se incluem sobretudo estudantes, os escalonamentos no 
emprego e os afazeres profissionais foram os elementos que mais influenciaram as opções 
efectuadas, revelando contudo ocorrências linearmente distintas. Assim, os imperativos 
decorrentes do escalonamento no emprego registaram uma incidência crescente até ao 
grupo etário “36 a 45 anos”, para depois baixarem progressivamente até ao escalão dos 
mais idosos, reflectindo as exigências de um ciclo de vida profissional em conformidade.  

Por outro lado, as restrições decorrentes dos afazeres profissionais demonstraram uma 
tendência aumentativa com a idade, o que pode ser explicado pelo facto de Portugal 
possuir a taxa da UE-25 mais alta de pessoas com segundo emprego, a par da elevada 
idade média de saída do mercado de trabalho, da dimensão média mais alta das famílias e 
da maior desigualdade na repartição dos rendimentos familiares ao nível da UE-1571. Neste 
contexto, o cruzamento destes factores induz os residentes a procurarem rendimentos 
adicionais quando ainda se encontram no exercício da actividade profissional dominante, 
ou então quando se perspectiva a passagem às situações de pré-reforma ou reforma, pelo 

                                                 
71 Dados do EUROSTAT apresentados em CESTUR (2007; 165-167) 

Fonte: CESTUR (2007) 
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que os constrangimento para a escolha do período de férias decorrem precisamente desta 
situação. 

Desta forma, parece-nos lícito concluir que as restrições de ordem profissional constituem 
o elemento que mais influencia a concentração do gozo de férias no mês de Agosto, 
embora os calendários escolares também contribuam para o efeito. De facto, com o período 
de aulas ou de exames a prolongar-se até ao mês de Julho e com o início do ano escolar a 
ocorrer no ensino básico, secundário e superior, no decurso das primeiras semanas de 
Setembro, existem condições estruturais que empurram necessariamente para o gozo de 
férias no mês de Agosto. Contudo, a observação do Gráfico mostra-nos que este factor 
apenas atingiu uma expressão acentuada no caso dos mais jovens, onde logicamente se 
sobrepôs às restantes condicionantes. 

Trata-se de uma questão que justifica o conveniente aprofundamento pelo que se procedeu 
à análise dos períodos de férias escolares em vários países europeus, utilizando como fonte 
de informação dados da Comissão Europeia (2008).  

Quadro 8.3. – Calendários de férias escolares de Verão em alguns países europeus 

Semanas
 de férias

Áustria (3 regiões) 9
Áustria (6 regiões) 9
Bélgica (Com.Flamengas) 9
Bélgica (outras Comunidades) 9
Bulgária 11
Chipre 11
Alemanha (global) (*) 6
     Essen, Rheinland-Pfalz 6
     Bayern 6
R. Checa 9
Dinamarca 7
Estónia 13
Grécia 10
Espanha (**) 11
Finlândia 10
França (***) 9
Hungria 11
Irlanda 10
Itália 12
Liechtenstein 6
Luxemburgo 9
Letónia 13
Lituânia 13
Malta 11
Holanda (global) 6
     Norte 6
     Centro 6
     Sul 6
Noruega 8
Polónia 10
Portugal 11
Roménia 13
Reino Unido (global) 6
     Escócia 6
     Inglaterra e País de Gales 6
Suécia 11
Eslovénia 10
Eslováquia 9
Turquia 12
(*) - Diferenciado por 12 regiões Fonte: Elaboração própria a partir de EURYDICE (200 8)
(**) - Oscilação pelas Comunidades Autónomas não ex cedendo o diferencial de uma semana.
(***) - Calendário diferenciado por 3 grandes zonas  para as férias de Inverno/Carnaval e da Primavera/ Páscoa

SetembroJunho Julho Agosto

 

Como sobressai da observação do Quadro 8.3., a “mancha” referente aos meses de gozo de 
férias no Verão para os alunos dos ensinos primário e secundário apresenta ligeiras 
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flutuações por países, mas na generalidade, a concentração em Julho e Agosto é uma 
situação real e não exclusiva de Portugal.  

Existem alguns países que optaram por introduzir critérios de diferenciação regional em 
relação ao início e ao final do período das férias, pelo que importa destacar as situações 
mais relevantes.  

Assim, na Áustria, na Bélgica e na Espanha, as oscilações regionais são praticamente 
irrelevantes, pouco contribuindo para uma eventual estratégia de desconcentração dos 
movimentos turísticos dos residentes. Em contrapartida, no Reino Unido, já se observou 
alguma demarcação temporal significativa entre a Escócia e a Inglaterra e o País de Gales. 

Contudo, foi na Alemanha e na Holanda que se detectaram os casos de uma deliberada 
tentativa de desconcentração regional dos períodos de férias. No primeiro destes países 
constatou-se a existência de um calendário distinto para doze regiões, sendo que se 
verificaram situações de absoluta ausência de sobreposição, como se exemplifica no 
Gráfico. No caso da Holanda, a distinção dos períodos de férias baseia-se num critério 
mais lato, abrangendo três zonas (Norte, Centro e Sul) e tendo como intervalo de 
distribuição apenas os meses de Julho e Agosto. 

Como nota adicional, saliente-se também a forte disparidade em termos do período médio 
de férias escolares, notando-se uma oscilação entre os seis meses (Alemanha, 
Liechtenstein, Holanda e Reino Unido) e os treze meses (Estónia, Letónia, Lituânia e 
Roménia). Portugal, com 11 meses, possui um valor igual, ou muito próximo, do 
observado em Espanha e Itália. 

Ainda relacionado com o tema das férias, justifica-se uma alusão ao caso francês, citado 
amiúde no decurso desta investigação como ilustrativo de uma política consistente para o 
desenvolvimento do turismo interno. Assim, a França possui também uma estratégia de 
desconcentração regional das férias, mas abrangendo apenas os períodos do 
Inverno/Carnaval e da Primavera/Páscoa. A explicação para esta opção, deixando de fora 
as denominadas “férias grandes”, prende-se com a política social de fomento das práticas 
turísticas, a qual mobiliza um conjunto significativo de infraestruturas e equipamentos 
turísticos colectivos, cuja rentabilidade depende da plena ocupação na denominada época 
alta.  

Retomando as considerações sobre as férias no Verão, pode-se concluir que Portugal não 
ostenta um padrão de férias escolares muito divergente das médias comunitárias, pelo que 
não será este elemento que explica, de uma forma determinante, a tendência para a forte 
sazonalidade existente, particularmente em Agosto. De facto, será no âmbito dos 
condicionalismos inerentes à actividade profissional exercida, que se podem explicar as 
razões da existência no nosso país de uma distribuição muito mais concentrada do que na 
maioria dos países europeus.  

Face à dimensão da população residente em Portugal que acusou condicionantes na escolha 
do período de férias, considerou-se importante aprofundar este tema e proceder ao 
confronto entre a situação real de distribuição mensal das férias e a decorrente da 
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hipotética eliminação de todos os condicionalismos. Assim, o Gráfico 8.7. permite 
comparar esta realidade, a qual encerra aspectos conclusivos interessantes.  

 

Gráfico 8.7. 

Comparação entre o mês de gozo de férias e
o mês em que gostava de gozar férias (2006)
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Perante duas distribuições mensais com um desvio padrão muito similar (respectivamente, 
8,672 e 8,254) e com um coeficiente de variação elevado (respectivamente, 1,041 e 0,990), 
constatou-se que ao ocorrerem as férias nos meses preferidos pelos residentes, os ganhos 
em termos de equilíbrio sazonal seriam sobretudo alcançados através de um maior 
equilíbrio entre os três meses de Verão, sendo que ainda se agravariam mais os índices de 
escolha referentes ao primeiro quadrimestre e ao último trimestre do ano.  

Por outro lado, o mês de Julho ultrapassaria Agosto como a primeira escolha, registando-se 
igualmente o reforço das posições dos meses de Junho e de Maio, enquanto que Setembro 
manteria praticamente o seu peso relativo. No tocante aos restantes meses do ano, 
tenderiam de uma forma generalizada a baixar a sua incidência. 

Neste sentido, ao concretizarem-se os desejos pessoais dos residentes em termos de 
períodos de férias, teríamos uma atenuação objectiva da forte ponderação de Agosto, bem 
como uma distribuição mais equilibrada entre os meses de Verão, o que comportaria 
algumas vantagens em termos da frequência de alguns destinos, evitando-se parcialmente 
as manifestações de sobrecarga das infraestruturas, dos equipamentos e dos serviços locais.  

Contudo, como decorre da apreciação do Gráfico 8.8., permaneceria por resolver a forte 
assimetria da curva sazonal durante o ano, já que o “alisamento” observado nos meses de 
Verão não seria complementado com uma progressão dos meses fora do período de Maio a 
Setembro, pelo que a distribuição mensal continuaria com uma dispersão de valores dentro 
da mesma ordem de grandeza. 

Fonte: Produção própria (Inquérito aos residentes) 
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Gráfico 8.8. 

Comparação da concentração do gozo de férias (2006)
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Em conformidade com o exposto, pode-se observar que a sazonalidade das férias dos 
residentes também se encontra influenciada por causas que se prendem com hábitos 
adquiridos, os quais sem propostas alternativas consistentes em termos de inovação e de 
uma boa relação qualidade/preço, têm tendência a manterem-se. Por outro lado, a forte 
motivação para o gozo de férias associada à convivência com familiares e amigos, também 
pode induzir a que a viagem ocorra nos períodos em que presumivelmente todos terão 
maior possibilidade em se encontrarem.  
 
Este aspecto tradicionalista aparece de certo modo espelhado na desagregação dos meses 
de férias por grandes grupos profissionais (Gráfico 8.9.), onde se pode constatar que os 
sectores que em princípio possuem mais autonomia para a escolha dos períodos de férias, 
nomeadamente, os empresários e os profissionais liberais, evidenciaram um 
comportamento que só se demarca do grupo dos empregados por conta de outrem na 
menor utilização relativa do mês de Agosto, com a consequente transferência para os 
meses adjacentes. 
 

Gráfico 8.9. 
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Fonte: CESTUR (2007) 

Fonte: SigmaDos/CESTUR (Dezembro 2006) 
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Segundo a nossa perspectiva, a diminuição da propensão da maioria dos residentes para 
terem as suas férias num único período, daria uma contribuição muito forte para a redução 
da incidência sazonal do mês de Agosto, sendo crível que as denominadas épocas média e 
baixa registassem subidas interessantes em termos de procura. Simultaneamente, ao 
ocorrer a repartição de férias, observar-se-ia igualmente uma maior diversificação nas 
escolhas ao nível dos destinos e dos produtos, o que acarretaria uma oportunidade de 
desenvolvimento para as zonas de menor produção turística, ou seja, mais desligadas do 
turismo balnear. O turismo rural e urbano, este último através de produtos como o 
City/Short breaks, o touring cultural e paisagístico, a gastronomia e os eventos, poderiam 
beneficiar deste cenário com as vantagens evidentes para o equilíbrio que se produziria na 
oferta turística nacional.  
 
Tal como demonstrado na Secção 5.2.1.1., os residentes têm aproveitado de uma forma 
crescente os fins-de-semana para viajarem para fora do seu domicílio habitual, e apesar da 
procura se revelar, em termos de alojamento, fortemente dirigida para as residências 
secundárias, o efeito global tem sido positivo, com expressão também no plano dos 
empreendimentos turísticos. Este aspecto demonstra que os residentes também têm 
apetência para efectuar viagens durante todo o ano, pelo que se existissem propostas 
atractivas a par de uma política de incentivo às férias fora do Verão nas empresas e na 
Administração Pública, certamente que se observariam progressos na correcção dos 
desequilíbrios sazonais ao nível das taxas de gozo de férias.  
 
No caso da Administração Pública, o Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, veio 
estabelecer no seu Artigo 7º, nº 1, que “ (…) ao funcionário ou agente que goze a 
totalidade do período normal de férias vencidas em 1 de Janeiro de um determinado ano 
até 31 de Maio e ou de 1 de Outubro a 31 de Dezembro é concedido, no próprio ano ou no 
ano imediatamente a seguir, consoante a sua opção, um período de cinco dias úteis de 
férias, o qual não pode ser gozado nos meses de Julho, Agosto e Setembro (…)”. Tratou-se 
de uma medida sem grandes efeitos práticos, possivelmente por implicar o gozo da 
totalidade do período de férias fora dos meses de Verão, o que não configura uma situação 
consentânea com a tendência universal para a repartição de férias durante o ano.   
  

A oferta de dias adicionais de licença nas férias realizadas fora da época alta, ou o 
ajustamento do subsídio de férias através de um processo de majoração, poderiam 
constituir mecanismos a testar, desde que contextualizados no âmbito de uma política que 
admita a fragmentação dos períodos de férias como um imperativo nos dias de hoje.  
 
Este factor remete-nos novamente para a necessidade de existir uma abordagem coerente e 
integrada à problemática do turismo interno, com cruzamento das políticas adequadas ao 
nível dos vários sectores da administração. Que sentido faz a Administração, através das 
estruturas do turismo, desencadear campanhas e produtos para a repartição de férias 
durante o ano, tentando aliviar desta forma a sazonalidade excessiva no mês de Agosto, se 
a mesma Administração, através de outros sectores ministeriais, ignora estas questões e 
toma decisões de sinal contrário ou de relevo reduzido para este fim? Neste domínio, 
parece-nos evidente que o Estado devia ser exemplar para influenciar com eficácia os 
agentes privados a seguirem na mesma direcção, pelo que em sede de uma futura reforma 
da Administração Pública seria proveitoso ponderar a adequação destes aspectos. 
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De facto, considera-se crucial a existência de uma política de desenvolvimento do turismo 
interno que dê prioridade às medidas de alívio da sazonalidade, tendo-se presente que 
sobre os destinos turísticos nacionais recai em simultâneo a procura receptora, a qual 
também apresenta uma concentração forte no período de Verão, se bem que mais esbatida.  
 
A concentração sazonal da procura é um fenómeno que produz uma gama de efeitos 
nocivos e irreversíveis para a actividade turística, constituindo uma clara ameaça para o 
desenvolvimento sustentável dos destinos (Cooper et al, 2001). Além da já aludida 
sobrecarga que gera sobre as infraestruturas, os equipamentos turísticos e os 
estabelecimentos comerciais, possui outros efeitos colaterais não despicientes, ao aumentar 
o tráfego rodoviário (e o consequente risco acrescido de acidentes nas estradas), a 
possibilidade de degradação do património cultural e natural e a poluição sonora e 
atmosférica, bem como a eventual diminuição da tranquilidade, da autenticidade e da 
segurança dos lugares visitados (Cooper et al, 2001).  
 
Paralelamente, a sazonalidade prejudica o equilíbrio financeiro das empresas turísticas, 
gera desemprego fora da época alta, altera os preços turísticos, diminui a qualidade dos 
serviços e fomenta a inflação. Tal como refere Madeira (2001), “ (…) as empresas do 
sector têm dificuldade em fazer face a custos fixos ao longo de todo o ano, com as receitas 
de uma [única] época (...)”, ou seja, da época alta. 

 
Convém igualmente ter presente que a concentração sazonal da procura, ligada à 
massificação das práticas turísticas, pode comprometer o desenvolvimento sustentável dos 
destinos, deteriorando a qualidade de vida das comunidades de acolhimento e prejudicando 
as experiências dos visitantes Madeira (2001). Neste contexto, e sem perder de vista que a 
sazonalidade não se extingue, mas que é possível atenuá-la, interessa desencadear as 
acções que permitam dosear o desempenho do mercado interno nesta particularidade. 
 

8.3.3. O desenho do novo modelo de planeamento estratégico 
 

Nas Secções anteriores procedeu-se à análise do modelo de planeamento estratégico do 
turismo interno em Portugal, bem como à sistematização dos factores críticos de sucesso 
para o desenvolvimento do mercado, pelo que se impõe seguidamente concretizar o 
desenho de um modelo que permita consagrar mecanismos tendentes à potenciação desta 
forma de turismo, pelo que a Figura 8.6., incluída na página seguinte, pretende ilustrar 
precisamente este processo. 
 
Neste sentido, a investigação efectuada em relação à realidade portuguesa, devidamente 
contextualizada em função de abordagens internacionais com resultados comprovados, 
possibilitaram a identificação de um roteiro metodológico, alinhado com o modelo 
TURINTERNO (2.ª Parte), o qual se considera essencial para operacionalizar um 
procedimento de planeamento estratégico integrado e destinado à valorização do turismo 
interno.  
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Figura 8.6. – A integração da análise conducente ao novo modelo de planeamento do turismo interno 
em Portugal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção própria 
 

 
Assim, em primeiro lugar, pode-se questionar a opção pelo planeamento estratégico, sendo 
que neste domínio a revisão da literatura especializada converge nitidamente para a sua 
identificação como o instrumento mais adequado para os fins em vista. Tal como 
evidenciado na Secção 2.3.10., o planeamento possui na actualidade um alcance distinto do 
observado na década de 70, onde corporizava uma abordagem lógica, assente no princípio 
da neutralidade técnica, com afastamento deliberado do sector privado e muito dominado 
pela componente física (Brandão e Costa, 2008).  
 
Posteriormente, observou-se a evolução no sentido da renovação do seu conceito, sendo 
evidente a constatação de que o mesmo deveria combinar de uma forma assertiva o 
planeamento físico, os interesses económicos do sector privado e os princípios do 
desenvolvimento sustentável (Mathieson e Wall, 1982; Murphy, 1985; Getz, 1987; Gunn, 
1988). Já na década de 90, os contributos de Inskeep (1991), de Costa (1996, 2001c, 2006), 
de Ritchie e Crouch (2003), e de Buhalis e Costa (2006), alargam definitivamente o 
conceito de planeamento turístico, centrando a sua importância sobretudo no plano dos 
destinos turísticos, mas sem prescindir da ligação com as orientações formuladas ao nível 
da politica turística nos diferentes patamares de decisão.  
 
As novas dinâmicas que caracterizam as práticas turísticas implicam modelos eficientes de 
gestão e de planeamento que promovam a necessária competitividade, sendo que no caso 
do turismo interno também existe a necessidade de inovar ao nível dos produtos e das 
propostas apresentadas, o que exige o recurso a instrumentos de desenvolvimento que 
promovam a convergência de interesses entre todos os agentes turísticos. Neste sentido, 
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autores como Inskeep (1991) e Costa (2006), acentuam que o planeamento não se confina 
apenas às decisões políticas ou aos projectos, assumindo-se como um processo de 
negociação e concertação das estratégias dos diferentes actores envolvidos – empresas, 
sector público, comunidades locais e os turistas. 
 
Face ao referido anteriormente, enfatiza-se o entendimento de que sem um planeamento 
estratégico de intervenção no mercado interno ao nível nacional e com o consequente 
prolongamento para os planos regional e local, sem a definição das parcerias essenciais e 
sem a graduação de prioridades, não seria viável criar um quadro susceptível de servir 
como referencial às acções dos vários agentes públicos e privados, os quais emergem, na 
prática, como responsáveis operacionais pela concretização das estratégias (Inskeep, 1991; 
Costa, 2006). 
 
Reforçada a indispensabilidade do planeamento estratégico, importa detalhar a sequência 
de intervenções nos vários patamares de decisão. Assim, advoga-se a vantagem da 
elaboração da Lei de Bases do Turismo como instrumento de topo que confere estabilidade 
a todo o sistema turístico em Portugal (OMT, 1985). Esta Lei deverá ser elaborada através 
de representantes da Administração Nacional e Regional de Turismo, bem como de outros 
departamentos estatais com actividades confinantes com o turismo, contando igualmente 
com a presença do sector privado e das Universidades. Em termos do seu conteúdo, 
importa que reflicta a organização jurídico-administrativa do país, a regulamentação num 
plano macro das actividades turísticas, a interacção com os outros sectores que se cruzam 
com o turismo, as disposições básicas no acesso às férias e ao lazer, e as disposições 
orientadoras no domínio do turismo social (OMT, 1985).  
 

Figura 8.7. – Documentos de Suporte para o Planeamento Estratégico 
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Tal como referido na Secção 8.2., a existência da Lei de Bases do Turismo não configura 
um constrangimento insuperável para a delimitação da estratégia inerente ao 
desenvolvimento do mercado interno, mas transmite um enquadramento mais estável e 
coerente para o sistema turístico. Neste sentido, e atendendo que, em Portugal, a dimensão 
do turismo interior atinge uma expressão elevada, o que implicou o seu reconhecimento 
como uma actividade estratégica nacional, as vantagens da elaboração da Lei de Bases do 
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Turismo são manifestas, ultrapassando o âmbito do próprio turismo e facilitando a 
articulação intersectorial com outros sectores nevrálgicos, nomeadamente, com o 
ordenamento do território, os transportes, a acultura e o ambiente.  
 
Por outro lado, a Lei de Bases do Turismo poderá conferir a desejável estabilidade ao nível 
do modelo estrutural em que repousa a superstrutura do sector, colocando-o mais 
resguardado fase às oscilações decorrentes da rotatividade político-governamental. Este 
reconhecimento constava do Programa do XVII Governo constitucional, o qual incluía nas 
medidas destinadas ao turismo a “ (…) definição de uma Lei de Bases do Turismo que 
consagre as linhas orientadoras e a estratégia de uma Política Nacional de Turismo 
(…)” 72. 
 
Na ausência da Lei de Bases do Turismo é o Plano Nacional de Turismo (no caso 
português, o Plano Estratégico Nacional do Turismo 2007/15) que abarca as orientações 
para o desenvolvimento do sector, a par do enquadramento jurídico-administrativo e da 
territorialização das políticas de turismo. Como já foram comentadas as limitações 
decorrentes do PENT na secção anterior, importa sobretudo salientar que este documento 
carece de revisão, de forma a posicionar as estratégias nacionais e a hierarquização de 
produtos numa perspectiva do turismo interior em Portugal, e não apenas na óptica do 
turismo receptor, como se verifica. Face à orientação dominante que presidiu à elaboração 
deste documento, revela-se insuficiente concretizar uma extensão do mesmo para o 
mercado doméstico, ou seja, garantir a supressão da lacuna existente através da realização 
do Plano Específico para o Mercado Interno.  
 
De facto, estamos na presença de um documento que, de acordo com as orientações da 
OMT (1985), deve transmitir as orientações de desenvolvimento turístico para a 
globalidade das formas de turismo, pelo que as prioridades, linhas de acção e programas, 
não podem repousar exclusivamente na componente internacional. Neste sentido, a 
reestruturação do Plano, com a devida ponderação do mercado interno é incontornável, 
antecedendo o aprofundamento das estratégias orientadas para as duas formas de turismo 
no país. Assim, recomposto o Plano Nacional de Turismo na sua verdadeira amplitude e 
alcance, será então pertinente detalhar a componente do mercado interno, surgindo duas 
formas práticas de concretização. Uma possibilidade assenta no próprio Plano Nacional de 
Turismo possuir uma parte (ou uma separata) destinada ao mercado doméstico, ou em 
alternativa, elaborar-se autonomamente o já aludido Plano específico para o Mercado 
Interno, tendo presente os referenciais “macro” definidos na hierarquia superior. 
 
O Plano Específico para o Mercado Interno, tal como recomendado na Secção 7.3.1., deve 
incluir o diagnóstico estratégico do mercado, o levantamento da oferta e do portfolio de 
produtos numa base regional, e a análise da envolvente exógena, a qual no plano do 
mercado doméstico justifica uma apreciação detalhada, face ao carácter determinante que 
pode assumir. Estes inputs constituirão a base da estratégia de desenvolvimento 
considerada adequada para o efeito, a qual deverá surgir devidamente encadeada num 
processo que pressupõe, sucessivamente, a definição das linhas orientadoras, a fixação dos 
objectivos gerais e específicos, o desdobramento dos domínios, programas e acções a 
                                                 
72 http://www.portugal.gov.pt/Portal/PT/Governos/Governos_Constitucionais/GC17/Programa/programa_p017.htm 
(13/03/09) 
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concretizar e a opção pelos mecanismos de monitorização a utilizar (Mota et al, 2007). No 
caso concreto dos domínios, programas e acções, afigura-se indispensável o 
estabelecimento das directrizes de desenvolvimento para o plano regional, contemplando 
desta forma dois patamares nítidos de observação; um primeiro, focado na perspectiva 
nacional integrada e, um segundo, assegurando o prolongamento das prioridades 
estabelecidas (numa base organizada em torno da hierarquia dos produtos turísticos) para 
as grandes áreas turísticas, tendo presente as diferentes vocações e especificidades das 
ofertas existentes (Costa, 2001c). 
 
Na Secção seguinte do presente Capítulo proceder-se-á à apresentação dos domínios 
estratégicos que carecem de tratamento prioritário no contexto da realidade portuguesa, 
pelo que se prossegue com o roteiro desenhado para o planeamento estratégico do 
mercado, o qual recomenda, na fase seguinte, a elaboração de Planos regionais à escala das 
áreas das diferentes NUT II, tendo presente a configuração definida pelo Decreto-Lei nº 
46/89, de 15/2, que deu origem às cinco Entidades Regionais de Turismo criadas pelo 
Decreto-Lei nº 67/2008, de 10/4, além das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 
 
Neste contexto, poderá ser elaborado um plano regional de desenvolvimento turístico para 
cada região, o qual deverá integrar idealmente as estratégias regionais para os mercados 
interno e receptor (Costa, 2001c), se bem que para os fins da presente investigação apenas 
interesse a primeira forma de turismo. Contudo, reconhece-se que para garantir uma visão 
integrada e um racionalismo de custos que importa não descurar, existem vantagens em 
agregar as duas perspectivas na óptica regional, se bem que, à semelhança do recomendado 
para o patamar nacional, a estratégia deve configurar a necessária bifurcação pelos 
mercados interno e internacional. 
 
No domínio das estratégias regionais pretende-se garantir o enquadramento da oferta numa 
organização integrada de espaços de recepção turística, em consonância com as linhas 
orientadoras nacionais (Inskeep, 1991; Costa, 1996, 2001c, 2006; Ritchie e Crouch, 2003; 
Buhalis e Costa, 2006). Em conformidade, trata-se de um domínio de opções regionais que 
engloba o posicionamento da cada região e dos seus produtos, a organização da oferta, a 
eventual criação de sub-marcas regionais e a organização do trade marketing, sendo que 
este último deverá orientar o desenvolvimento das relações entre os produtores e os canais 
de venda, cruzando as necessidades decorrentes das várias marcas, dos pontos de venda e 
dos consumidores).  
 
Assim, os planos regionais devem definir para cada área territorial considerada, aspectos 
ligados ao levantamento das particularidades da oferta /recursos turísticos, equipamentos, e 
facilidades), factores distintivos, de identidade e de posicionamento, portfólio dos produtos 
turísticos, pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades, síntese dos principais 
problemas a resolver, sazonalidade da procura, segmentos prioritários de consumidores, e 
orientações para o desenvolvimento dos produtos (OMT, 1985).  
 
Competirá às Entidades Regionais de Turismo, em conformidade com as atribuições que 
lhe foram cometidas, impulsionarem a elaboração dos Planos Regionais, agregando ao 
processo os Pólos de Desenvolvimento Turístico da área respectiva, os parceiros privados, 
as entidades públicas regionais de outros sectores confinantes com o turismo, os Centros de 
Investigação associados ás universidades e os representantes do poder local. O documento 
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final deverá assentar numa perspectiva estratégica orientada para o plano local e para os 
destinos turísticos, além de incluir propostas muito concretas no âmbito da promoção, 
comercialização e informação. 
 
Tal como se afigura indispensável a concertação entre as estruturas nacionais e regionais 
para se concretizar com êxito a projecção das estratégias para as grandes áreas turísticas, 
interessa de igual modo operacionalizar com êxito a articulação entre as Entidades 
Regionais de Turismo e as Câmaras Municipais (ou a Organização de Gestão de Destinos). 
No plano local ou dos destinos, as apostas devem ser diversificadas e consentâneas com as 
apetências e recursos de cada zona, mas sempre numa lógica clara de integração com as 
políticas definidas no patamar imediatamente superior (Costa 2001c).  
 
De acordo com o pensamento de Brandão e Costa (2008), “ (…) uma das estratégias 
possíveis de combater os novos desafios que se avizinham, consiste na implementação de 
uma abordagem que assente numa gestão eficaz dos destinos turísticos (…)”, pelo que o 
processo de planeamento estratégico do mercado interno deve ser ampliado até este nível, 
o que no caso português, face à ausência de destinos turísticos organizados como tal (as 
excepções residem possivelmente em Lisboa, no Algarve e na Madeira), significa 
prolongar a abordagem até ao plano local. De facto, em Portugal, o papel dos municípios 
na área do turismo tende a intensificar-se, já que estes desempenham acções fundamentais 
nos domínios do licenciamento dos empreendimentos turísticos, do planeamento e do 
desenvolvimento integrado, do ordenamento do território e na melhoria das condições de 
recepção turística e no processo da convergência entre os actores envolvidos. Neste 
sentido, é fundamental o contributo das autarquias, o que implica o estabelecimento dos 
mecanismos adequados de concertação entre estas entidades e as estruturas regionais.    
 
De acordo com a OMT (2005), os destinos de base local (municípios ou agrupamentos de 
municípios), desempenham um papel nuclear na operacionalização do turismo, assumindo-
se como o ponto focal da avaliação das actividades turísticas, da organização dos produtos 
turísticos e da própria implementação da política do turismo. Para que tal se concretize, e 
em conformidade com o exposto na Secção 8.3.1., é essencial que se criem nos destinos 
(ou nos municípios) estruturas que assegurem a sua gestão eficaz, através de uma liderança 
efectiva, suportada em mecanismos estáveis de parecerias entre os vários stakeholders do 
sector. Tal como evidenciava Inskeep (1991) no seu modelo, o conceito de “governância” 
emerge como um atributo indispensável no plano dos destinos, criando os elementos 
institucionais e os mecanismos de coordenação dos agentes indispensáveis para o efeito.  
 
Em conformidade com Brandão e Costa (2008), é indispensável que as estruturas de gestão 
dos destinos tenham capacidade de transmitir a todos os actores a “ (…) visão holística do 
destino turístico (…)”, onde as relações estabelecidas entre si, revestem uma importância 
fundamental para a concretização das estratégias definidas, a par do reforço da sua 
competitividade. Releva-se novamente, e em conformidade com o detalhado na Secção 
8.3.2., o papel que as denominadas Organizações de Gestão dos Destinos podem conferir a 
este processo, sobretudo na implementação de modelos de gestão em rede, facilitadores das 
parcerias e corporizando uma partilha de acções e informações indispensáveis para o 
processo de consolidação dos destinos. 
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8.3.4. A coordenação e a monitorização das intervenções 
 
No processo tendente à criação de um modelo alternativo para o desenvolvimento do 
turismo interno em Portugal, recuperou-se o diagnóstico estratégico e alinharam-se os 
factores críticos de sucesso (Secção 8.3.2.), procedeu-se à análise dos gaps ao nível do 
planeamento estratégico (Secção 8.3.1.) e propuseram-se os novos instrumentos analíticos 
de suporte (Secção 8.3.3.). Neste sentido, reveste um interesse complementar a abordagem 
aos aspectos organizativos e institucionais referentes ao novo modelo de planeamento 
estratégico apresentado.  
 
Na Figura referiram-se as entidades que deveriam impulsionar a construção das 
ferramentas de suporte estratégico no decurso das várias etapas, sendo que o facto de 
possuírem a iniciativa, por razões de posicionamento mais favorável, não dispensa que a 
formulação dos planos seja efectuada em parceria com outras organizações cuja associação 
ao processo se considera essencial. Será o caso dos representantes do sector privado, os 
quais deverão participar em todos os patamares de decisão existentes, embora através de 
um leque de representantes variável (Costa, 2001c). 
 
Assim, no patamar nacional (Lei de Bases do Turismo, Plano Nacional de Turismo e Plano 
Especifico para o Mercado Interno) será certamente adequado que a participação seja 
assegurada através das principais associações dos sectores representativos das actividades 
características do turismo, enquanto que no plano regional poderá seguir-se o mesmo 
critério, confiando a presença às organizações representativas do associativismo 
empresarial em cada área. Por outro lado, no plano local, a presença deve ser assegurada 
através das próprias empresas instaladas nos vários destinos (ou municípios), as quais 
consolidam e personificam a oferta da generalidade dos serviços que são fornecidos aos 
turistas durante uma estada. 
 
No tocante à participação pública já foram identificadas as entidades relevantes nos vários 
patamares, pelo que se sublinha a importância do envolvimento dos sectores com os quais 
o turismo se cruza com maior frequência (ordenamento do território, ambiente, transportes, 
cultura, desporto, solidariedade social, saúde, educação, entre outros), sendo esta situação 
válida para os níveis nacional, regional e local. Por outro lado, a presença de Centros de 
Investigação ligados às Universidades revela-se fundamental para assegurarem os 
contributos científicos indispensáveis para o processo. 
 
Finalmente, e com incidência no plano local (ou dos destinos), considera-se indispensável 
a mobilização e o envolvimento da população residente, que ao ser entendida como parte 
do sistema turístico deve ser integrada nos planos a desenvolver ao nível local ou do 
destino turístico (Getz, 1987; Costa, 2006). A qualidade de um destino deve reflectir ou 
contribuir para a qualidade de vida das populações residentes, de modo a que estas sintam 
que o turismo lhes traz vantagens, e que esses benefícios suplantam perturbações ou 
impactes negativos que o fenómeno também acarreta (Silva et al, 2005). 
 
Ainda voltando à participação da parte pública, justifica-se uma breve reflexão sobre as 
estruturas centrais a agregar ao procedimento de planeamento estratégico do turismo 
interno, sobretudo na vertente da execução e controlo do mesmo. Neste sentido, a análise 
efectuada conduz ao reconhecimento das vantagens decorrentes da existência de um 
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Departamento que se ocupe da centralização das acções a desenvolver neste mercado. 
Contudo, a integração desta unidade na Administração Nacional do Turismo poderá ser 
insuficiente, pelo que a criação de uma Agência para o Turismo Interno, com um modelo 
análogo ao verificado em França para a gestão do sistema de cheques-férias, poderá 
consubstanciar uma dinâmica imprescindível para o efeito, tendo presente sobretudo a 
necessidade de actuar de uma forma concertada ao nível da informação, da 
comercialização e da promoção.  
 
Por outro lado, se Portugal possui delegações localizadas em mercados emissores 
estratégicos e que têm como missão facilitar a promoção institucional nesses destinos, o 
mercado interno, pela sua importância acrescida, justifica igualmente a afectação de uma 
equipa profissional que se dedique em exclusivo ao seu acompanhamento, até porque as 
acções a desenvolver terão um âmbito muito mais alargado, penetrando claramente na 
esfera comercial. Esta solução encontra-se prevista no modelo TURINTERNO (1ª parte) e 
justifica-se atendendo à necessidade de compatibilizar as intervenções nos domínios do 
turismo social e comercial, além da necessidade de garantir um processo eficaz de 
monitorização no decurso do planeamento estratégico. 
 
A filosofia top/down adoptada no faseamento do processo de planeamento estratégico 
configura a solução que reveste maior coerência para garantir o encadeamento das acções a 
concretizar para a potenciação do mercado interno. Contudo, esta linha hierárquica 
descendente, que consideramos a mais ajustável face à realidade institucional em Portugal, 
não deve permanecer como extensiva a todos os procedimentos associados ao modelo de 
desenvolvimento do turismo interno. Se, tal como já foi destacado, o relacionamento entre 
os diversos patamares do planeamento pressupõe igualmente a existência de mecanismos 
de feedback e fluxos de informação bidireccional entre os vários intervenientes, a 
investigação efectuada conduz-nos à recomendação da total inversão de sentido, no tocante 
à construção de um sistema ajustado de comercialização para suporte do modelo. No caso 
concreto desta área de intervenção, o procedimento bottom/up reveste vantagens que 
reputamos como muito significativas, não só em termos de facultar uma melhor 
operacionalização dos mecanismos subjacentes, mas sobretudo por configurar uma solução 
que poderá viabilizar a superação daquele que se perfila como um dos maiores 
estrangulamentos ao desenvolvimento do mercado, ou seja, a inexistência de produtos 
específicos assentes numa relação favorável em termos de qualidade/preço. 
 
Neste contexto, e em conformidade com as visões apresentadas nas Secções 6.3.1., 6.3.2., 
6.3.3., 7.4.4. e 8.3.2., preconiza-se que a estratégia comercial para o turismo interno em 
Portugal inverta o paradigma tradicional e implemente uma abordagem focada no e-
business, a qual deve ter origem nos portais dos destinos, seguindo-se um processo vertical 
de integração ascendente, com dois patamares de aglutinação indispensáveis ao nível 
regional e nacional.  
 
Em termos gerais, o sistema assentaria no esquema que consta da Figura 8.8., a qual 
integra a página seguinte. 
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Figura 8.8. – Esquema de integração no Portal Nacional do Turismo Interno 
 

   Sub-portais destinos                                  Sub-portais regionais                          Portal nacional 
 
 Destino 1 

P1 P2 P3 P4 

 
Destino 2 

P1 P2 P3 P4 

 
Destino 3 

P1 P2 P3 P4 

 
Destino 4 

P1 P2 P3 P4 

 
Destino 5 

P1 P2 P3 P4 

 
Destino 6 

P1 P2 P3 P4 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Região A 
P1 P2 P3 P4 

Região B 
P1 P2 P3 P4 

Região C 
P1 P2 P3 P4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Produtos: P1, P2, P3, P4, … 
 
 
 

Regiões 
P1 P2 P3 P4 

Destinos 
P1 P2 P3 P4 

Produtos 
P1 P2 P3 P4 

Fonte: Produção própria 
 

Como decorre do delineamento apresentado, o produto final consubstanciar-se-ia num 
portal especializado na informação, comercialização e promoção do mercado interno, com 
a possibilidade de repartição em sub-portais regionais ou temáticos (por produtos 
turísticos), tendo associada uma filosofia invertida ao nível da cadeia de valor, 
precisamente para ultrapassar os constrangimentos actuais. De facto, no caso português, os 
problemas existentes neste domínio, tal como identificados no diagnóstico estratégico 
(Secção 6.7.1), apontam para a falta de produto adequado, decorrendo esta situação da 
inexistência de operadores para o mercado interno, da prática de preços elevados e da 
ausência de programas atractivos.   
 
Perante esta realidade, a alternativa parece residir no sentido de se caminhar ao encontro 
das necessidades e dos desejos do consumidor, abandonando a perspectiva de tentar 
convencer os mesmos a adquirirem programas pré-formatados, e reconhecidamente caros, 
inflexíveis e desinteressantes, a partir das ofertas rígidas apresentadas pelas agências de 
viagens. A cadeia de valor deverá preferencialmente ser oposta, passando a centrar-se em 
torno do cliente, o qual, através do portal existente, decide o que pretende, combina as 
componentes e até pode estabelecer uma indicação de preços. Este processo tem sequência 
com a transmissão de dados a todos os operadores inclusos no sistema, os quais tentarão 
criar as ofertas adequadas face à experiência pretendida, o que pressupõe uma organização 
prévia da produção, a qual deve ter origem através da angariação baseada nos destinos 
(Valls, 2004). 
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De facto, as evidências empíricas apontam para o reconhecimento que será nos destinos 
turísticos que se pode encontrar a centralidade necessária, de forma a que os produtores 
reconheçam neste sistema a possibilidade de encontrarem a notoriedade que 
individualmente nunca alcançariam, além de confirmarem que a rede implementada lhes 
permitirá facilitar a gestão e possuir um canal privilegiado para a conexão com os seus 
próprios fornecedores, intermediários e consumidores (Valls, 2004). Por outro lado, 
perante a tendência para a diversificação de produtos, só um elemento estável como o 
destino permitirá agregar, num determinado território, um leque de intervenções vinculadas 
a uma planificação prévia., sendo que o funcionamento em rede viabilizará o intercâmbio 
entre todos os actores envolvidos no processo (Valls, 2004).  
 
A necessidade do portal se construir a partir dos destinos, resulta de imperativos 
operacionais e possui vantagens evidentes, as quais foram resumidas no quadro seguinte: 
 

Quadro 8.4. – O Portal do Destino e o negócio electrónico integrado 
Portal do Destino 

Conceptualização Atributos Vantagens Particularidades 
 

� Transformação da 
cadeia de valor 

� Integra todos os 
stakeholders na rede 
(parte pública, 
empresas turísticas, 
intermediários, 
parceiros 
tecnológicos e 
consumidores) 

� Aposta no negócio 
electrónico 

� Canal de contacto 
directo com o 
consumidor 

� Conexão do produtor 
com os seus 
fornecedores 

� Facilita a integração 
da informação, da 
comercialização e da 
promoção 

� Concentra a 
informação 

� Incita ao consumo 
� Viabiliza o 

conhecimento do 
mercado pelos 
profissionais 

� Auxilia a gestão 
empresarial 

� Assume-se como o 
centro da função 
comercial 

� Facilita o marketing 
holístico 

� Abordagem 
segmentada aos 
consumidores  

� Possibilita os 
procedimentos de 
Gestão de Relação 
com o Cliente 

���� Redução de custos de 
comunicação com o 
mercado 

���� Melhoria nos 
contactos com os 
fornecedores 

���� Reforça a fidelização 
de clientes 

���� Diminuição dos 
custos de produção 

���� Acesso antecipado à 
informação 

���� Funciona como pólo 
integrado de venda 

���� Facilita a colocação 
dos produtos, 
estimula a 
concorrência e baixa 
os preços 

���� Oportunidade para as 
PME acederem a um 
mercado alargado 

���� Centralidade do 
destino, sobretudo ao 
nível da função 
intermediária 

���� Enquadra as 
características actuais 
do consumidor e as 
modificações nos 
pressupostos do 
produto, onde o 
objectivo é o valor do 
cliente   

���� A diversificação de 
produtos necessita de 
um território onde as 
intervenções estejam 
vinculadas a 
programação prévia 

���� A rede facilita o 
intercâmbio entre 
todos os actores 

Fonte: Produção própria a partir de Valls (2004) e OMT (2001c) 
 
Como nota complementar, retenha-se a ideia de que o portal deve constituir o centro da 
função comercial, catalisando as propostas existentes e disponibilizando-as para o 
consumidor de uma maneira segmentada e de acordo com os desejos expressos por estes. 
Por outro lado, o sistema construído nesta base de e-business viabiliza o recurso às práticas 
modernas do marketing holístico, tal como defendidas por Kotler (2000), possibilitando o 
acesso à informação relevante por parte dos consumidores e profissionais e assumindo-se 
como uma ferramenta ideal para as acções segmentadas ao nível da promoção. A inclusão 
de processos de Gestão de Relação com o Cliente facilitará a sua fidelização, além de 
proporcionar elementos importantes no domínio da gestão integrada da qualidade (OMT, 
2001d). 
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Tal como referido na Secção 7.4.4., a existência de um sistema deste tipo poderá permitir 
uma melhor adequação aos interesses dos consumidores, sendo esta situação extensiva ao 
factor preço, o qual tenderá a reflectir a concorrência directa existente entre os vários 
fornecedores, o que naturalmente gerará as condições para evoluírem de uma forma 
controlada.     
 
A Agência para o Turismo Interno, tal como recomendado anteriormente, poderia 
assegurar a gestão deste sistema ao nível da plataforma nacional, integrando as propostas 
comerciais provenientes dos patamares anteriores e adicionando a componente ligada às 
iniciativas do denominado turismo social (INATEL, MOVIJOVEM), enquanto que as 
Entidades Regionais de Turismo assegurariam as funções idênticas no plano regional. No 
caso dos destinos turísticos seriam as Organizações de Gestão do Destino a liderar este 
processo, concretizando para o efeito as parcerias que fossem consideradas como 
convenientes. 
 

8.3.5. Os domínios prioritários de intervenção no planeamento 
estratégico para o mercado interno 

 
Nas Secções anteriores concretizou-se a proposta de um novo modelo de planeamento 
estratégico para o turismo interno em Portugal, o qual pressupõe um encadeamento 
coerente de intervenções por parte dos vários actores turísticos, cabendo ao sector público 
uma responsabilidade muito especial na condução das iniciativas apropriadas em cada 
patamar e na mobilização dos vários parceiros para a sua mobilização e aderência ao 
processo. Reforça-se o entendimento, decorrente do pensamento de autores como Costa 
(2006) e Inskeep (1991), de que o planeamento estratégico deve ter em conta as 
perspectivas dos agentes privados, pelo que não pode dispensar os contributos provenientes 
deste sector; pelo contrário, o planeamento poderá potenciar as condições para que num 
plano de equilíbrio com os interesses convergentes da parte pública, dos residentes nas 
comunidades de acolhimento e dos próprios turistas, se possa construir uma plataforma de 
entendimento que potencia as condições para o desenvolvimento dos negócios turísticos 
através das empresas que estão no terreno. 
 
Neste contexto de planeamento integrado e abrangente podem-se identificar acções cuja 
consecução facilitaria a potenciação do modelo, tornando-o mais operativo e directo. Não 
competindo à presente investigação o detalhe das medidas a inserir nas várias ferramentas 
de planeamento propostas, nomeadamente no Plano Específico para o Mercado Interno, 
pode contudo a mesma, fornecer uma sistematização de intervenções de relevância 
acrescida, cuja concretização proporcionaria um impulso não negligenciável na execução 
dos vários instrumentos previstos. 
 
Para facilitar esta análise proceder-se-á à individualização em torno das intervenções que 
competem aos principais agentes turísticos envolvidos no roteiro de planeamento 
apresentado. Como a abordagem se situa no domínio do planeamento da oferta, 
excluiremos, nesta síntese, os destinatários principais desta intervenção, ou sejam, os 
turistas internos propriamente ditos. Contudo, a sua auscultação e posterior integração de 
sensibilidades, opiniões e comportamentos, reveste um interesse fundamental no processo 
de monitorização, bem como na implementação concreta de sistemas de gestão integrada 
da qualidade nos destinos. Tal com referem Silva et al (2001), a avaliação da qualidade nos 
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destinos turísticos não prescinde do acompanhamento das percepções e dos níveis de 
satisfação dos turistas, através da operacionalização de instrumentos adequados para o 
efeito, quer ao nível das empresas, como dos próprios destinos.  
 
Esta última perspectiva baseia-se nas ideias de Davidson (1997) sobre a existência dos 
destinos de um produto turístico global, o qual é objecto de uma avaliação sistemática por 
parte dos turistas, independentemente das motivações ou dos produtos específicos que os 
conduziram à selecção da área turística em apreço. Assim, ao nível da intervenção pública 
na esfera nacional, revestem prioridade as acções que seguidamente se relevam, as quais 
terão incidência em patamares diferenciados de planeamento. 

 
Quadro 8.5. – Intervenções do sector público ao nível nacional 

Acções estruturantes PN LBT PNT PEMI PR PAD 
Elaboração da Lei de Bases do Turismo ���� ����     
Reformulação do Plano Nacional de Turismo, 
adequando a visão para turismo interior 

  ����    

Elaboração de um plano específico para o turismo 
interno articulado com o PNT 

  ���� ����   

Criação da Agência para o Turismo Interno  ���� ���� ����   
Renovação dos programas do turismo social  ���� ����    
Valorização do turismo interno ao nível da 
abordagem política e da comunicação social 

 ���� ���� ����   

Avaliação do novo quadro de intervenção e de 
financiamento das estruturas regionais do turismo 

 ���� ���� ���� ����  

Minimização dos reflexos resultantes de um quadro 
económico pouco favorável a curto prazo 

����      

Aproveitamento do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional (QREN), nas vertentes ligadas 
à população residente (promoção da inclusão social, 
da igualdade de oportunidades para todos e da 
conciliação entre a vida social e profissional) e ao 
apoio às empresas 

����  ����    

Exploração do Plano Tecnológico na perspectiva de 
fomentar o incremento das novas tecnologias por 
parte dos vários agentes turísticos (Sector público, 
empresas privadas e consumidores) 

����  ����    

Desenvolvimento da formação profissional   ���� ���� ����   
Cruzamento com as políticas de gestão territorial, 
dos transportes, da cultura, do ambiente, dos 
desportos, da solidariedade social e outras 

���� ����     

Impulso à implementação de sistemas de qualidade 
ao nível dos destinos turísticos 

 ���� ����    

Melhoria da articulação entre os calendários 
escolares e a repartição de férias nas empresas e no 
sector público 

���� ����     

Criação de um sistema de incentivos à prática do 
turismo interno 

���� ���� ���� ����   

Incentivo ao aparecimento de operadores 
especializados no mercado interno 

  ���� ����   

Requalificação do campismo   ���� ����   
Fonte: Produção própria  

Legenda: PN – Políticas Nacionais; LBT – Lei de Bases do Turismo; PNT – Plano Nacional de Turismo; 
PEMI – Plano Específico para o Mercado Interno; PR – Planos Regionais; PAD – Planos de Acção nos 
Destinos 



 
Sancho Silva Capítulo 8.  A potenciação do turismo interno em Portugal e uma nova visão estratégica   

 
 

 - 555 - 

Enfatize-se a importância das intervenções na esfera da responsabilidade na administração 
central, as quais recaem sobretudo no domínio da intervenção política, com particular 
ênfase na organização do sector turístico e na articulação com as outras políticas nacionais, 
tendo em vista a capacidade que existe em actuar no caso do mercado interno junto das 
condições da envolvente exógena. Por outro lado, a acção do sector público central 
também abrangerá áreas ligadas à informação, comercialização, promoção e formatação 
dos produtos turísticos, as quais por envolverem as indispensáveis parcerias com as 
estruturas regionais e locais e com os agentes privados, serão analisadas separadamente. 
 

Quadro 8.6. – Intervenções do sector público regional 
Acções estruturantes PN LBT PNT PEMI PR PAD 

Participação na elaboração da LBT  ����     
Participação na reformulação do Plano Nacional 
de Turismo (PNT) 

  ����    

Participação na elaboração de um plano específico 
para o turismo interno articulado com o PNT 

  ���� ����   

Representação na Agência para o Turismo Interno  ���� ���� ����   
Elaboração dos Planos estratégicos regionais 
(NUT II)  

    ����  

Formatação de produtos compósitos regionais, 
devidamente integrados nas respectivas áreas 
promocionais e nas orientações nacionais 

  ���� ���� ����  

Articulação com os Pólos de Desenvolvimento 
Turístico 

 ���� ���� ����   

Fomento da cooperação entre os agentes turísticos 
locais e regionais 

    ���� ���� 

Sensibilização do poder local para o investimento 
no equilíbrio ambiental, na valorização do 
património cultural e nas infraestruturas básicas 

    ���� ���� 

Difusão de boas práticas sobre a gestão estratégica 
de destinos turísticos 

    ���� ���� 

Sensibilização para a implementação de modelos 
de monitorização da gestão operacional dos 
destinos turísticos 

    ����  

Dinamização das opções de entretenimento e de 
animação turística nos destinos turísticos 

   ���� ���� ���� 

Implementação da sinalização turística adequada    ���� ���� ���� ���� 
Fonte: Produção própria 

Legenda: PN – Políticas Nacionais; LBT – Lei de Bases do Turismo; PNT – Plano Nacional de Turismo; 
PEMI – Plano Específico para o Mercado Interno; PR – Planos Regionais; PAD – Planos de Acção nos 
Destinos 
 
Tal como reflecte o Quadro 8.6., o papel das entidades turísticas regionais surge fortemente 
concentrado na ponte que é necessário estabelecer entre as orientações e os instrumentos 
nacionais e a sua territorialização (Cota 2001c). Trata-se de um ponto nevrálgico, em 
relação ao qual as práticas existentes em Portugal deixam antever dificuldades na sua 
concretização. Contudo, sem a existência de entidades actuantes ao nível regional, 
dispondo dos necessários recursos e massa crítica, dificilmente se conseguirá concretizar 
no terreno as estratégias e as políticas definidas para o sector, independentemente da sua 
coerência e pertinência. Por outro lado, também no domínio da estruturação dos produtos 
turísticos e da acção promocional, tal como se identificará seguidamente, as organizações 
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regionais devem desempenhar uma função crucial, atendendo a que detêm condições de 
eficiência e eficácia superiores às que resultam do nível local.  
 
Afigura-se igualmente premente que as estruturas regionais do turismo definam o seu 
modelo de intervenção nos destinos turísticos, canalizando para estes o conhecimento 
adquirido pelas antigas Regiões de Turismo sobre a organização das ofertas locais. 
Preconiza-se a criação de um modelo de gestão operacional dos destinos turísticos, o qual 
permita, numa base regional, monitorizar permanentemente a operação turística, 
recolhendo e tratando de uma forma harmonizada toda a informação sobre o mercado 
interno e receptor, de forma a aferir regularmente a eficácia das estratégias de 
desenvolvimento turístico (Comissão Europeia, 2007a). 
 
Por outro lado, os benefícios resultantes do turismo, para serem devidamente potenciados, 
implicam a organização conveniente dos vários destinos (ver Quadro 8.7.). É neste patamar 
que se constroem os sistemas integrados que geram a valorização dos impactos positivos 
do turismo, nomeadamente através da canalização para as economias locais dos efeitos 
multiplicadores decorrentes desta actividade (Inskeep, 1991).  
 

Quadro 8.7. – Intervenções do sector público local ou das Organizações de Gestão dos Destinos 
Acções estruturantes PN LBT PNT PEMI PR PAD 

Participação na elaboração da Lei de Bases do 
Turismo 

 ����     

Participação na reformulação do Plano Nacional 
de Turismo 

  ����    

Participação na elaboração de um plano específico 
para o turismo interno articulado com o PNT 

  ���� ����   

Representação na Agência para o Turismo Interno    ����   
Participação na elaboração dos Planos estratégicos 
regionais ao nível das NUT II 

    ����  

Mobilização dos stakeholders locais para a 
preparação do Plano estratégico de acção local  

    ���� ���� 

Constituição das parcerias público-privadas (ou de 
uma Organização de Gestão do Destino) 

     ���� 

Envolvimento das comunidades locais no 
processo de planeamento 

     ���� 

Elaboração do Plano estratégico de acção local     ���� ���� 
Orientação das acções locais nos domínios do 
investimento no equilíbrio ambiental, na 
valorização do património cultural e nas 
infraestruturas básicas essenciais ao turismo 

     ���� 

Acompanhamento dos instrumentos de gestão 
territorial de âmbito municipal ou intra municipal. 

     ���� 

Criação de sistemas integrados de qualidade     ���� ���� 
Dinamização das opções de entretenimento e de 
animação turística  

     ���� 

Implementação da sinalização turística adequada 
ao nível urbano 

     ���� 

Monitorização do Plano estratégico de acção local      ���� 
Fonte: Produção própria  

Legenda: PN – Políticas Nacionais; LBT – Lei de Bases do Turismo; PNT – Plano Nacional de Turismo; 
PEMI – Plano Específico para o Mercado Interno; PR – Planos Regionais; PAD – Planos de Acção nos 
Destinos 
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Com efeito, o desenvolvimento dos destinos turísticos implica a consideração na sua 
programação de vectores nevrálgicos como as condições factoriais, a estrutura da oferta e a 
correspondente dimensão empresarial, as características do mercado e da procura (Porter, 
1980a; Keller, 1997), além de não prescindir da introdução de novos conceitos sobre a 
gestão compreensiva de todo o sistema turístico; desta forma, o papel reservado sector 
público local ou às Organizações de Gestão dos Destinos contém igualmente valências 
indispensáveis. 
 
O desempenho das empresas turísticas assume igualmente uma função insubstituível no 
decurso do planeamento estratégico, variando o seu envolvimento em função dos vários 
níveis considerados (Quadro 8.8.).  
 

Quadro 8.8. – Intervenções do sector privado (empresas e movimento associativo) 
Acções estruturantes LBT PNT PEMI PR PAD GE 

Participação na elaboração da Lei de Bases do 
Turismo 

����      

Participação na reformulação do Plano Nacional 
de Turismo 

 ����     

Participação na elaboração de um plano específico 
para o turismo interno articulado com o PNT 

 ���� ����    

Representação na Agência para o Turismo Interno   ����    
Participação na elaboração dos Planos estratégicos 
regionais ao nível das NUT II 

   ����   

Participação na elaboração do Plano estratégico de 
acção local 

    ����  

Envolvimento nas Organizações de Gestão dos 
Destinos 

    ����  

Criação de programas e tarifas específicos para o 
mercado interno 

     ���� 

Utilização da Internet como canal privilegiado 
para divulgação da informação e reservas 

     ���� 

Propostas last minute (fins-de-semana e estadas 
curtas) 

     ���� 

Inovação dos programas das agências de viagens 
destinados ao turismo interno 

     ���� 

Aposta nos sistemas voluntários de garantia de 
qualidade  

    ���� ���� 

Marketing mais agressivo e directo      ���� 
Inovação na comercialização dos produtos 
turísticos 

     ���� 

Oferta de serviços com uma boa relação 
qualidade/preço 

     ���� 

Valorização dos recursos humanos      ���� 
Reforço da capacidade estratégica de gestão      ���� 
Desenvolvimento de programas de animação 
turística 

     ���� 

Desenvolvimento das várias formas de 
alojamento turístico colectivo 

     ���� 

Qualificação dos estabelecimentos de restauração 
e valorização da gastronomia nacional 

    ���� ���� 

Fonte: Produção própria  
Legenda: LBT – Lei de Bases do Turismo; PNT – Plano Nacional de Turismo; PEMI – Plano Específico para 
o Mercado Interno; PR – Planos Regionais; PAD – Planos de Acção nos Destinos; GE – Gestão empresarial 
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Assim, no patamar nacional ou regional, a sua representação deve ser assegurada pelas 
entidades representativas dos seus interesses (Confederação do Turismo Português e 
principais Associações), enquanto que no planeamento local não se dispensa a presença 
directa dos próprios empresários. Esta dualidade de presenças pressupõe igualmente que 
exista um associativismo empresarial moderno, dinâmico e representativo, de molde a não 
surgirem contradições no discurso e na acção entre os próprios empresários e as suas 
estruturas de classe.  
 
Concluídas as menções às intervenções dos agentes públicos e privados, justifica-se uma 
referência adicional às acções com um carácter transversal e que se destinam a remover 
parcialmente as fragilidades existentes em termos da dinâmica do mercado interno em 
Portugal. Pela sua importância, e dentro dos princípios de actuação que já foram 
recomendados em Secções anteriores, integram-se seguidamente os referenciais de 
intervenção nos domínios da formatação de produtos, da comercialização, da promoção e 
da informação (Quadro 8.9.). 
 

Quadro 8.9. – Intervenções estruturantes a concretizar nos domínios da formatação de produtos, na 
comercialização, na promoção e na informação sobre o mercado interno 

Acções estruturantes PNT PEMI PR PAD 
Comercialização 
Centralização do sistema na Internet através da criação de um 
Portal Nacional do Turismo Interno, com gestão nacional pela 
Agência para o Turismo Interno 

���� ���� ���� ���� 

Canal de contacto directo com o consumidor a funcionar como 
pólo integrado de venda 

���� ���� ���� ���� 

Orientação bottom/up, com origem nos portais dos destinos e 
consequente processo vertical de integração ascendente 

���� ���� ���� ���� 

Criação de sub-portais por regiões e produtos  ���� ���� ���� 
Integração dos stakeholders na rede – parte pública, empresas 
turísticas, intermediários, parceiros tecnológicos e consumidores 

 ���� ���� ���� 

Cadeia de valor centrada em torno do cliente  ���� ���� ���� 
Angariação e colocação dos produtos disponíveis   ���� ���� ���� 
Reforço da versatilidade e da atractividade dos programas   ���� ���� ���� 
Intensificação dos programas dirigidos a segmentos específicos 
(jovens, turismo social, terceira idade e famílias) 

 ���� ���� ���� 

Promoções e ofertas geradas a partir dos destinos  ���� ���� ���� 
Sistemas de reservas e compras directas  ���� ���� ���� 
Conexão dos produtores com os seus fornecedores  ���� ���� ���� 
Procedimentos de Gestão de Relação com o Cliente  ���� ���� ���� 
Produtos 
Individualização do turismo interno em torno das estratégias por 
produtos turísticos a desenvolver no âmbito do PNT 

���� ���� ���� ���� 

Hierarquização de produtos (matriz nacional/regional)  ���� ���� ���� 
Focalização de segmentos  ���� ���� ���� 
Desenvolvimento de produtos compósitos regionais  ���� ����  
Organização local dos produtos turísticos    ���� 
Monitorização através da Agência para o Turismo Interno ���� ���� ���� ���� 

(Continua) 
Fonte: Produção própria  

Legenda: PNT – Plano Nacional de Turismo; PEMI – Plano Específico para o Mercado Interno; PR – Planos 
Regionais; PAD – Planos de Acção nos Destinos 
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Quadro 8.9. – Intervenções estruturantes a concretizar nos domínios da formatação de produtos, na 
comercialização, na promoção e na informação sobre o mercado interno (Continuação) 

Acções estruturantes PNT PEMI PR PAD 
Promoção 
Opção pelo marketing holístico  ���� ���� ���� 
Utilização preferencial da Internet (Portal) como o canal 
privilegiado de comunicação com os consumidores 

 ���� ���� ���� 

Abordagem segmentada aos consumidores  ���� ���� ���� 
Adequação do investimento generalista em promoção   ���� ����  
Concertação das campanhas promocionais entre a Agência para 
o Turismo Interno e as estruturas regionais  

 ���� ����  

Avaliação sistemática das campanhas efectuadas  ���� ���� ���� 
Informação e investigação 
Reforço do conhecimento do mercado pelos profissionais  ���� ���� ���� 
Circulação da informação dirigida à gestão empresarial  ���� ���� ���� 
Investigação sobre o tempo livre, o lazer e o turismo interno 
(turismo de negócios, residências secundárias e excursionismo) 

���� ����   

Criação de ferramentas analíticas para monitorizar o mercado ���� ���� ���� ���� 
Melhoria da cobertura do turismo interno na CST ���� ����   
Uso do portal como o canal informativo de base (consumidores)  ���� ���� ���� 
Gestão da rede de postos de turismo (apoio local ao consumidor)   ���� ���� 

Fonte: Produção própria  
Legenda: PNT – Plano Nacional de Turismo; PEMI – Plano Específico para o Mercado Interno; PR – Planos 
Regionais; PAD – Planos de Acção nos Destinos 
 
Tal como decorre do diagnóstico estratégico concretizado na Secção 6.7., os vectores atrás 
analisados não esgotam os domínios considerados como fulcrais para o desenvolvimento 
do turismo interno em Portugal. A reduzida dimensão do mercado e a sua sazonalidade 
constituem igualmente dois factores críticos, os quais já foram objecto de abordagem 
concreta na Secção 8.3.2., e cuja incidência ultrapassa claramente a esfera endógena ao 
sector do turismo.  
 
No caso da amplitude do mercado, com uma taxa de propensão líquida à viagem das mais 
baixas da União Europeia, os constrangimentos decorrem sobretudo de variáveis exógenas 
ao sector, com particular destaque para as condicionantes ligadas à situação 
socioeconómica pouco favorável da população residente em Portugal. Por outro lado, a 
questão da sazonalidade explica-se pela manutenção da tendência inerente a uma diminuta 
fragmentação dos períodos de férias durante o ano, com origem em restrições ligadas a 
situações profissionais e ao afunilamento do calendário escolar. 
 
O destaque conferido aos domínios de intervenção estratégica que integram o conteúdo 
desta Secção justifica-se por se tratarem de matérias de natureza endógena ao sector e que 
poderão encontrar as soluções adequadas para o efeito dentro de um plano de 
responsabilidade que vincula directamente os actores do turismo e cuja concretização se 
considera prioritária, independentemente de se gizarem as condições externas que 
permitam aumentar o volume do mercado e garantir uma distribuição mais equilibrada 
durante o ano das viagens de média e longa duração. 
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8.4. O turismo interno como factor de atenuação dos desequilíbrios do 
turismo receptor 

 
Outra perspectiva de abordagem ao turismo interno prende-se com o papel que esta forma 
de turismo pode desempenhar como factor de atenuação dos desequilíbrios provenientes do 
turismo receptor em Portugal. De facto, tratando-se de um mercado sobre o qual é possível 
actuar de uma forma directa, inclusive no plano das variáveis exógenas, faz sentido avaliar 
até que ponto o mesmo pode funcionar como elemento corrector da incidência da procura 
externa, a qual está sujeita no seu processo de formação à influência de vários aspectos que 
escapam a capacidade de intervenção do país.  
 
Neste contexto, importa identificar primeiramente onde residem os desequilíbrios do 
turismo receptor em Portugal e, seguidamente, observar o contributo que a procura interna 
já fornece, ou pode vir a desempenhar, em cada caso concreto. Assim, o desequilíbrio do 
comportamento do turismo dos não residentes em Portugal assenta sobretudo numa 
questão de concentração excessiva, a qual pode ser aferida a partir de três perspectivas – 
temporal, espacial e proveniência (MEI, 2007; ME, 2002a).  
 
No tocante a esta última particularidade, e utilizando os dados oficiais do Instituto 
Nacional de Estatística referentes às dormidas na hotelaria, aldeamentos e apartamentos 
turísticos (Turismo de Portugal, 2008; 105), observou-se que, em 2006, os dois primeiros 
mercados internacionais (Reino Unido e Alemanha) proporcionaram 44,1% do total das 
pernoitas de hóspedes residentes no estrangeiro, subindo esta incidência para 56,8% com a 
inclusão da Espanha (3.º mercado), e para 76,4% com a consideração dos sete primeiros 
mercados. Assinale-se que em 1990 (Direcção-Geral do Turismo, 1992), e para o mesmo 
indicador, a concentração era muito semelhante – 45,6% em dois mercados; 56,0% em três 
mercados e 74,7% em sete mercados, o que permite constatar que se trata de uma situação 
estrutural.  
 
Nesta condição, o papel que poderá estar reservado ao mercado interno para atenuar esta 
dependência assume necessariamente um cariz indirecto e traduz-se no reforço da sua 
presença na hotelaria, como forma de nas conjunturas mais desfavoráveis poder compensar 
eventuais quebras nos mercados emissores preponderantes. Este efeito já se observou na 
história do turismo em Portugal, nomeadamente no período que se seguiu aos atentados de 
11 de Setembro de 2001, e recomeçou a observar-se desde o final de 2008, como reflexo 
da crise económica e financeira mundial. 
 
No plano da distribuição da procura externa, as dormidas oficiais na hotelaria, aldeamentos 
e apartamentos turísticos (Turismo de Portugal, 2008; 105), revelaram uma forte 
preponderância do Algarve, de Lisboa (NUT II) e da R. A. da Madeira, que conjuntamente 
absorveram 85,4% do total verificado no país. Em contrapartida, as dormidas de residentes 
em Portugal revelaram uma distribuição muito mais equilibrada regionalmente, conforme 
já se evidenciou na Secção 6.2.1.4., onde se ilustrou que o índice de Gini, para o período 
1990/2006, conferia à procura interna um valor muito inferior à componente internacional 
(0,2714 contra 0,4888).  
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O Gráfico 8.10., abaixo reproduzido, permite complementar esta observação e ressaltar que 
é claramente o mercado doméstico que amortiza a desagregação fortemente assimétrica da 
procura internacional.  

 
Gráfico 8.10. 

Dormidas na hotelaria, aldeamentos e apartamentos t urísticos 
Desagregação regional por NUT II (% do Total) - Méd ia 1990/2006
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Fonte: Produção própria 
 

Deve-se relevar que esta ocorrência não reveste meramente uma curiosidade estatística, 
devendo ser reconhecida como uma virtualidade do turismo interno, na medida que esta 
forma de turismo assume um carácter verdadeiramente estratégico fora dos grandes centros 
de produção turística. Neste sentido, o efeito dinamizador que se reconhece ao turismo no 
sentido de este se assumir como um veículo de crescimento económico e social para as 
regiões mais atrasadas, no caso português, fica fortemente associado à procura interna, que, 
tal como já foi demonstrado, possui a particularidade de contribuir para a redistribuição da 
riqueza dentro do país.  
 
Tendo presente o efeito multiplicador da actividade turística no plano regional, bem como 
a malha empresarial dominante nas zonas menos desenvolvidas (micro e pequenas 
empresas ligadas ao alojamento, à restauração e à animação turística), reforça-se o ponto 
de vista que atribui ao turismo interno um papel insubstituível neste domínio.   
 
A terceira concentração do turismo receptor está associada à sazonalidade, a qual induz a 
uma forte aglomeração da procura nos meses de Verão. Será que neste âmbito o turismo 
interno também poderá apoiar no sentido da obtenção de valores mensais equilibrados, 
sendo que ele próprio comporta uma procura por viagens de média e longa duração 
fortemente localizada no mês de Agosto? 
 
Em conformidade com o expresso na Secção 5.2.1.4., e perante os dados para o total do 
país, a resposta a esta questão seria negativa, já que a dispersão mensal de resultados 
possui um coeficiente de variação ligeiramente superior no caso da procura interna. 
Contudo, esta situação decorre sobretudo da sazonalidade da procura interna no Algarve, 
como se pode inferir da leitura do Gráfico 8.11, inserto na página seguinte. 
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Gráfico 8.11. 

Dormidas na hotelaria, aldeamentos e apartamentos t urísticos 
Dispersão média mensal - Valores médios para o perí odo 1990/2006
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Fonte: Produção própria 
 
De facto, o cálculo dos coeficientes de variação para a dispersão média mensal por NUT II, 
permite concluir que no Centro, em Lisboa, no Alentejo e na R. A. dos Açores, a flutuação 
sazonal de valores da procura interna atingiu patamares inferiores no decurso do período 
1990/2006, o que demonstra um comportamento mais favorável que o mercado 
internacional. 
 
No Norte, que constitui precisamente a região com menor coeficiente da variação das 
dormidas mensais de residentes, o valor ligeiramente inferior para a procura externa deve 
ser relativizado, atendendo ao fraco quantitativo anual de dormidas registado. Aliás, esta 
situação coloca-se também em relação à R A. da Madeira, mas no plano inverso, com os 
residentes em Portugal a possuírem um volume reduzido de dormidas face aos residentes 
no estrangeiro. No Algarve, que constituiu em 2006, o primeiro destino para ambos os 
mercados, observou-se, tal como já foi sublinhado, um comportamento sazonal muito mais 
irregular por parte do mercado interno, o que influenciou os resultados para o total do país.  
 
Deste modo, e voltando à interrogação atrás formulada, pode-se afirmar que na maioria das 
regiões do país, o turismo interno funciona também como factor de atenuação dos índices 
sazonais imputáveis ao mercado interno.  
 
Por razões que se prenderam com os dados disponíveis, a análise foi dirigida sobretudo 
para os empreendimentos turísticos que integram a hotelaria, os aldeamentos e os 
apartamentos turísticos, pelo que se deverá relevar igualmente neste quadro, o facto das 
receitas arrecadas pelas empresas destes estabelecimentos possuírem uma participação 
imutável ao mercado interno acima da observada no volume de dormidas. Tal facto resulta 
da diferenciação de tarifas médias, as quais penalizam fortemente a procura interna como 
se demonstrou na Secção 5.4.2. sobre a formação dos preços.  
 
Em conformidade com os aspectos enumerados, e sem omitir os constrangimentos que 
afectam o turismo interno em Portugal, nomeadamente a sua sazonalidade, pode-se 
concluir que esta forma de turismo além de gerar os benefícios já relevados nos planos 
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económico e social, também possui a particularidade de atenuar os desequilíbrios 
provenientes do turismo receptor, sobretudo ao nível da incidência territorial, mas também 
no plano da sazonalidade na maioria das regiões. 

 
8.5. Conclusões 
 

Neste Capítulo procedeu-se à construção de um novo modelo que possa consubstanciar 
uma visão estratégica renovada e holística para o turismo interno em Portugal. Assim, 
testou-se o modelo empírico TURINTERNO (2.ª Parte) à realidade portuguesa, 
detectaram-se os gaps existentes ao nível das várias etapas do planeamento estratégico, 
recuperaram-se os aspectos cruciais decorrentes do diagnóstico estratégico efectuado, 
nomeadamente os denominados factores críticos de sucesso, para se avançar com uma 
proposta no sentido de construir uma abordagem distinta, assente numa perspectiva 
integrada e direccionada para assegurar as indispensáveis sinergias e parcerias a 
estabelecer ao nível dos vários patamares de intervenção (nacional, regional e local). 
 
Definiram-se igualmente os domínios prioritários de actuação no planeamento estratégico 
para o mercado interno, tendo-se culminado com a análise do papel que o turismo 
doméstico pode representar na atenuação dos desequilíbrios decorrentes do desempenho do 
turismo receptor em Portugal.  

 
Tal como se referiu no decurso desta investigação, não era objecto da mesma a 
particularização dos programas e das acções a integrar no citado Plano Específico para o 
Mercado Interno. O cerne da reflexão incidiu sobre os mecanismos e formas de 
operacionalizar uma estratégia integrada de planeamento ao nível do país, tendo como 
referencial a realidade institucional existente, bem como as características mais marcantes 
do próprio mercado.  
 
No entanto, a análise detalhada efectuada sobre a procura, com aprofundamento dos seus 
aspectos motivacionais, a par da observação da cadeia de valor do lado da oferta (Capítulo 
6), permitiu gerar uma base de conhecimento que devidamente conjugada com os 
elementos do planeamento estratégico, aponta necessariamente para objectivos específicos 
de desenvolvimento do mercado em torno da ampliação da dimensão do mesmo, da 
diversificação das motivações à viagem, da redução da sazonalidade, da consolidação da 
sua distribuição espacial equilibrada por todo o território, da potenciação do mercado como 
factor de desenvolvimento económico e de redistribuição interna da riqueza, do contributo 
para o equilíbrio das micro e das pequenas empresas turísticas e do papel insubstituível 
para a valorização cultural e individual dos portugueses e para o reforço da sua auto-
estima. 
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PARTE IV – Considerações finais 
 

9. Síntese e conclusões 
 
Ao nível da elaboração da presente investigação podem-se diferenciar três partes, as quais 
constituem o suporte basilar do roteiro metodológico utilizado. Assim, na Parte I procedeu-
se à apresentação dos objectivos da investigação e ao enunciado das questões gerais e 
específicas que a mesma deverá responder (Capítulo 1), à revisão da literatura de 
referência que permitiu assegurar a conceptualização e a fundamentação teórica 
indispensável (Capítulo 2) e à descrição do método científico utilizado (Capítulo 3), o qual 
comportou o detalhe sobre os processos de observação e de análise, bem como a avaliação 
crítica da metodologia em apreço. 
 
A Parte II da dissertação incidiu sobre a análise empírica de dados, a qual viabilizou a 
caracterização das dinâmicas associadas ao turismo interno, na dupla perspectiva 
internacional (Capítulo 4) e nacional (Capítulos 5 e 6). Tratou-se de um contributo 
fundamental para apresentar a problemática da investigação, além de ter gerado a 
evidência empírica que permitiu deduzir um modelo de valorização do turismo interno. 
 
Desta forma, a Parte III incidiu sobre a criação do modelo empírico que pretende retratar a 
estrutura associada ao sistema conectado com o turismo interno e propor uma variante de 
planeamento estratégico adaptada às especificidades do mercado em causa (Capítulo 7), 
sem se dispensar o teste da sua validação directa através da aplicação à realidade 
portuguesa (Capítulo 8).   
 
Neste contexto, importa assegurar a integração dos pontos marcantes decorrentes das 
várias etapas percorridas, garantir que as questões centrais da investigação foram objecto 

da indispensável resposta e sistematizar os contributos decorrentes deste ensaio para a área 
científica (Capítulo 9). 
 
i) O turismo interno, a investigação e a abordagem multidisciplinar 
 
Assim, como primeira nota de fundo, decorrente da revisão da literatura (Secções 2.3. e 
2.5.) e da análise empírica efectuada (Secções 4.1.2., 4.2.2, 4.2.3.), deve-se salientar o 
reconhecimento da importância crescente do turismo em geral, tendo sobretudo presente os 
seus efeitos no plano socioeconómico, particularmente ao nível da criação de riqueza e de 
emprego, do efeito multiplicador das suas actividades, do envolvimento de um universo 
empresarial significativo (com grande predomínio de micro e pequenas empresas) e das 
alternativas que faculta ao nível do lazer e da ocupação dos tempos livres. 
 
Por outro lado, concluiu-se igualmente que vários autores de referência (Quintana, 2006; 
Silva, 2004; Hall, 2004; Tribe, 2003; Gunn, 1994a; Graburn e Jafari, 1991) enfatizam a 
indispensabilidade da credibilização do turismo como actividade estratégica de não 
prescindir do reforço da investigação em torno das suas formas, de maneira a potenciar as 
vantagens que pode induzir e, concomitantemente, a reduzir os efeitos negativos que 
também lhe podem estar associados. Neste sentido, a presente investigação pretende 
assumir-se como um contributo inovador para credibilizar os processos analíticos em torno 
de uma componente muito importante do turismo.  
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De facto, a pesquisa efectuada contribui para a redução do denominado efeito dos métodos 
informais (Silva, 2004; Gunn, 1994a), nomeadamente através de um legado de dados 
empíricos que permitem a substituição de determinadas “ideias feitas” sobre o sector por 
premissas mais consistentes e de maior aderência à realidade. Note-se que o turismo 
interno, tal como evidencia Cooper et al (2001), ilustra com nitidez um dos maiores 
“mitos” do sector, consubstanciado na sua subalternização face ao turismo receptor, quer 
ao nível das políticas como da informação, decorrendo esta situação de uma perspectiva 
enviesada, cujos métodos informais de propagação do conhecimento ajudaram a cimentar. 
 
Outra preocupação dominante em vários autores sobre a investigação científica em turismo 
(Silva, 2004; Ryan, 2001; Cooper; 2002; Hall e Page, 2002; Hall et al, 2004) reside na 
necessidade de garantir uma perspectiva de abordagem multidisciplinar, para que os 
resultados da pesquisa se traduzam em contributos susceptíveis de abrangerem situações 
que envolvam a globalidade do sistema turística, nomeadamente os seus protagonistas e as 
relações com outros sectores.  
 
Assim, não se prescindiu, no presente ensaio, do recurso a uma óptica de observação 
diversificada, onde a economia (Secções 2.3.1., 4.1.2.2., 4.2.3., 6.5. e 6.6.2.), a psicologia 
(Secções 2.3.6. e 5.2.2.), a antropologia (Secções 2.2., 2.3.1. e 6.6.1.), a cultura (Secções 
2.2., 2.3.1. e 6.6.1.), a sociologia (Secções 2.2., 2.3.1., 2.5. e 6.6.1.) e a geografia (Secções 
5.2.1., 6.2.1., 6.2.2. e 6.2.3.), proporcionaram leituras da realidade que facultaram o 
entendimento cabal do fenómeno turístico, projectando-o muito para além das suas 
actividades características. 
 
ii) A abordagem holística e as questões da investigação 
 
A última asserção do ponto anterior, remete-nos para a consideração do turismo como um 
sector que se pauta por particularidades muito próprias, onde emerge a sua natureza 
compósita, o que convida a privilegiar uma abordagem holística. Esta perspectiva ainda 
ganha maior pertinência no caso do turismo interno, onde se afigura como recomendável a 
junção da análise das variáveis endógenas do sistema com a consideração indispensável 
dos elementos exógenos. Tal como se demonstrou nas Secções 2.3.3., 6.6.2. e 7.3., estes 
últimos podem ser moldados no caso turismo interno através do cruzamento com outras 
políticas, facto não observável no domínio do turismo receptor. 
 
Assim, a opção clara pelo foco da investigação centrado na abordagem holística ao turismo 
interno comporta um carácter inovador no panorama científico. A literatura de referência 
disponível na área contém referências parcelares sobre o fenómeno (Assis, 2003; 
Athanasopoulos e Hyndman; 2008; Baretje, 1983; Bargeman e Poel, 2006; Brey e Lehto, 
2007, Cooper et al, 2001; Cunha, 2006; Fernandes, 2002; Jafari, 1987; Martínez, 2003; 
Massarutto, 2005; Middleton e Clarke, 2002; Pearce e Moscardo, 2006; Pedro, 2006; 
Sampaio, 2000; Srivastava e Shukla, 2003), mas não perspectiva a leitura global do 
mesmo. A presente dissertação pretende contribuir para preencher este vazio.  
 
As Partes anteriores da pesquisa conduzem-nos à evidência empírica de que a falta da 
visão holística acaba por ocultar a verdadeira plenitude da dimensão do turismo interno e, 
como tal, contribui para a preterição desta forma de turismo face ao relevo conferido à 
componente internacional. Contudo, a inexistência desta perspectiva integrada não evita 
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que em muitos países se tenha vindo a intensificar progressivamente o interesse pela 
valorização do turismo interno. Segundo o nosso ponto de vista, suportado pelos dados 
empíricos já apresentados, dois factores sobressaem neste processo, ou seja, o efeito dos 
dados constantes sobre o consumo turístico interno na Conta Satélite do Turismo, os quais 
alteraram posições conservadoras ao reflectirem a importância económica desta 
componente (Secções 4.1.2.2. e 4.2.3.) e o reconhecimento da cabal formatação das 
soluções oferecidas pelo turismo doméstico face aos traços dominantes que caracterizam as 
práticas turística na actualidade e no futuro (Secção 2.5.4.). 
 
Na linha do enfatizado pela OMT (2001a), a presente investigação procede à formulação 
de questões, assegura os instrumentos de observação e de análise empírica susceptíveis de 
responderem a essas questões, padroniza padrões de conhecimento e de relações em torno 
do sistema do turismo interno e formula um modelo que abarca a compreensão das 
variáveis que interagem no ambiente em causa e que recomenda as formas adequadas de 
organização e planeamento.  
 
A necessidade de garantir a leitura holística do fenómeno explica a extensão e o detalhe 
das Partes I e II da pesquisa. De facto, os objectivos associados à fundamentação teórica só 
seriam alcançados se permitissem contemplar as necessárias aproximações conceptuais em 
torno do fenómeno em estudo, bem como a construção da base de conhecimento inerente 
ao modelo empírico apresentado na Parte III.  
 
Por outro lado, a análise empírica de dados, face ao pressuposto de apreciação da 
abrangência do turismo interno, quer no plano internacional como nacional, não podia 
dispensar a observação da sua dimensão física e económica, o estudo dos comportamentos 
e das motivações subjacentes, a apreciação das particularidades do mercado e o 
levantamento das estratégias e políticas de dinamização. Entendeu-se que a não 
observância destes aspectos constituiria a negação da focalização concedida à visão 
holística. 
 
Neste sentido, importa sistematizar os traços dominantes das principais etapas da 
investigação, começando pelas questões gerais e específicas que foram objecto de 
formulação e que carecem da necessária integração conclusiva. Neste contexto, convém 
recordar que as questões gerais foram sintetizadas através de uma “pergunta de partida”, 
consubstanciada nas seguintes interrogações: 
“Q1. É possível concretizar a importância do turismo interno à escala internacional e de 
Portugal em particular?  
Q2. A aposta estratégica no turismo interno pode consubstanciar um novo modelo de 
desenvolvimento turístico com benefícios nos planos económico, social, patrimonial e 
territorial?”  
 

O procedimento de resposta a Q1 assentou na componente indutiva, seguindo-se uma 
lógica de abordagem em conformidade com o esquema apresentado na página seguinte 
(Figura 9.1.), o qual relaciona o desdobramento pelas questões específicas. Assim, partiu-
se da clarificação de conceitos e da revisão bibliográfica (Q1.2.), visando a aferição da 
consistência das fontes de informação (Q1.5.) e o desenho das tendências futuras (Q. 1.7.); 
no plano das fontes de informação foi possível dimensionar o turismo interno (Q1.6.) e 
avaliar a extensão dos seus efeitos (Q1.4.).  
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A resposta a Q1.6. conduziu à percepção de que o turismo interno é a forma dominante no 
turismo actual, sendo que a junção com Q1.7. permitiu alargar esta constatação para o 
futuro e clarificar definitivamente a questão Q1.3. (preponderância dos movimentos 
turísticos internos); a resposta a Q1.3., devidamente contrastada com a análise empírica 
efectuada, deu satisfação à interrogação Q1.1. (subalternização do turismo interno face ao 
turismo internacional). Finalmente, a junção das questões específicas permitiu fundamentar 
o alcance da argumentação a aplicar no caso da questão geral (Q1). 
 

Figura 9.1. – Encadeamento conducente à resposta à Questão Q1 
(É possível concretizar a importância do turismo interno à escala internacional e de Portugal em 

particular?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Produção própria 

 
O Quadro 9.1, reproduzido na página seguinte, recapitula o enunciado das questões 
específicas e assinala a concretização (ou não) dos objectivos associados através da 
pesquisa empírica efectuada. Como se pode constatar, foi possível assegurar a recolha de 
elementos que permitem viabilizar a resposta às questões específicas formuladas, sendo 
que esta situação derivou de um processo que teve a sua génese no esforço de 
distanciamento em relação ao conhecimento prévio sobre a matéria em apreço (a ruptura, 
tal como definida por Quivy et al, 1995), na consequente etapa de construção teórica, a 
partir da revisão da literatura da especialidade, e, na verificação dos factos, através da 
análise das fontes primárias e secundárias. 
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Quadro 9.1. – Desdobramento da Questão Q1 
(É possível concretizar a importância do turismo interno à escala internacional e de Portugal em 

particular?) 

 

Legenda: S – Sim; N – Não 
Fonte: Produção própria 

 
Neste sentido, considera-se pertinente condensar a base de conhecimento empírico inerente 
a cada uma das questões específicas, a qual se encontra dispersa através de vários capítulos 
da investigação, em conformidade com o relacional definido no Quadro 3.3. (pág. 173). 
 
iii) As dificuldades de medição do turismo interno e a consequente preterição 
 
Assim, no que respeita à Questão Q1.1. (Existe, ou não, uma subalternização do turismo 
interno face ao turismo receptor, ao nível da informação existente e das próprias 
estratégias políticas?), a pesquisa efectuada revela-se conclusiva neste domínio, sendo que 
a preterição do turismo interno reveste uma evidência empírica generalizada, quer ao nível 
do pensamento de muitos autores, do reconhecimento de várias instituições e dos próprios 
dados recolhidos através dos instrumentos de observação directa.  
 
No plano das referências bibliográficas, e tal como evidenciado nas Secções 1.2. e 2.2., 
Jafari (1987), Cooper et al (2001), Middleton et al (2002), Todd (2003), Bacal (2003) e 
Cunha (2006), enfatizam precisamente esta ocorrência, alertando para os aspectos 
contraditórios que resultam desta situação, sobretudo ao nível do desenvolvimento das 
políticas integradas de turismo. Por outro lado, instituições como a OMT (1980, 1985, 
2002a, 2005) e a Comissão Europeia (2007a, 2007b, 2007c) evidenciam as desvantagens 
dos países em minimizarem os efeitos positivos que o turismo interno pode gerar, 
admitindo, contudo, que as dificuldades em reunir informação estatística harmonizada 
sobre os mercados domésticos contribui para a sua menor visibilidade em termos 
mediáticos e para a sua inferior ponderação nas políticas do turismo.  

  Obtenção 
dos 

objectivos 
Q1.1. Existe, ou não, uma subalternização do turismo interno face ao 
turismo receptor, ao nível da informação existente e das próprias 
estratégias políticas? 

S 

Q1.2. Qual a fronteira entre as práticas de lazer e o turismo interno? S 
Q1.3. O turismo interno é, ou não, a principal forma de turismo que 
existe no mundo?  

S 

Q1.4. Quais os efeitos económicos, sociais, patrimoniais e regionais que 
pode comportar o desenvolvimento do turismo interno? 

S 

Q1.5. Que fontes de informação possibilitam a avaliação integrada do 
turismo interno? Quais as dificuldades de medição e que métodos 
utilizados? Existe harmonização internacional de dados? 

S 

Q1.6. Qual a dimensão dos movimentos e dos efeitos económicos do 
turismo interno no plano mundial, da UE e de Portugal? 

S 

QUESTÕES 
ESPECÍFICAS 
 
 
 
 
 
 

Q1.7. Como se coaduna o turismo interno com as características do 
lazer e do turismo de hoje e do futuro? 

S 

QUESTÃO 
GERAL 

Q1. É possível concretizar a importância do turismo interno à escala 
internacional e de Portugal em particular? 

S 
 



 
Sancho Silva Capítulo 9. Síntese e conclusões   

 
 

 - 569 - 

Paralelamente, o inquérito realizado às Administrações Nacionais de Turismo (ANT) da 
União Europeia confirmou a fraca prioridade concedida ao turismo interno no quadro da 
política de desenvolvimento turístico de cada país, apesar destes reconhecerem as 
virtualidades desta forma de turismo e da maioria não abdicar de acções específicas para a 
sua potenciação (Secção 4.2.4.).  
 
Passando à Questão Q1.2. (Qual a fronteira entre as práticas de lazer e o turismo 
interno?), revela-se importante assinalar as conclusões que derivam das Secções 2.2. e 2.4., 
onde se garantiu a abordagem conceptual ao cluster turismo/lazer, a qual não dispensou a 
necessária retrospectiva histórica para melhor identificação da problemática em apreço. 
Como resulta da revisão da literatura especializada não existe um consenso absoluto em 
torno da definição de lazer, face à dificuldade de demarcação do conceito de tempo livre, 
no seio do qual se realizam as actividades recreativas imputáveis ao lazer. Contudo, na 
linha do entendimento de autores como Santos e Gama (2008) e Bacal (2003), optou-se 
pela definição de Dumazedier (1962), o qual identificou o lazer como o conjunto das 
actividades efectuadas pelos indivíduos de uma forma completamente voluntária, “ (…) 
seja para descansar, seja para se divertir, seja para desenvolver a sua função 
desinteressada, a sua participação voluntária, liberto das suas obrigações profissionais, 
familiares e sociais (…)”. (Secção 2.2.1., pág. 22). 
 
Da reflexão efectuada deriva igualmente o reconhecimento de que o lazer pode contribuir 
para a realização pessoal do próprio indivíduo, além de associar uma indústria que gera 
riqueza e emprego, tornando-o numa actividade económica também importante. Por outro 
lado, a delimitação dos períodos marcantes de lazer (fim do dia, fim-de-semana, férias e 
reforma) e as diferentes actividades desenvolvidas, permitiram avaliar a importância que o 
mesmo assume nas várias formas ligadas ao turismo interno, nomeadamente nas 
deslocações com regresso no próprio dia, nos fins-de-semana e no gozo de férias (Secção 
2.2.2.1., pág.31)  
 
Para além disso, os conceitos técnicos internacionais aplicáveis às estatísticas de turismo 
(ONU, 2008) estabelecem que o turismo doméstico compreende “as actividades de um 
visitante residente dentro do seu país de residência, quer como parte de uma viagem 
turística interna ou como parte de uma viagem turística de outbound (emissora)”. Em 
paralelo, uma viagem turística interna pressupõe que o destino principal esteja localizado 
dentro do país de residência do visitante. Ainda, segundo a ONU (2008), um visitante 
doméstico (ou interno) é um visitante que viaja dentro do seu país de residência e cujas 
actividades fazem parte do turismo doméstico.  
 
Neste contexto, e para diferenciar o fenómeno em relação ao lazer, retenha-se a conclusão 
de que o turismo interno inclui as actividades recreativas efectuadas fora do ambiente 
habitual de residência, mas dentro do país onde este se localiza, desde que estas se 
preencham os requisitos inerentes à sua definição, congregando adicionalmente as 
deslocações por motivos profissionais, estudantis ou de saúde que cumpram igualmente os 
pressupostos indispensáveis (Secção 2.4.1., pág. 118).   
 
Face ao exposto reforça-se a conclusão de que o conceito de “ambiente habitual” assume 
um carácter imperativo para assinalar a fronteira com as actividades imputáveis 
unicamente ao lazer, pelo que deverá possuir critérios que estabeleçam inequivocamente o 
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ponto de passagem do “lazer exercido fora de casa” para uma “movimentação turística”. 
(ONU, 2008; OMT, 1994). 
 
Tal como se acentuou no documento da ONU (2008), o “ambiente habitual” deve ser 
definido como “ (…) a área geográfica, embora não necessariamente contígua, dentro da 
qual um indivíduo conduz as rotinas da sua vida normal” , pelo que exclui os viajantes que 
efectuam regularmente movimentos pendulares entre a residência habitual e o local de 
trabalho ou de estudo, ou que frequentemente visitam determinados lugares dentro da sua 
rotina quotidiana (Secção 2.4.1., pág. 118-119). 
 
iv) Os efeitos e as formas do turismo interno 
 
No que concerne à Questão 1.3. (O turismo interno é, ou não, a principal forma de turismo 
que existe no mundo?), os dados empíricos apresentados no Capítulo 4 facultam uma 
resposta que não oferece a mínima contestação junto da literatura especializada e que as 
informações estatísticas internacionais (OMT, UE) confirmam em absoluto. Assim, apesar 
das dificuldades inerentes à sua medição, ficou demonstrado que o turismo interno possui 
no mundo uma expressão superior ao turismo internacional, pelo que a implementação 
progressiva da Conta Satélite do Turismo tem vindo a revelar o seu impacto económico e a 
consequente capacidade de gerar riqueza dentro dos próprios países (Secção 4.1.2.2., pág. 
233). 
 
No plano dos dados físicos e ao nível mundial, segundo a OMT, 62,5% das dormidas em 
meios recenseados de alojamento colectivo pertenceram, para o período 2000/06, aos 
mercados domésticos (Secção 4.1.2.1., pág. 232), devendo-se ter sempre presente que os 
valores referentes a este indicador apenas representam uma parcela do turismo interno, já 
que o recurso aos alojamentos privativos assume uma importância superior. Na Europa, e 
de acordo com o EUROSTAT, é clara a supremacia do turismo interno, o qual representou, 
em 2006, 75% dos fluxos do turismo nacional no conjunto dos países da UE-25; esta 
constatação aplica-se quer às viagens de lazer (75,1%), como de negócios (72,2%), embora 
de uma forma mais acentuada no primeiro caso (Secção 4.2.2., pág. 241).  
 
Sob o ponto de vista económico, os dados apurados através do inquérito efectuado às 
Administrações Nacionais do Turismo (ANT), nos dezoito países que possuem dados 
publicados para a Conta Satélite do Turismo, obteve-se um montante global para o 
consumo turístico interior que ultrapassou os 675 milhões de Euros, dos quais cerca de 
63,6% foram atribuídos a consumo turístico interno. Fora da Europa, sublinham-se as 
ponderações obtidas para o consumo turístico interno no caso da China (69,9% em 2005), 
do Canadá (75,3% em 2006) e dos EUA (85,1% em 2006). 
 
A Questão Q1.4. (Quais os efeitos económicos, sociais, patrimoniais e regionais que pode 
comportar o desenvolvimento do turismo interno?) foi objecto de apreciação a diferentes 
níveis. No plano conceptual, e através da Secção 2.3.1., procedeu-se à junção dos 
contributos provenientes da literatura especializada, os quais permitem identificar os 
efeitos que o turismo pode gerar nos domínios em questão. Observou-se que a perspectiva 
dominante aponta no sentido do reconhecimento de que o turismo consubstancia um 
conjunto de actividades susceptíveis de se considerarem benéficas para a sociedade no seu 
conjunto. De facto, este ponto de vista expresso por autores como Cooper et al (2001) ou 
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Ejarque (2005), torna-se extensivo a muitas análises de diversas entidades institucionais, 
associativas e empresariais, sendo inegável a convergência no sentido do reconhecimento 
de que o turismo, quando convenientemente planeado, pode gerar efeitos positivos nos 
planos económico, social, patrimonial e territorial (Secção 2.3.1., pág. 36).  
 
Por outro lado, e respeitando as orientações da OMT (2002b, 2001b, 1998a, 1998b, 1985, 
1983, 1980), orientou-se a pesquisa para as premissas associadas ao conceito de 
desenvolvimento sustentável, o que implicou uma leitura bipartida entre os impactos tidos 
como favoráveis e desfavoráveis. Contudo, na Secção 7.1. (pág. 438-441), conjugando as 
perspectivas de autores como Jafari (1987), Cooper et al (2001), Middleton et al (2002) e 
Cunha (2006) com as recomendações da OMT (1980, 1985, 2002a, 2005), foi possível 
sistematizar os efeitos positivos imputáveis ao turismo interno. 
 
Assim, no domínio económico, deve-se reter a sua forte incidência no consumo turístico 
interior de muitos países, o seu contributo para o equilíbrio das contas externas pelo efeito 
dissuasor sobre o turismo emissor, o papel fulcral que pode desempenhar na redistribuição 
da riqueza dentro dos países, quer no plano das regiões como das pessoas, o seu efeito 
multiplicador expresso através de inter-relações e interdependências muito estreitas com 
outros sectores socioeconómicos, o impulso que produz na procura sobre os produtos locais 
e o incentivo que desempenha na promoção de emprego local (OMT, 1980; OMT, 1985; 
Jafari, 1987; Vázquez, 1988; Cooper et al, 2001; Cala e Urbano, 2006). 
 
No que respeita aos efeitos sociais, a unanimidade é praticamente generalizada em torno 
das seguintes vantagens: facilita o conhecimento do próprio país por parte dos residentes, 
impulsiona a valorização cultural dos residentes e o efeito de auto-estima, contribui para o 
reforço da consciência nacional, concorre para a atenuação de barreiras sociais e para a 
integração linguística, facilita o processo de aculturação nacional, induz o desenvolvimento 
das artes étnicas e das tradições e pressiona os governos a não prescindirem das práticas 
associadas ao denominado turismo social (OMT, 1980; OMT, 1985; Jafari, 1987; Joaquim, 
1997; OMT, 1998a; Tezanos, 2006; OMT, 2001b). 
 
Passando aos efeitos patrimoniais, extensivos a qualquer forma de turismo, a análise 
empírica permitiu distinguir dois pontos adicionais em relação ao turismo interno. Assim, 
no domínio ambiental, verificou-se a utilização predominante de meios de transporte de 
superfície menos poluentes que o avião, a par com a maior facilidade de sensibilização dos 
visitantes internos para a preservação do património cultural construído (OMT, 1980; 
OMT, 1985; Jafari, 1987; Foster, 1992; Mendes, 1996; OMT, 1997; OMT, 2001b; Cooper 
et al, 2001; Silva et al, 2001; Cunha, 2006; Vieira, 2007). 
 
Finalmente, ao nível territorial, o turismo interno cumpre os benefícios que se podem 
atribuir na generalidade às actividades turísticas (capacidade de endogeneizar os recursos 
locais e de justificar o lançamento de infraestruturas e de equipamento social, contributo 
para a dinamização e modernização da produção local e criação de emprego), além de 
assegurar a já aludida transferência de rendimentos das regiões mais desenvolvidas para as 
menos desenvolvidas. Adicionalmente, e sobretudo nos países desenvolvidos, pode 
funcionar como factor correctivo da sazonalidade e das eventuais assimetrias na 
distribuição dos fluxos turísticos (OMT, 1980; OMT, 1985; Jafari, 1987; OMT, 1997; 
OMT, 2001b; Cunha, 2006). 
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Na questão Q1.5. voltou-se a abordar a problemática da informação estatística (Que fontes 
de informação possibilitam a avaliação integrada do turismo interno? Quais as 
dificuldades de medição e que métodos utilizados? Existe harmonização internacional de 
dados?), a qual foi detalhadamente analisada nas Secções 2.4.1., 2.4.2. e 2.4.3., pelo que se 
recapitulam seguidamente as principais notas conclusivas. 
 
Neste sentido, importa assinalar que a estabilização dos conceitos técnicos a utilizar da 
produção estatística referente ao turismo interno surge consubstanciada principalmente em 
três documentos de referência – OMT (1994), OMT (2001g) e ONU (2008) – os quais 
tiveram uma importância acrescida e progressiva nesse processo. Assim, no primeiro, 
procede-se à dissipação absoluta das dúvidas conceptuais existentes entre o turismo interno 
(ou doméstico) e o turismo nacional, atendendo a que esta expressão foi utilizada em 
documentos da OMT para representar o turismo efectuado pelos residentes dentro do seu 
próprio país (OMT, 1980; OMT, 1985). Doravante, o turismo nacional passou a 
compreender todos os movimentos turísticos efectuados pelos residentes de um país, quer 
ocorressem dentro do seu território (turismo interno), ou fora dele (turismo emissor). Por 
outro lado, tal como destacam Middleton e Clarke (2002), as visitas de um dia devem estar 
englobadas no conceito de turismo interno, o qual assenta na componente de deslocação 
temporária para fora do ambiente habitual de residência, contemplando todas as 
motivações de viagem, excepto o exercício de uma actividade remunerada (conforme 
Secção 2.3.5., pág. 51). 
 
Posteriormente, com a criação da Conta Satélite do Turismo (OMT, 2001g), ao isolar-se o 
consumo turístico interno em relação ao consumo turístico global, garantiu-se não só o 
reforço do quadro conceptual existente, como também se passou a evidenciar de uma 
forma mais real a importância do turismo interno nas economias nacionais, conforme já foi 
referido anteriormente. 
 
Por fim, o novo conjunto de Recomendações Internacionais para as Estatísticas de Turismo 
(ONU, 2008), tal como sublinhado na Secção 2.4.1. (pág. 115-117), comportou duas 
inovações assinaláveis na óptica do turismo interno. Assim, na definição de visitante 
interno substituiu-se o requisito “de não exercer uma actividade remunerada no local 
visitado dentro do país de residência” (OMT, 1994) por “não possuir um emprego numa 
entidade residente no local visitado dentro do país de residência”, e confirmou-se o 
critério já era seguido na elaboração da Conta Satélite do Turismo, ou seja, o facto do 
conceito de turismo interno também a absorver a parcela do turismo emissor com 
expressão dentro do território nacional (Secção 2.4.1., na pág. 116). 
 
Paralelamente, a ONU (2008) reforçou o ponto de vista de que as deslocações para as 
residências secundárias integram o grupo das viagens turísticas, inclusive se também se 
destinarem a casas de familiares ou amigos, as quais funcionam como alojamento turístico 
privativo. No que concerne ao carácter vital do conceito de “ambiente habitual” de 
residência, a ONU (2008) recomenda que cada país defina com precisão o conteúdo do 
mesmo, sugerindo a aplicação de critérios precisos, tais como, a distância mínima 
percorrida pela pessoa para fora do “ambiente natural”, a duração mínima da ausência em 
relação ao lugar da residência habitual, considerado no sentido lato de “ambiente 
habitual”, a mudança de localidade ou de unidade territorial administrativa mínima e a 
exclusão das deslocações que revistam um carácter repetitivo e muito frequente. 
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Na sequência dos aspectos anteriormente referidos verificou-se que existe uma 
harmonização conceptual internacional ao nível da produção estatística com relevo para o 
turismo interno, a qual é garantida pela ONU e pela sua agência especializada para o 
turismo (OMT). No plano europeu, o papel similar é preenchido pelo EUROSTAT, tendo 
como base legal a Directiva 95/57/CE do Conselho, de 23 de Novembro de 1995, relativa à 
recolha de informações estatísticas no sector do turismo e publicada no Jornal Oficial nº L 
291 de 06/12/1995 p. 0032 – 0039. 
 
Neste contexto, a OMT e o EUROSTAT assumem-se como as fontes estatísticas 
internacionais que permitem acompanhar os fluxos do turismo interno nos vários países, 
sendo que o primeiro destes organismos focaliza a compilação de dados nos meios 
colectivos de alojamento turístico, possuindo séries individualizadas para as chegadas e 
para as dormidas. O EUROSTAT também possui informação neste domínio, 
disponibilizando igualmente dados sobre o turismo interno nos países membros da UE, 
com base nas viagens realizadas e no número de turistas envolvidos.  
 
Contudo, a existência de um quadro conceptual harmonizado não implica necessariamente 
que a produção estatística sobre o turismo interno se posicione num patamar susceptível de 
assegurar a cobertura universal do fenómeno em apreço, nem em condições de assegurar a 
disponibilidade de dados que interessa acompanhar. De facto, tal como evidenciam Cooper 
et al (2001), Middleton et al (2002) e Todd (2003) a já referida propensão para 
marginalizar o turismo interno face aos movimentos internacionais, reside em parte na 
dificuldade objectiva em concretizar a medição dos movimentos dos visitantes domésticos 
(Secção 2.4.2., pág. 122).  
 
Com efeito, além das restrições ao recurso de fontes administrativas (as suas deslocações 
não implicam o cruzamento de uma fronteira e, em muitos casos, não é exequível a 
utilização de formulários dos hotéis e de outros estabelecimentos de alojamento colectivo), 
observa-se que existem outros aspectos que explicam este constrangimento. A utilização 
muito intensa de meios de alojamento privativo (onde o recenseamento e a inquirição não 
constitui tarefa facilmente concretizável), a par da carência de informações objectivas para 
se quantificarem as deslocações por motivos profissionais ou estudantis e, sobretudo, os 
movimentos de excursionistas, explicam as dificuldades em se possuírem dados 
consistentes e universais.  
 
Contudo, a presente investigação, apresenta de uma forma inovadora o resumo da 
delimitação conceptual dos movimentos associados ao turismo interno (Figura 2.19, 
pág.121) e, tomando como caso de aplicação a realidade portuguesa, mostrou que é 
possível quantificar a generalidade dos fluxos imputáveis ao turismo interno e segmentá-
los por diferentes tipologias de movimentos (Figura 5.2., pág. 288). 
 
Tendo por base as recomendações da OMT (1996b), considera-se essencial dispor de 
informação estatística regular que garanta a cobertura dos volumes físicos gerados pelo 
turismo interno (número de viagens, de visitantes, de turistas e de excursionistas; chegadas 
e dormidas em todos os meios de alojamento privativos e colectivos; estadas médias), o 
detalhe dos fluxos junto dos empreendimentos turísticos (chegadas, dormidas e estadas 
médias, devidamente desagregadas por regiões, meses e tipologias de estabelecimentos), a 
realização de inquéritos junto das famílias (viagens efectuadas, taxas de gozo de férias e de 
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fins-de-semana fora da residência, motivações, perfis dos intervenientes), a avaliação dos 
impactos económicos através da Conta Satélite do Turismo e a observação dos impactos 
ambientais, sociais e culturais (indicadores de intensidade da procura interna). 
 
Na Secção 2.4.3. (pág. 123) aprofundou-se a problemática inerente à realização de 
inquéritos específicos para assegurar este quadro de indicadores de base e na Secção 4.2.5. 
destacou-se o modelo espanhol (pág. 265-268) como um caso de boas práticas neste 
domínio. 
 
Transitando para a Questão Q1.6. (Qual a dimensão dos movimentos e dos efeitos 
económicos do turismo interno no plano mundial, da UE e de Portugal?), a qual já foi 
parcialmente abordada na resposta á Questão 1.3., interessa aprofundar os dados 
internacionais e apresentar uma panorâmica breve sobre a situação portuguesa.  
 
Tal como foi evidenciado na Secção 2.3.7. (pág. 70), a capacidade de gerar fluxos 
turísticos depende de vários factores, entre os quais sobressaem a dimensão da população 
residente e o grau de desenvolvimento socioeconómico. Neste contexto, na presente 
investigação, incluíram-se um conjunto de indicadores para a União Europeia (24 países) 
que permitiram relacionar estes factores com a capacidade de geração de viagens turísticas 
internas.  
 
Em conformidade com o referido na Secção 4.2.2. e nos respectivos Anexos, a propensão 
bruta à viagem interna para o total da UE triplicou, em 2006, a capitação homóloga para a 
viagem ao estrangeiro (162,9% contra 55,2%), sendo que com a introdução da restrição da 
duração mínima de 4 noites, o diferencial tende a reduzir-se (54,1% contra 37,9%). Por 
outro lado, a pesquisa efectuada (pág. 244) possibilitou o agrupamento dos países em 
função de três patamares distintos de resultados para a propensão à viagem interna, 
surgindo a Finlândia, a França e a Espanha em plano de grande destaque, 
independentemente da consideração do total de viagens ou, em alternativa, das que 
possuíram uma duração igual ou superior a 4 dias. Portugal surgiu no grupo de países com 
capitações mais fracas, revelando valores muito distantes das médias comunitárias (97,0% 
para o total de viagens e 28,7% para as viagens de média e longa duração). 
 
Por outro lado, a comparação da evolução do PIB per capita e a propensão bruta à viagem 
interna, tendo como referência o período 2003/06, permitiu concluir que os países com a 
PBV acima da média da UE possuem todos um PIB per capita acima da média da UE; o 
inverso só não é válido para a R. Checa e a Grécia que ostentam valores para o PIB per 
capita no limiar da média da UE (Secção 4.2.2., pág. 249, Quadro 4.4.). 
 
No que respeita ao desempenho de Portugal, verifica-se que possui uma capacidade 
reduzida de geração de turismo nacional (emissor e interno); de facto, considerando a 
relação entre o número de viagens efectuadas com duração de 4 noites ou mais e a 
população residente, Portugal surge com uma das capitações mais baixas (36,4% em 
2006), particularmente distanciado em relação à média da UE-25 (Secção 4.2.2., pág. 252). 
À constatação de que os residentes em Portugal têm efectuado um número limitado de 
viagens, deve-se associar a perspectiva dos que se deslocam fazem-no sobretudo para 
praticar turismo interno (87,2% do total de viagens em 2006), o que constitui uma 
percentagem bem acima da média da UE-25 (75,1%). 
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Por outro lado, e tal como foi demonstrado (Secção 4.2.2., pág. 254-255), o turismo interno 
em Portugal possui alguns desvios significativos em relação ao padrão médio europeu, os 
quais assentam na maior proporcionalidade de jovens (menos de 25 anos) a viajar, na 
reduzida fragmentação das viagens e tendência para estadas mais elevadas, na sazonalidade 
mais acentuada, na utilização mais forte de alojamentos privativos, nas taxas inferiores de 
recorrência aos serviços das agências de viagens e na maior participação do género 
feminino nas viagens por negócios. 
 
Em termos do impacto económico do turismo interno, os dados da Conta Satélite de 
Turismo (INE, 2008), o consumo turístico interno atingiu em 2007 um montante próximo 
dos 7,3 mil milhões de Euros, tendo progredido a uma taxa média anual de 5,0% desde 
2000, revelando um dinamismo superior ao turismo receptor (4,4%). Em termos de 
distribuição estrutural do consumo turístico interior, a componente interna registou nos 
dois últimos anos uma incidência de 42,3% do total, a qual na realidade deverá ter uma 
amplitude muito mais elevada, face à subavaliação decorrente da não consideração dos 
gastos dos excursionistas e dos valores inerentes às residências secundárias, bem como da 
reduzida aderência à realidade dos dados atribuídos à restauração e bebidas (Secção 6.5.1., 
pág.399-401). 
 
v) O turismo interno e as novas tendências 
 
Finalmente, a Questão 1.7. (Como se coaduna o turismo interno com as características do 
lazer e do turismo de hoje e do futuro?) foi objecto de clarificação pormenorizada na 
Secção 2.5. da presente investigação, onde se cruzaram as reflexões efectuadas por vários 
autores com os trabalhos técnicos desenvolvidos pela OMT (1999a, 2005), ETC (2006) e 
Comissão Europeia (2004 e 2007a). Neste contexto, foram retratadas as características 
marcantes do desenvolvimento do fenómeno turístico em geral, na transição do Século XX 
para o Século XXI, tendo-se destacados os traços cuja incidência se perspectiva para o 
futuro próximo (Secções 2.5.2. e 2.5.3., pág. 127-146). 
 
Assim, no domínio dos factores pessoais, sublinham-se as tendências qualitativas ligadas à 
fragmentação dos consumos, à utilização acrescida das tecnologias de informação e 
comunicação, à exigência de qualidade e da segurança, à procura por produtos 
diversificados e ao uso de formas alternativas de alojamento turístico, sobretudo no plano 
das denominadas residências secundárias (Secção 3.5.3., Quadro 2.31, pág. 134).  
 
Por outro lado, ao nível dos factores determinantes gerais (económicos, políticos, sociais, 
demográficos e tecnológicos), a sistematização efectuada permite concluir que se mantêm 
actuantes um conjunto significativo de vectores que foram decisivos no passado, 
perspectivando-se contudo algumas alterações que devem ser convenientemente 
ponderadas (Secção 3.5.3., Quadro 2.31, pág. 132).  
 
Neste sentido, conferiu-se uma atenção muito especial aos efeitos decorrentes das 
mudanças de valores na sociedade, da incidência das tecnologias de informação e 
comunicação, das consequências da globalização, da mudança demográfica resultante do 
aumento da esperança média de vida, do envelhecimento da população europeia e da 
sustentabilidade dos regimes de pensões na reforma, da pluralidade das estruturas 
familiares, da pressão da gestão do tempo, da consolidação das estruturas empresariais do 
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turismo, da importância do respeito pelos padrões ambientais, da indispensabilidade das 
parcerias público-privadas, das transformações no modelo de negócios, dos desafios do 
aquecimento global, do fundamentalismo e da segurança, e do aumento expectável da 
riqueza nos mercados existentes e emergentes. 
 
Particularizando as perspectivas para o turismo interno, e como súmula dos pontos de vista 
que integram as Secções 2.5.4. e 7.1., importa reter que os paradigmas associados ao lazer 
e à ocupação dos tempos livres, bem como os factores exógenos ao sector turístico, deixam 
antever um campo altamente favorável para esta forma de turismo, observando-se um 
encaixe nítido nas características dos comportamentos dominantes por parte dos 
consumidores.  
 
Perante os novos comportamentos dos consumidores, onde a repartição de férias, o gozo 
acrescido de fins-de-semana fora de casa, o reforço do excursionismo e o uso de segundas 
residências emergem como tendências seguras, o turismo interno parece posicionar-se numa 
posição favorável, já que indicia possuir todas as condições para proporcionar as respostas 
adequadas. Por outro lado, a esperada expansão do segmento de terceira idade, a 
diversificação das motivações de viagem, a importância do turismo familiar nas suas várias 
expressões, o dinamismo do turismo de negócios em geral e a propensão para as compras 
last minute e para as reservas tardias, completam o quadro teórico que permite defender a 
argumentação do reforço do turismo doméstico no mundo. Este entendimento, resultante da 
avaliação empírica efectuada, não encontra oposição na literatura especializada, sendo 
reforçado por autores como Middleton e Clarke (2002), Cetron (2003), Clark (2003), 
Cleverdon (2003), Cooper et al (2001), Lockood e Medlik (2003), Olsen (2003), Todd 
(2003), Willmot e Graham (2003), Cooper et al (2006), Hall (2006), Buhalis e Costa 
(2006c), Gretzel et al (2006), Butler e Hall (2006), ou por estudos técnicos de entidades 
internacionais, como a OMT (2003,2005,2009), a OCDE (2008) e a ETC (2006).  
 
vi) A concretização da importância do turismo interno e a transição para um modelo 
referente à sua valorização estratégica 
 
Em conformidade com as considerações emitidas anteriormente, as quais se baseiam no 
resumo da análise empírica desenvolvida nas Partes I e II desta investigação, foi possível 
abranger as sete questões específicas da Questão Q.1 (É possível concretizar a importância 
do turismo interno à escala internacional e de Portugal em particular?), pelo que existem 
condições objectivas para conferir uma resposta a esta componente da pergunta de partida. 
 
Assim, apesar das dificuldades de medição dos fluxos físicos e monetários associados ao 
turismo interno, os elementos empíricos existentes permitem avaliar a sua incidência em 
vários planos, o que não dispensa uma melhoria progressiva do âmbito e da coerência dos 
instrumentos a utilizar. Esta ressalva não surge relacionada com eventuais dúvidas sobre a 
magnitude do fenómeno, já que os dados empíricos disponíveis apontam claramente para a 
sua importância, colocando-o como a forma de turismo maioritária e com uma expressão 
económica acima do turismo internacional. O problema reside no facto desta avaliação 
incorporar frequentemente uma delimitação deficitária do turismo interno, face à 
dificuldade de acompanhar os movimentos relacionados sobretudo com o excursionismo e 
as deslocações para residências secundárias. Neste sentido, a importância incontestável que 
o turismo interno já evidencia na aferição através dos instrumentos actualmente utilizados 
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na maioria dos países, seria fortemente ampliada com a existência de dados universais e 
ilustrativos de todas as parcelas que o integram.  
 
Aliás, as preocupações futuras da ONU (2008) apontam precisamente neste sentido, ao 
reconhecerem a sua amplitude – “ (…) Even though many countries have left the statistical 
measurement of domestic tourism to a further stage, its economic contribution, as the 
Tourism Satellite Account exercise has frequently shown, is often more important than that 
of inbound tourism (…)” – e ao exortarem os países para criarem sistemas completos de 
informação que viabilizem o acompanhamento regular de todos os movimentos do turismo 
interno. 
 
Estas considerações aplicam-se por analogia ao caso português, onde é visível a existência 
de várias fontes de informação, as quais permitem relevar parcialmente a importância do 
mercado interno, mas que inviabilizam o acompanhamento holístico do fenómeno. Neste 
sentido, recomenda-se a criação de ferramentas analíticas que viabilizem o fornecimento 
de informação consistente (e universal) sobre o turismo interno, de modo a retratar ainda 
com maior precisão esta componente na Conta Satélite do Turismo e a facilitar a definição 
das opções estratégicas sobre este mercado. Recorde-se que através da presente pesquisa, e 
com recurso a um método de observação que assentou num inquérito dirigido à população 
residente, foi possível quantificar situações novas e delimitar realidades até então 
desconhecidas, como os movimentos ligados ao excursionismo e às deslocações para as 
residências secundárias.  
 
Neste contexto, e considerando que a teoria sobre a relevância do turismo interno já foi 
demonstrada, a investigação reorientou o seu rumo no sentido de construir um referencial 
de abordagem e de desenvolvimento do turismo interno em conformidade com as suas 
especificidades.  
 
Conforme foi enfatizado na Secção 3.2., a Questão Q2 (A aposta estratégica no turismo 
interno pode consubstanciar um novo modelo de desenvolvimento turístico com benefícios 
nos planos económico, social, patrimonial e territorial?) assentou no método hipotético-
dedutivo, tendo como objectivo de base a criação de um modelo empírico de potenciação 
do desenvolvimento do turismo interno, comportando não só a estrutura e a dinâmica entre 
os subsistemas e as variáveis que o afectam directa e indirectamente, mas também a fase 
indispensável de organização e planeamento, tendo em vista a abordagem concertada por 
parte dos vários actores.  
 
Tal como referido na Secção 2.3.9. (pág.96), onde se citou Martins (2005), o modelo em 
causa implicou a definição das relações entre objectos relevantes para o efeito, possuindo 
um cariz explicativo da realidade em apreço, não se fixando apenas na interpretação de 
uma teoria. Por outras palavras, parte de uma teoria já demonstrada na Questão Q.1, ou 
seja, a evidência empírica da importância do turismo interno, para concretizar a 
classificação esquemática dos elementos da realidade, facilitando a sua compreensão e, tal 
como preconiza Martins (2005), sem dispensar as componentes organizacional, sistémica e 
de “fertilidade” (evidência de outras aplicações em situações distintas). 

 
 
 
 



 
Sancho Silva Capítulo 9. Síntese e conclusões   

 
 

 - 578 - 

Quadro 9.2. – Desdobramento da Questão Q2 
(A aposta estratégica no turismo interno pode consubstanciar um novo modelo de desenvolvimento 

turístico com benefícios nos planos económico, social, patrimonial e territorial?) 

 
 

Legenda: S – Sim; N – Não 
Fonte: Produção própria 

 
O Quadro 9.2., atrás reproduzido, recapitula o encadeamento das questões específicas que 
suportaram o sistema relacional conducente à resposta à Questão Q.2, podendo-se destacar 
as duas fases críticas do procedimento. Assim, as Questões Q.2.1. a Q.2.7. encerram um 
conjunto de inputs fundamentais para a definição dos alicerces do modelo ao nível da 
organização do planeamento integrado e da definição das macroestratégias (Q.2.8). Por 
outro lado, as Questões Q.2.9. a Q.2.13. enquadraram-se na etapa de aplicação concreta à 
realidade portuguesa, pelo que funcionaram como teste à exequibilidade do modelo, 
permitindo, em simultâneo, o lançamento das bases/recomendações para uma nova visão 
holística e estratégica sobre o turismo interno em Portugal.  

Q2.1. Que comportamentos e motivações caracterizam a prática do 
turismo interno? 

S 

Q2.2. Que diversidade de formas é que o turismo interno pode assumir? S 
Q2.3. Quais as linhas orientadoras das estratégias existentes para o 
turismo interno no contexto das políticas turísticas nacionais dos países 
da União Europeia?  

S 

Q2.4. Existem, nos países da UE, estratégias de incentivo às práticas do 
turismo interno, devidamente articuladas com as políticas de 
desenvolvimento social? 

S 

Q2.5. Existem estratégias específicas de marketing para o turismo 
interno no contexto das políticas turísticas nacionais dos países da 
União Europeia? 

S 

Q2.6. É possível identificar, ao nível do benchmarking, boas práticas no 
plano do desenvolvimento do turismo interno? 

S 

Q2.7. O turismo interno pode assumir-se nos países desenvolvidos 
como um factor de atenuação de alguns desequilíbrios decorrentes da 
expansão do turismo receptor? 

S 

  

QUESTÕES 
ESPECÍFICAS 
(abstracção 
teórica) 
 
 
 
 

Q2.8. Que macroestratégias se podem perspectivar para a potenciação 
do turismo interno? 

S 

Q2.9. Qual o tratamento que tem sido conferido ao turismo interno em 
Portugal, no tocante à evolução dos objectivos, das estratégias e da sua 
operacionalização no plano institucional? 

S 

Q2.10. Qual o diagnóstico estratégico da situação do mercado interno 
em Portugal? 

S 

Q2.11. Que desafios se colocam ao nível do desenvolvimento do 
mercado interno em Portugal? 

S 

Q2.12. Quais as linhas orientadoras, ao nível do planeamento 
estratégico, táctico e operacional, que devem suportar uma política de 
desenvolvimento do turismo interno em Portugal? 

S 

QUESTÕES 
ESPECÍFICAS 
(aplicação do 
modelo à 
realidade 
portuguesa) 

Q2.13. Pode o turismo interno, em Portugal, ter um efeito amortecedor 
ou correctivo dos desequilíbrios gerados pelo turismo receptor? 

S 

QUESTÃO 
GERAL 

Q2. A aposta estratégica no turismo interno pode consubstanciar um 
novo modelo de desenvolvimento turístico com benefícios nos planos 
económico, social, patrimonial e territorial?  

S 
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vii) Caracterização das formas do turismo interno 
 
No que concerne à Questão 2.1. (Que comportamentos e motivações caracterizam a 
prática do turismo interno?), a investigação aborda a problemática de duas formas 
distintas. Deste modo, na Secção 2.3.6. assegura-se a revisão bibliográfica inerente às 
teorias sobre os comportamentos e as motivações dos indivíduos no turismo em geral, o 
que possibilitou a ordenação do saber científico relacionado com o processo de decisão 
sobre as viagens turísticas, com a incidência dos respectivos estímulos, com a intervenção 
dos vários determinantes de índole social e pessoal e com a influência das variáveis 
externas e dos denominados factores racionais.  
 
Os contributos recolhidos em Cooper et al (2001), Mathieson e Wall (1982), Moscardo et 
al (1996), Schmoll (1977), Maslow (1968), Plog (1974), Dann (1977), Crompton (1979), 
Iso – Ahola (1982), Ryan (1988), Jamrozy e Uysal (1994), Fodness (1994), McIntosh, 
Goeldner e Ritchie (1995), Pearce (1995), Middleton (1996), Crompton e McKay (1997), 
Bacal (2003), Cunha (2006), Lubbe (1998) e Kim (2003), revelaram-se primordiais para a 
delimitação das variáveis com influência directa nas estratégias de marketing e 
possibilitaram a interpretação dos resultados aplicáveis a Portugal (Inquérito por 
amostragem junto da população portuguesa). 
 
Por outro lado, e tal como assinalado nas Secções 4.2.2. e 4.2.5., no plano da UE, tem-se 
mantido relativamente constante a incidência das viagens por motivos de férias/lazer em 
relação à globalidade dos movimentos turísticos internos (cerca de ¾ do total). Por outro 
lado, em termos de produtos turísticos com maior potencial de atractividade junto dos 
mercados domésticos, foi possível, através do Inquérito realizado às ANT, concluir sobre a 
importância transversal a todos os países do touring, dos city e short breaks, do turismo 
cultural e do turismo de negócios. 
 
No caso português, e em conformidade com o exposto na Secção 5.2.2.1. (pág. 346-351), 
detectou-se a clara preponderância dos denominados motivos de deficiência (Bacal, 2003) 
na génese das viagens internas efectuadas, o que evidenciou o reconhecimento do turismo 
como um elemento fulcral para o restabelecimento físico e psíquico das pessoas; por outro 
lado, esta ascendência também pode ser entendida como um sinal da persistência de 
alguma renúncia em se reconhecer o turismo como uma actividade igualmente digna 
quando se assume como uma oportunidade para proporcionar a concretização de desejos e 
de aspirações (motivos de excesso).  
 
Esta dualidade e tal como relevado na Secção 5.2.2.2. (pág. 352-357), pode ser 
parcialmente explicada pela relevância atribuída aos aspectos económicos (pessoais e 
decorrentes dos preços nos destinos) na selecção de um destino turístico, o que torna 
perceptível a ponderação do risco percebido pela mobilização de verbas para as viagens 
turísticas no contexto dos orçamentos familiares. Este aspecto enquadra-se nas teorias de 
Wahab citado por Beni (2004), o qual conclui que a inexistência de uma taxa de retorno 
tangível nos gastos em viagens conduz à sua ponderação, face ao facto de não poderem ser 
considerados de primeira importância quando comparados com os inerentes à saúde, à 
habitação, à educação e à alimentação.  
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Saliente-se ainda que, no domínio dos factores que influenciaram as pessoas a viajar para 
fora da residência habitual, os residentes em Portugal concederam uma importância 
ligeiramente superior aos de carácter racional, não obstante a já citada prevalência dos 
elementos associados a questões económicas (rendimento disponível e preços nos 
destinos). Por outro lado, no âmbito dos factores irracionais, registou-se o predomínio das 
circunstâncias associadas à estabilidade profissional, enquanto que no caso das condições 
dos destinos, pontificaram, para além dos preços, os aspectos de segurança e as 
características da oferta turística existente. 

 
A Questão Q2.2. (Que diversidade de formas é que o turismo interno pode assumir?) 
insere-se na perspectiva holística que se preconiza para a análise do turismo interno. 
Assim, tal como referido na Secção 2.4.1. (Quadro 2.19., pág. 121), onde se procede à 
delimitação conceptual do turismo interno, devem-se considerar, numa primeira fase, os 
movimentos imputáveis aos turistas e aos excursionistas, sendo que a existência, ou não, de 
pernoita, funciona como o elemento diferenciador (OMT, 1994; ONU, 2008). Como 
evidencia Middleton et al (2002), a componente excursionista não é desprezível, gerando 
efeitos económicos importantes. 
 
Por outro lado, no caso das duas tipologias de visitantes, existem viagens que carecem de 
absoluta diferenciação em termos dos motivos subjacentes à sua realização. Deste modo, 
em conformidade com a ONU (2008), recomenda-se a separação entre as motivações 
pessoais (férias/lazer, visitas a familiares/amigos, educação e formação, saúde e cuidados 
médicos, religião e peregrinações e compras) e as ligadas aos negócios e actividades 
profissionais. 
 
No caso dos movimentos turísticos, e atendendo à diferenciação dos comportamentos, 
justifica-se a consideração autónoma das deslocações de curta duração (sem excederem as 
3 noites) e de média e longa duração (4 noites ou mais), em conformidade com os critérios 
em vigor já adoptados pelo EUROSTAT (Directiva 95/57/CE do Conselho, de 23/11/95). 
 
No domínio das viagens de média e longa duração, emergem as práticas turísticas 
efectuadas nos períodos principais de férias, as quais justificam um detalhe significativo, 
atendendo a que encerram especificidades próprias e constituem uma parcela fundamental 
do denominado lazer turístico. Em contrapartida, no caso das viagens de curta duração, um 
dos focos de observação primordial deve incidir sobre o gozo de fim-de-semana passados 
fora do ambiente habitual, cujo dinamismo é perceptível nos dados inerentes a Portugal 
(Secção 5.2.1.1., pág. 296).  
 
Conforme decorre da apreciação da Figura 9.2., inserta na página seguinte, importa ainda 
distinguir dentro das viagens dos turistas internos, os aspectos relacionados com os 
alojamentos utilizados, onde a caracterização básica assenta no recurso alternativo a meios 
de alojamento privativo ou colectivo. Como se demonstrou para a realidade portuguesa 
(Secção 2.5.1., Figura 5.2., pág. 282), os fluxos destinados às residências secundárias 
preenchem uma parcela amplamente maioritária do total, o que transforma o 
acompanhamento desta realidade como imprescindível para assegurar a necessária 
aproximação aos dados universais do turismo interno (Secção 5.2.1.5., pág. 328-346). 
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Figura 9.2. – Resumo dos movimentos imputáveis ao turismo interno  
 

Viajantes internos = Visitantes + Viajantes “Não turísticos” (a) 
 

Turismo interno: Visitantes = Turistas + Excursionistas  
 

Chegadas → Meios de alojamento privativo 
(casas familiares/amigos, 2.ªs residências próprias, auto caravanas, outros) 

+ 
Meios de alojamento colectivo (classificados e não classificados) 

 
Estabelecimentos hoteleiros 

Meios complementares de alojamento turístico 
Parques de campismo 

Colónias de férias 
Turismo no espaço rural 

Outros 
 

(a) - Imigrantes até estabelecerem residência, nómadas e pessoas sem residência, pessoas que viajam de casa 
para o trabalho ou para exercer um emprego no destino, membros das forças armadas em manobras, 
diplomatas e respectivo staff, estudantes e doentes de longo prazo e deslocações rotineiras para fora do 
ambiente habitual. 

                                           Fonte: Produção própria  
 

Em contrapartida, a avaliação do turismo interno efectuada apenas a partir do movimento 
nos meios classificados de alojamento colectivo comporta um interesse muito relativo, já 
que estes representam, na maioria dos países, uma parcela diminuta dos fluxos globais do 
turismo interno, o que não invalida que a sua incidência seja preponderante na óptica da 
oferta instalada (os dados internacionais apresentados na Secção 4.1.2.1. confirmaram a 
participação maioritária das dormidas de residentes nos meios de alojamento colectivo).  
 
Independentemente das formas de turismo atrás mencionadas, as quais se encontram 
fortemente vinculadas aos critérios técnicos existentes, impõe-se uma referência ao 
denominado turismo social, o qual, em muitos países, surge direccionado para seniores, 
jovens, trabalhadores com rendimentos mais reduzidos, sendo uma modalidade com forte 
impacto no turismo interno, beneficiando de investimentos efectuados pelo governos no 
quadro de recomendações internacionais nesse sentido, onde se destacam o Código 
Mundial de Ética do Turismo (OMT, 1999) e a Agenda para um Turismo Europeu 
Sustentável e Competitivo da Comissão Europeia (2007a).  
 
viii) As políticas vigentes sobre o turismo interno 
 
Passando à Questão Q2.3. (Quais as linhas orientadoras das estratégias existentes para o 
turismo interno no contexto das políticas turísticas nacionais dos países da União 
Europeia?), cuja resposta decorre da aplicação do Inquérito realizado às ANT, pode-se 
concluir, em conformidade com o exposto na Secção 4.2.4. (pág. 257) que a maioria dos 
países não possui uma abordagem estruturada à problemática do turismo interno, notando-
se, contudo, a existência de várias iniciativas avulsas, desenquadradas politicamente e 
raramente monitorizadas. 
 
De facto, metades dos países com respostas a esta questão (11) expressaram a posição no 
sentido de possuírem uma estratégia para o turismo doméstico devidamente articulada com 
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a política nacional de turismo. Contudo, no grupo dos que se pronunciaram negativamente, 
não existe um alheamento completo em relação a esta forma de turismo, já que nove dos 
países declararam a realização de acções regulares, sobretudo no âmbito da promoção e da 
organização e desenvolvimento de produtos. Observou-se igualmente que quinze países 
detêm um orçamento anual específico para o mercado interno, o qual abrange sobretudo 
intervenções nos domínios da promoção /59,1%), da circulação da informação (50,0%), da 
organização geral da oferta (45,5%), da estruturação de produtos específicos (36,4%), do 
turismo social (31,8%) e do turismo acessível (27,3%). 
 
Em termos dos aspectos mais favoráveis provenientes do desenvolvimento do turismo 
interno, as pontuações mais elevadas foram atribuídas à sua importância económica (3,4, 
numa escala a variar entre 1 e 4), ao reconhecimento do seu papel nos fins-de-semana e na 
época baixa (3,1), à constatação da sua importância para os meios de alojamento colectivo 
(3,1), à sua importância social (3,0), ao relevo da sua função no conhecimento do país por 
parte dos residentes (2,9) e ao efeito impulsionador que possui na actividade privada ligada 
à restauração (2,8) e à animação turística (2,7). Ao invés, as maiores debilidades apontadas 
ao turismo interno localizam-se na concentração da procura nos meios privativos de 
alojamento e no seu carácter excessivamente sazonal (em termos das viagens de média e 
longa duração).  
 
Em termos das principais medidas tomadas para facilitar o desenvolvimento do turismo 
interno, a pesquisa evidencia de uma forma clara que o grande predomínio das iniciativas 
ocorreram dentro da “malha” interna do sector turístico, concretamente ao nível da 
adequação da oferta e do incentivo à procura, transmitindo a maior facilidade em 
concretizar a tipologia de investimentos não dependentes da envolvente, onde a 
inexistência de políticas integradas compromete decisivamente as intervenções desejáveis.   
 
Neste contexto, a primazia localiza-se na promoção em geral, seguindo-se as acções de 
apoio às empresas turísticas destinadas à melhoria da oferta e à criação de sistemas de 
informação e de reservas. Alcançaram ainda posições interessantes o desenvolvimento de 
programas específicos para alguns segmentos da população, além da formatação de 
programas para produtos turísticos específicos devidamente conciliados entre o patamar 
nacional e regional. Foi particularmente fraca a menção aos esforços para adequar o 
calendário escolar e para a sensibilização para as vantagens na repartição das férias, bem 
como o desenvolvimento de programas de incentivo directo ao gozo de férias (Secção 
4.2.4., pág. 260-261). 
 
A Questão Q2.4. (Existem, nos países da UE, estratégias de incentivo às práticas do 
turismo interno, devidamente articuladas com as políticas de desenvolvimento social?) 
surge relacionada com a anterior, podendo-se acrescentar, em conformidade com o 
apresentado na Secção 4.2.4. (Quadro 4.9., pág.260) que a maioria dos países não possui 
uma conjugação directa entre as intervenções nestes dois domínios. A França destaca-se 
como o país com as políticas mais avançadas neste domínio, conforme foi devidamente 
identificado na Secção 4.2.5. (pág. 251-252), sendo que a Hungria e a Grécia também 
declararam possuir, respectivamente, um sistema de cheques férias e um modelo de 
atribuição de férias suplementares. Outra forma indirecta de apoiar o turismo interno, na 
perspectiva do turismo social, pode assentar na concessão de apoios financeiros às 
organizações sindicais, humanitárias, religiosas, privadas e de solidariedade social, facto 
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este que também não se revelou uma prática muito corrente, sendo extensivo a apenas três 
países (Bulgária, Finlândia e República Checa). 

 
A Questão Q2.5. (Existem estratégias específicas de marketing para o turismo interno no 
contexto das políticas turísticas nacionais dos países da União Europeia?) já foi 
parcialmente abordada, tendo-se enfatizado que a intervenção no campo da promoção 
constitui a acção mais recorrente ao nível dos países da UE. De facto, em conformidade 
com o apresentado na Secção 4.2.5. (Quadro 4.10., pág. 269), apenas seis países 
declararam não proceder a qualquer tipo de investimento neste domínio ao nível central, 
enquanto que no patamar regional, este tipo de intervenção apenas excluiu cinco países.  
 
A propósito deste tipo de intervenção convém recapitular as ideias de Middleton et al 
(2002), o qual destaca que o esforço de marketing das ANT, DMO e ORLT será sempre 
reduzido, ou até mesmo marginal, em termos da variação de segmentos abrangidos e 
produtos influenciados. Esta consideração aplica-se à generalidade das formas de turismo, 
mas ainda ganha maior relevo no caso turismo doméstico, atendendo que uma parcela 
significativa das deslocações têm outros propósitos que não o lazer, nomeadamente as 
visitas a familiares e amigos.  
 
Contudo, esta ressalva não impede o reconhecimento empírico de que o papel da promoção 
institucional é muito valorizado pelos parceiros do sector privado, não só na comunicação 
das imagens gerais dos destinos mas também na criação de Programas de Promoção 
Conjunta, conjugando as denominadas campanhas “umbrella” (das DMO) e os 
investimentos dos agentes privados. Este último tipo de experiência ocorre com 
regularidade em quinze países (Secção 4.2.5., Quadro 4.11., pág. 270), sobrepondo-se às 
iniciativas promocionais conduzidas exclusivamente pelas estruturas associativas dos 
agentes privados (8 países). 
 
Assinale-se ainda que a Administração Local do Turismo surge na maioria das situações 
(13 países) sem uma intervenção directa na promoção turística do mercado interno, o que 
poderá apontar no sentido do reconhecimento da vantagem de se dispor de organizações 
regionais em destinos mais dimensionados, com integração ajustada dos produtos locais e 
com capacidade de penetração acrescida nos mercados.  
 
No que concerne às acções mais recorrentes no domínio da promoção, além dos já 
mencionados programas de promoção conjunta com empresários, surgem as inserções 
publicitárias em jornais e revistas (15 países), a promoção seleccionada em sites 
específicos (14 países) e a participação em feiras do turismo (13 países); ao invés, a 
comparticipação financeira em festividades regionais (10 países), o investimento em 
publicidade institucional na televisão (9 países) e a organização de visitas educacionais (6 
países) revelam fracos níveis de adesão. 
 
Considerando que o benchmarking, na sua perspectiva funcional, se traduz num processo 
de pesquisa, o qual permite realizar comparações de processos e práticas, tendo em vista a 
interiorização das melhores práticas em processos-chave, a presente investigação dá 
resposta à Questão 2.6. (É possível identificar, ao nível do benchmarking, boas práticas no 
plano do desenvolvimento do turismo interno?), identificando as experiências nacionais 
que considerou mais relevantes no plano europeu. 



 
Sancho Silva Capítulo 9. Síntese e conclusões   

 
 

 - 584 - 

 
Assim, em conformidade com o conteúdo da Secção 4.2.5., foram seleccionados três 
domínios de intervenção ao nível do turismo interno – estratégia política, organização e 
comercialização de produtos, e informação estatística – os quais foram aprofundados, 
respectivamente, nos casos da França, do Reino Unido e da Espanha 

 
No modelo francês, o qual tem sobrevivido à rotação, política governamental, destaca-se a 
consistência da sua abordagem estratégica, suportada por uma organização institucional 
onde sobressai uma entidade vocacionada exclusivamente para o turismo interno (Agência 
Nacional para os Cheques – Férias) e um programa coerente de acções, dirigido para três 
objectivos – expansão das actividades turísticas, valorização das pessoas e reforço da 
coesão social e da não exclusão (Secção 4.2.5., pág. 261-263).  
 
Na abordagem à organização e comercialização de produtos enfatizou-se a experiência do 
Reino Unido, assente numa política de articulação entre a ANT (Divisão de Turismo do 
Ministério da Cultura, da Informação e do Desporto), as autoridades locais e as agências de 
desenvolvimento regional, e orientada para o reforço da qualidade das infraestruturas 
turísticas existentes, para a diversificação de produtos e para a exploração das suas 
complementaridades (Secção 4.2.5., pág. 263-265). 
 
Finalmente, no caso espanhol, sobressai a profundidade dos instrumentos de observação e 
de avaliação do mercado doméstico, assentes sobretudo na operação estatística designada 
por FAMILITUR, a qual se realiza ininterruptamente desde 1996, através da realização de 
inquéritos regulares aos residentes em Espanha. O processo evolutivo do FAMILITUR 
tem-se consubstanciado numa melhoria gradual da metodologia, da dimensão das amostras 
utilizadas e do âmbito da informação trabalhada. Paralelamente, o Instituto Nacional de 
Estadística tem assegurado a elaboração da Conta Satélite do Turismo e desenvolvido 
inquéritos importantes na óptica do turismo interno, nomeadamente no domínio dos fluxos 
para as residências secundárias (Secção 4.2.5., pág. 265-268). 
 
Passando à Questão Q.2.7. (O turismo interno pode assumir-se nos países desenvolvidos 
como um factor de atenuação de alguns desequilíbrios decorrentes da expansão do 
turismo receptor?) importa recordar a posição defendida por Jafari (1987), o qual 
preconiza o aprofundamento e complementaridade entre o turismo interno e receptor, de 
forma a proporcionarem na globalidade uma estabilidade acrescida para a indústria 
turística. 
 
Paralelamente, autores como Cooper et al (2001) e Cunha (2006), reconhecem a relevância 
que o turismo interno pode assumir na dupla perspectiva dos países desenvolvidos ou dos 
países em desenvolvimento. Assim, na primeira situação, o turismo doméstico pode 
desempenhar um papel crucial, assumindo-se mesmo como o impulsionador do 
desenvolvimento do turismo internacional. Ao observarem-se os casos da França, do Reino 
Unido, dos EUA, do Canadá e do Japão, que se assumem como países receptores 
importantes à escala mundial e que possuem, em simultâneo, um turismo doméstico muito 
desenvolvido, confirma-se precisamente esta condição e valida-se a perspectiva da OMT 
(1996b) que reconhecia o facto do bem-estar económico e social de um país ser 
proporcional à importância do turismo interno dentro desse país. 
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Ao invés, e tal como apontam Jafari (1987) e Cooper et al (2001), é lícito aguardar que, 
nos países em desenvolvimento, o turismo doméstico constitua a base da fase prévia de 
integração de infraestruturas e equipamentos turísticos, antecedendo a aposta no turismo 
receptor. Contudo, as evidências empíricas apontam para a conclusão de que esta situação 
não se verifica em muitos países menos desenvolvidos, os quais apostaram em modelos 
assentes na mera expansão dos mercados internacionais, com as consequências conhecidas 
ao nível da massificação excessiva e do domínio comercial por parte dos operadores 
internacionais. Neste contexto, a forte dependência gerada em relação a alguns mercados 
externos e a reconversão dos modelos de desenvolvimento no sentido da sustentabilidade, 
passaram em alguns destes países a constituir uma prioridade absoluta, onde o papel do 
turismo interno poderá centrar-se na atenuação dos desequilíbrios temporais e espaciais 
decorrentes da concentração da procura externa. Este ponto de vista é claramente 
defendido por Seckelmann (2002), ao abordar o caso específico da Turquia. 
 
Mas, voltando aos países desenvolvidos, observa-se que constituem o grupo que mais tem 
apostado na valorização do turismo doméstico, nomeadamente através da implementação 
progressiva de medidas tendentes a potenciarem os seus efeitos positivos, quer ao nível 
económico, como também nos planos social, patrimonial e territorial.  
 
Neste sentido, e tal como se acentua frequentemente nesta investigação, as duas formas de 
turismo interior (interno e receptor) não são inconciliáveis entre si, podendo assumir um 
papel complementar, desde que enquadradas numa política abrangente, com capacidade 
para explorar as sinergias e com fundamentação no recurso ao planeamento estratégico 
adequado. Tal como demonstrado nas Secções 6.6. e 7.3., o turismo interno possui a 
grande vantagem de permitir aos governos actuarem directamente ao nível da envolvente 
exógena do sistema, o que faculta as condições para uma melhor orientação das respectivas 
políticas no sentido dos interesses sectoriais e nacionais, pelo que se podem criar as 
circunstâncias para que o turismo interno evolua na direcção mais desejável, ou seja, 
contribuindo para o reforço dos necessários equilíbrios subjacentes ao desenvolvimento da 
actividade turística. 
 
ix) O planeamento estratégico do turismo interno 
 
Colocados perante a dimensão do turismo interno e a imperatividade de garantir a visão 
holística na sua abordagem, a presente investigação conduziu à criação de um modelo 
empírico de desenvolvimento desta forma de turismo, o qual contemplou a integração de 
todas as variáveis que interferem no processo da formação da procura, bem como a 
problemática inerente ao seu planeamento e intervenção (Questão Q2.8: Que 
macroestratégias se podem perspectivar para a potenciação do turismo interno?). 
 
O modelo TURINTERNO, apresentado no Capítulo 7 e representado esquematicamente 
nas Figuras 7.1. (pág. 445) e 7.2. (pág. 471), foi repartido em duas partes, sendo que, na 
primeira fase, sistematizou-se a sua estrutura e dinâmica através da consideração das 
componentes básicas do sistema, a par da descrição dos mecanismos de articulação entre as 
variáveis consideradas e das intersecções com outros sistemas que se cruzam com o 
processo de operacionalização do turismo interno (Secção 7.3.). Complementarmente, na 
Secção 7.4., privilegiou-se a incidência no âmbito do planeamento estratégico, tendo em 
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vista a construção de um quadro de referência susceptível de proporcionar as condições 
convenientes para a potenciação do mercado em toda a sua plenitude (Figura 7.2.).  
 
Importa recordar que a parte do modelo referente à descrição do sistema do turismo interno 
(1.ª parte) incorpora três blocos distintos, onde é possível distinguir a envolvente, a 
estrutura intrínseca ao turismo e o mercado turístico (Secção 7.3.1., pág. 447). A 
necessidade de contemplação da envolvente (Secção 7.3.1., pág. 448-452) deriva da 
especificidade do turismo interno, o qual não deve ser delimitado à perspectiva redutora da 
própria actividade em si. Este ponto de vista, claramente repercutido nas reflexões de 
autores como Mathieson e Wall (1982), Mill e Morrison (1985), Poon (1993), Gunn 
(1994), Cooper et al (2001) e Beni (2004), acarretou a análise das variáveis exógenas 
incluídas nos subsistemas ecológico, cultural, social, económico, político, tecnológico e 
demográfico.  
 
Ao nível da estrutura intrínseca ao turismo (Secção 7.3.1., pág. 452-459), cujo influência 
no sistema é decisiva, o modelo TURINTERNO englobou os inputs que derivam da 
política nacional básica e de uma eventual lei de bases do turismo, instrumentos estes que 
emolduram o ordenamento jurídico ou administrativo do sector (OMT, 1985; Cooper et al, 
2001; Beni, 2004) e as estratégias governamentais definidas (componente da 
superstrutura), bem como os elementos que derivam da ocupação do território, da 
infraestruturação básica, da urbanização e das acessibilidades e dos transportes 
(infraestrutura).  
 
No âmbito do mercado (Secção 7.3.1., pág. 459-462) tornou-se imperioso particularizar os 
aspectos que incidem sobre a procura interna, os quais decorrem da atractividade e das 
condições da oferta existente, de aspectos pessoais e do efeito das variáveis exógenas. 
Atendendo à influência marcante destes últimos factores, o modelo TURINTERNO 
engloba o esquema de formação da procura, assinalando-se este efeito com a referência aos 
seus padrões globais. 

 
Contudo, o carácter dinâmico que se pretendeu conferir ao modelo não podia dispensar a 
integração da componente de operacionalização e de planeamento, matérias estas 
consideradas na Secção 7.4. (pág. 468-495). Importa ter igualmente presente a revisão da 
literatura efectuada na Secção 2.3.10., onde se integraram as ideias de autores como Getz 
(1987), Holloway (1988), Inskeep (1991), Murphy (1993), Gunn (1994), Cooper et al 
(2001) e Costa (2001b, 2001c, 2006), os quais convergem no reconhecimento da 
importância do planeamento estratégico como a única alternativa válida para se gizarem as 
bases seguras e estáveis do desenvolvimento duradouro do turismo.  
 
A este propósito, acentua-se novamente que a complexidade de todo o sistema turístico 
inerente ao mercado interno, expressa na 1.ª parte do modelo TURINTERNO e retratada 
detalhadamente na análise empírica de dados (Capítulos 4, 5 e 6), não recomenda uma 
postura reactiva ou assente em simples intervenções avulsas. Os efeitos positivos 
decorrentes do turismo interno, para serem alcançados na sua totalidade, necessitam da 
maximização de todos os efeitos induzidos pelas variáveis do sistema, rejeitando-se em 
absoluto a postura da denominada “teoria do caos”, a qual segundo Cooper et al (2001) se 
baseia no pressuposto de que perante uma forte multiplicidade de variáveis endógenas e 
exógenas, não é possível planear, pelo que será preferível optar alternativamente por 
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esquemas reactivos para se atender ao inesperado. Tal como evidencia este autor, e tendo 
presente que os mecanismos de defesa em relação ao imprevisto também podem fazer 
parte do processo de planeamento, adoptámos também a perspectiva de Cooper et al 
(2001) para quem uma abordagem baseada unicamente em soluções reactivas constitui na 
prática uma forma da abandonar a perspectiva de desenvolvimento duradouro do turismo. 
 
Também a perspectiva de que numa economia liberal há que conceder toda a autonomia às 
empresas para constituírem as suas redes e assegurarem as suas formas autónomas de 
desenvolvimento e de que o planeamento emerge como um instrumento de inspiração 
estatal que complica esta dinâmica, também não recolhe a nossa anuência. De facto, 
baseando-nos no pensamento de autores como Costa (2001c) e Pearce (1992), e na linha da 
reflexão efectuada na Secção 7.4. (pág.169), a iniciativa privada deve fazer parte do 
próprio processo de planeamento, participando na definição dos objectivos e dos 
programas operacionais conducentes à implementação da estratégia que se pretende 
concretizar. Por outro lado, o planeamento que se recomenda não deve assentar na filosofia 
clássica ligada a modelos intervencionistas e à regulação, podendo incorporar, em 
alternativa, mecanismos flexíveis de cooperação inter-empresarial, bem como assegurar a 
realização das parcerias público-privadas apropriadas, de maneira a posicionar-se como um 
elemento nuclear de enquadramento às próprias actividades da iniciativa privada.  
 
Neste sentido, reforça-se a convicção de que o objectivo de desenvolvimento do turismo 
interno num país pressupõe a construção de uma estratégia que deve assentar em bases 
sólidas, pelo que necessita de contemplar a coordenação e o envolvimento de todos os 
actores inseridos no sistema. Em conformidade, no caso do modelo TURINTERNO (2.ª 
Parte), privilegiou-se a abordagem integrada e compreensiva, tendo presente as grandes 
directrizes que sobressaem da observação das teorias modernas sobre o planeamento 
estratégico no turismo.  
 
Assim, concedeu-se primazia à visão global de todo o sistema, em detrimento de uma 
óptica exclusivamente físico-espacial, de forma a garantir a construção de um quadro de 
referência aceite pelos vários stakeholders, não se abdicando das premissas inerentes ao 
desenvolvimento sustentável. Neste contexto, foi conferida uma posição de relevo às 
parcerias público-privadas, não se dispensando o envolvimento dos vários grupos de 
actores do sistema em todo o processo. Sublinhou-se igualmente a necessidade de se 
acautelarem formas de crescimento económico auto-sustentadas e de defesa dos valores 
ambientais e culturais. 
 
Por outro lado, concedeu-se a preferência por um modelo de planeamento assente numa 
configuração “top-down” (Secções 7.4.2. e 7.4.3.), com a definição das grandes linhas 
estratégicas ao nível nacional e posterior projecção para os planos regional e local, sendo 
que esta lógica hierárquica deveria ser invertida nos aspectos relacionados com a 
comercialização, onde a perspectiva “bottom/up” parece revestir vantagens assinaláveis 
marcantes, tal como se assinalou na Secção 7.4.4. (pág. 494-495). Como apontamento 
final, saliente-se a rejeição absoluta do domínio do planeamento pelo denominado 
paradigma de promoção (Gunn, 1994; Costa, 2001c), dando-se primazia ao planeamento 
integrado focado primeiramente na organização da oferta, onde este instrumento cumpre 
um papel importante mas não central. 
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x) As políticas para o turismo interno em Portugal 
 
O modelo empírico TURINTERNO (2.ª Parte) foi testado à realidade portuguesa, de forma 
a localizar as fragilidades existentes ao nível das várias etapas do planeamento estratégico, 
tendo-se reassumido os aspectos principais resultantes do diagnóstico estratégico efectuado 
na Secção 6.7. (pág. 426-434). Como output final resultou uma proposta no sentido de 
construção de uma abordagem assente numa perspectiva integrada e orientada para garantir 
a complementaridade de acções a desenvolver de uma forma concertada nos vários 
patamares de intervenção (nacional, regional e local). 
 
Neste sentido, e perante a Questão 2.9. (Qual o tratamento que tem sido conferido ao 
turismo interno em Portugal, no tocante à evolução dos objectivos, das estratégias e da 
sua operacionalização no plano institucional?), importa assinalar que o turismo interno 
não tem usufruído de um lugar de relevo no domínio das políticas públicas do turismo. 
 
Em termos retrospectivos, e como decorre da leitura da Secção 6.6.1., Portugal apenas 
dispôs de uma forma intermitente de um documento orientador do desenvolvimento 
turístico do país em geral – Plano Nacional de Turismo (1986/89), Livro Branco do 
Turismo (1991), Turismo – Plano de Médio Prazo (1994/97), Linhas Orientadoras para a 
politica de Turismo em Portugal (1998), Turismo em Portugal – Política, estratégia e 
instrumentos de intervenção (2002), Plano de Desenvolvimento do Sector do Turismo 
(2003) e Plano Estratégico Nacional do Turismo (2007/15) – sendo que o grau de 
abordagem de algumas políticas foi amplamente diferenciado neste conjunto de 
referências. 
 
Por outro lado, como se demonstrou no Quadro 6.13. (pág. 418), o “Plano Nacional de 
Turismo (1986/89)” e as “Linhas Orientadoras para a Política do Turismo em Portugal” 
(1988) e “Turismo em Portugal – Política, Estratégia e Instrumentos de Intervenção “ 
(2002), constituíram os suportes horizontais da intervenção política no turismo que mais 
aprofundaram a temática do turismo interno, tentando projectar as bases para o seu 
lançamento ou revitalização. Neste contexto, seleccionaram-se medidas concretas tendo em 
vista a sua abordagem duma forma global, definiram-se pistas para a estruturação adequada 
da oferta, para a minimização de constrangimentos ligados ao ambiente exógeno, para as 
limitações decorrentes do modelo de comercialização, para o desenvolvimento do turismo 
social, para a realização das parcerias adequadas e para a orientação da promoção. 
 
Os restantes documentos generalistas sobre a política do turismo limitaram a acção junto 
do mercado interno à realização de campanhas promocionais de cunho generalista e 
desarticuladas em relação à componente comercial. Assinale-se que esta situação foi 
particularmente nítida nos primeiros anos da década de 90 e no período pós-2002.  
 
No que concerne ao Plano Estratégico Nacional do Turismo 2007/15, actualmente em 
vigor, reconhece o turismo interno como um elemento de grande dinamismo na evolução 
recente do sector turístico em Portugal, mas não possui qualquer referência estratégica para 
a abordagem ao mercado, pelo que os actores turísticos nacionais tendem a desenvolver as 
acções neste domínio de uma forma desconexa e casuística.  
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Face ao atrás referido, pode-se concluir que o turismo interno em Portugal não possui o 
suporte instrumental que faculte o planeamento estratégico e que combine a interacção nos 
três patamares de intervenção – nacional, regional e local/destinos – o que constitui uma 
lacuna muito forte e obstrutiva de se potenciarem na plenitude os efeitos positivos que lhe 
estão associados.  
 
A Questão Q2.10. (Qual o diagnóstico estratégico da situação do mercado interno em 
Portugal?) encontrou resposta directa através da Secção 6.7.1., como corolário de um 
processo que se iniciou na análise do mercado, através da caracterizarão dos fluxos 
universais da procura interna, da apreciação das condições das ofertas regionais e da 
avaliação dos aspectos ligados à comercialização, distribuição e promoção. A estes 
elementos agregou-se a pesquisa em relação às variáveis exógenas, gerando-se no conjunto 
uma base de conhecimento que permitiu a elaboração da respectiva matriz SWOT (Quadro 
6.16., pág.429-430).  
 
Em termos de síntese, e restringindo-a às componentes do ambiente interno, podem-se 
relevar as seguintes considerações:  
���� Forças: Conformação da maioria das ofertas regionais com as características do 

mercado interno; Elevadas taxas de fidelização e de intenção de regresso em relação à 
totalidade das regiões; Acessibilidades rodoviárias ao nível dos Itinerários Principais; 
Alojamento hoteleiro de boa qualidade média; Procura que se concentra no alojamento 
privativo, mas que também ocupa um lugar de relevo na hotelaria e de absoluto 
predomínio nos parques de campismo, colónias de férias e unidades do turismo em 
espaço rural; Distribuição equilibrada dos fluxos pelo território nacional, sendo esta 
situação extensiva aos movimentos na hotelaria; Crescimento da procura na hotelaria 
acima das dormidas de não residentes em Portugal, com orientação progressiva para os 
estabelecimentos de nível superior; Reforço contínuo das taxas de gozo de fins-de-
semana fora da residência, Factor de redistribuição regional da riqueza no País; 
Crescimento do consumo turístico interno acima do turismo receptor; Estrutura de 
consumo que apela a actividades com forte efeito multiplicador dos recursos totais da 
economia; Contributo forte para o PIB nacional, para a criação de emprego e para o 
desenvolvimento sustentado das micro e pequenas empresas regionais; Conhecimento 
do próprio País por parte dos portugueses e desenvolvimento da sua auto-estima; 
Valorização cultural dos portugueses. 

���� Fraquezas: Ausência de política nacional para o turismo interno e consequente 
planeamento integrado; Desconhecimento da dimensão real do turismo interno em 
todas as suas formas; Cooperação entre os agentes turísticos locais e regionais; 
Ausência de ligação das campanhas promocionais com a comercialização, distribuição 
e organização dos produtos; Debilidade dos programas de promoção conjunta e falta de 
entrosamento com a indústria turística. Falta de articulação na organização e 
comercialização dos produtos (alojamento, animação e distribuição); Inexistência de 
operadores especializados para o mercado interno; Programas dos operadores pouco 
versáteis (short breaks e outros); Comercialização baseada em preços elevados 
praticados pelas agências de viagens; Utilização limitada das novas tecnologias por 
parte dos agentes turísticos que comercializam a oferta; Preços elevados no alojamento 
quando comparados com os dos operadores internacionais; Mercado com reduzida 
capacidade de geração de turismo nacional; A amplitude da procura reprimida 
apresentou-se fortemente influenciada pelas condições económicas; Incidência da 
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procura interna na hotelaria proporcionalmente abaixo das médias europeias; Procura 
concentrada ao nível das motivações (predomínio do sol e mar) e fortemente 
dependente dos residentes em Lisboa (que geraram praticamente metade dos fluxos), 
no Norte e Centro; Fraca fragmentação dos períodos de férias e procura sazonal 
extensiva a todas as regiões e com forte concentração em Agosto. 

 
xi) Nova visão para o turismo interno em Portugal 
 
A elaboração do diagnóstico estratégico permitiu igualmente precisar os aspectos que 
envolvem a Questão Q2.11. (Que desafios se colocam ao nível do desenvolvimento do 
mercado interno em Portugal?), utilizando-se para o efeito o procedimento descrito na 
Secção 6.7.2. (pág. 432-434).   
 
Neste sentido, delimitaram-se os pontos-chave que podem dinamizar o desenvolvimento 
do turismo interno, englobando os eixos que a investigação revelou serem decisivos para a 
prossecução dos objectivos principais e dos quais derivam. Assim, em primeiro lugar, 
surge a expansão da dimensão do mercado, a qual pode ser alcançada através do 
desempenho favorável em redor das variáveis com influência nos aspectos pessoais, 
socioeconómicos, tecnológicos e de mobilidade. 
 
Segue-se o reconhecimento da necessidade de se possuir uma política sectorial coerente e 
estável, assente nas práticas do planeamento estratégico e com envolvimento dos diferentes 
actores nacionais, regionais e locais. 

Como terceira área fundamental considerou-se a organização e comercialização de 
produtos, indo ao encontro das ideias de Costa (2001), o qual acentuou a necessidade da 
política de turismo se desenvolver a partir de factores centrais, com expressão territorial, 
entre os quais destacava a necessidade de levantamento, organização e hierarquização de 
produtos. O PENT (2007), tal como comentado na Secção 5.7.1., pretendeu dar resposta a 
este factor, englobando uma linha de desenvolvimento estratégico que cruzava os 
mercados emissores com os produtos estratégicos e o respectivo prolongamento territorial 
(NUT II e Pólos de Desenvolvimento Turístico), mas excluiu o turismo interno deste 
quadro de referências. 

Neste contexto, importa criar um modelo que inclua o turismo interno, para na óptica deste 
último mercado, viabilizar uma abordagem diferenciada ao nível dos produtos. Existem 
situações onde se justificará provavelmente uma orientação dominante de produto, com um 
posicionamento e estratégia nacional, independentemente das especificidades regionais 
existentes; noutros casos, a orientação poderá continuar centrada no todo nacional, mas as 
próprias especificidades regionais recomendam a aposta nas suas diferenciações, 
justificando a inclusão nos produtos compósitos de cada zona. Finalmente, ainda se pode 
distinguir uma terceira situação, inerente aos produtos que possuem um impacte regional 
delimitado e que não justificam uma estratégia nacional, mas sim a criação de condições 
para o seu desenvolvimento. 
 
A opção por uma política baseada em produtos, e tendo presente as fragilidades 
evidenciadas para o mercado interno, exige uma aposta decisiva no negócio electrónico 
como forma de atenuar os problemas observados ao nível dos preços, da falta de 
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atractividade dos programas das agências de viagens, do acesso à informação e da própria 
promoção. 
 
Com o alargamento do conceito de planeamento turístico na década de 90, emerge a 
valorização do plano de intervenção ao nível dos destinos turísticos, mas sem se prescindir 
da ligação com as orientações formuladas ao nível da politica turística nos diferentes 
patamares de decisão (Inskeep, 1991; Ritchie e Crouch, 2003) e do envolvimento 
imprescindível da iniciativa privada (Costa, 2001; Pearce, 1992). Face a esta evidência, 
releva-se a importância de que a gestão estratégica dos destinos ultrapasse a fase 
embrionária que se encontra em Portugal, pelo que se considera essencial que o processo 
reorganizativo das estruturas regionais e locais do turismo, decorrente do Decreto-Lei nº 
67/2008, de 10 de Abril, comporte as condições desejáveis para proporcionarem o 
nascimento de verdadeiros destinos turísticos, com um mandato político adequado e com 
os mecanismos de parceria a funcionarem em pleno.  
 
Finalmente, o último desafio prende-se com a necessidade de atenuar a sazonalidade 
associada ao turismo interno, a qual decorre da fraca fragmentação das viagens e das férias 
ao longo do ano, em oposição a uma tendência internacional que aponta precisamente para 
comportamentos de sinal contrário. Sublinhe-se, em conformidade com a reflexão 
efectuada na Secção 8.3.2. (pág. 535-543), que as restrições de ordem profissional 
constituem o elemento que mais influencia a concentração do gozo de férias no mês de 
Agosto, embora os calendários escolares também contribuam para o efeito. 
 
A presente dissertação possibilitou igualmente a identificação de um roteiro metodológico, 
devidamente alinhado com o modelo TURINTERNO (2.ª parte), tendo em vista a 
operacionalização dos procedimentos inerentes à criação de um novo modelo de 
valorização do turismo interno em Portugal (Questão Q2.12. Quais as linhas orientadoras, 
ao nível do planeamento estratégico, táctico e operacional, que devem suportar uma 
política de desenvolvimento do turismo interno em Portugal?) 
 
Assim, reforça-se a convicção da indispensabilidade de se optar pelo planeamento 
estratégico integrado, tendo sempre presente que o mesmo, nas suas concepções mais 
modernas, deve assumir-se como um processo de negociação e de concertação de 
estratégias dos diferentes actores envolvidos (conforme Secção 8.3.3., Figura 8.6., pág. 
544). A lógica do planeamento estratégico deverá basear-se numa perspectiva “top/down”, 
com o consequente encadeamento de um quadro de acções estabelecido ao nível nacional e 
prolongado de uma forma articulada para os planos regional e local. 
 
Assinale-se, em primeiro lugar, que a análise empírica efectuada, apontou para o 
reconhecimento das vantagens da existência de uma Lei de Bases do Turismo, a qual deve 
funcionar como a “umbrella”  que confere estabilidade ao sistema turístico (OMT, 1985) e 
que, no caso concreto do turismo interno, deverá conter as disposições básicas no domínio 
do direito a férias e ao descanso, bem como as orientações de fundo para o denominado 
turismo social.  
 
Contudo, as evidências empíricas, devidamente assinaladas na Secção 8.2., também 
revelaram que a inexistência da Lei de Bases do Turismo não se assume como um 
obstáculo intransponível para o planeamento do turismo, desde que o Plano Nacional de 
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Turismo forneça os contornos decisivos para o enquadramento apropriado do 
desenvolvimento do mercado. Porém, a estabilidade do modelo estrutural que suporta o 
funcionamento do turismo ganha uma expressão acrescida através de um documento como 
a Lei de Bases do Turismo, já que a mesma deverá resguardar o sector das oscilações 
provenientes da rotatividade político-governamental. 
 
Neste contexto, e em termos de documentos de suporte, considerou-se imprescindível o 
desenvolvimento de um Plano Nacional de Turismo (PNT), o qual deverá englobar todas 
as orientações conducentes ao desenvolvimento geral do turismo, a par da definição dos 
aspectos jurídico-administrativos e da territorialização das políticas. Por seu turno, o 
detalhe da intervenção no mercado interno deve decorrer do PNT, podendo constar de uma 
secção própria deste documento orientador ou, em alternativa, derivar da elaboração de um 
Plano Específico para o Mercado Interno, tendo sempre presente os referenciais 
consagrados na hierarquia superior. 
 
Ainda no âmbito do Plano Específico para o Mercado Interno, e à semelhança do 
recomendado da Secção 7.3.1., deverá incluir o diagnóstico estratégico do mercado e da 
envolvente exógena, o levantamento da oferta e o consequente portfolio de produtos. 
Recomenda-se que este último surja numa base de desagregação regional, contendo as 
ponderações decorrentes da atribuição de prioridades e da apreciação das potencialidades 
actuais e futuras. Como decorre da literatura especializada neste domínio, o Plano 
Específico para o Mercado Interno deverá incorporar igualmente as linhas orientadoras e 
os objectivos gerais e específicos, bem como o desdobramento das intervenções por 
domínios, programas e acções, além de elucidar sobre os mecanismos de monitorização 
previstos. 
 
Em conformidade com o modelo TURINTERNO, recomenda-se seguidamente a 
elaboração dos Planos Regionais, à escala das NUT II do país, os quais devem assegurar o 
prolongamento das directrizes nacionais, promovendo a organização dos produtos em 
função das características e dos recursos existentes em cada área e criando as condições 
para a mobilização das parcerias indispensáveis. De facto, sendo consensual que compete 
ao sector público, na base da hierarquia nacional/regional/local, definir as opções políticas 
e criar as condições estruturais inerentes ao desenvolvimento dos produtos turísticos, 
competirá sempre ao sector privado assegurar a sua exploração, bem como a concretização 
dos investimentos necessários de cariz não infraestrutural.  
 
Advoga-se igualmente que esta perspectiva estratégica se prolongue para o plano local ou 
para os destinos turísticos, reconhecendo-se vantagens nesta última opção, tal como 
destacam Brandão e Costa (2008). Com efeito, tudo indica que é ao nível dos destinos 
turísticos que parece ser mais efectiva a possibilidade de se concretizarem as acções de 
organização efectiva dos produtos e de mobilização dos vários intervenientes. Tal como 
destacou Inskeep (1991), o conceito de governância assume uma expressão indispensável 
na organização dos destinos, ao criar os elementos institucionais e os mecanismos de 
coordenação necessários para o efeito. 
 
Contudo, esta linha hierárquica descendente para o planeamento do turismo interno, a qual 
nos parece a mais ajustada face à realidade do país, não tem necessariamente que possuir 
um carácter extensivo a todas as componentes que envolvem o mercado em apreço. Assim, 
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em conformidade com o referido na Secção 8.3.4. (pág. 550), preconiza-se um 
procedimento diametralmente oposto na área da comercialização, onde se aponta para a 
necessidade de se construir um sistema inovador, susceptível de criar as condições para se 
tornearem dois estrangulamentos do mercado interno em Portugal, ou seja, a ineficiência 
do canal de distribuição tradicional (Secção 6.3.1.) e os preços elevados praticados (Secção 
6.3.2.).  
 
Deste modo, em conformidade com o pensamento de autores como Ejarque (2005), Valls 
(2004), Kotler (2000) e OMT (2001c), deve residir nos destinos turísticos a centralidade 
necessária para assegurar a transformação da cadeia clássica de valor, integrando os 
stakeholders (parte pública, empresas, intermediários e consumidores) numa rede de base 
tecnológica, com clara aposta no negócio electrónico e nas práticas modernas do marketing 
holístico, o qual agrega as componentes de informação, comercialização e promoção no 
mesmo sistema integrado. Por outro lado, tal como proposto na Secção 8.3.4. (pág. 555), a 
convergência e a incorporação dos portais regionais e locais numa plataforma nacional 
poderia ser gerida através de uma Agência para o Turismo Interno, a qual asseguraria 
adicionalmente a junção das iniciativas do turismo social e coordenaria todo o processo em 
articulação com as Entidades Regionais de Turismo e as Organizações de Gestão dos 
Destinos. 
 
Apesar de não se inserir no âmbito da presente investigação o detalhe das medidas a incluir 
nos vários instrumentos referenciados, procedeu-se, contudo, à sistematização das 
intervenções consideradas de relevância acrescida, as quais foram individualizadas em 
torno dos principais grupos de agentes turísticos envolvidos no roteiro de planeamento 
atrás descrito (sector público nacional, regional e local, Organizações de Gestão dos 
Destinos e sector privado), conforme as esquematizações que integram os Quadros 8.5. a 
8.8. (pág. 554-557). Este exercício completou-se com os referenciais de intervenção nos 
domínios endógenos ligados à formatação de produtos, à comercialização, à promoção e à 
informação (Quadro 8.9., pág. 558-559).  
 
Passando à Questão Q2.13. (Pode o turismo interno, em Portugal, ter um efeito 
amortecedor ou correctivo dos desequilíbrios gerados pelo turismo receptor?), a qual 
corresponde à transposição para a realidade nacional da Questão Q2.7., importa identificar, 
em primeiro lugar, os desequilíbrios referentes ao turismo receptor, numa perspectiva de 
concentração excessiva. Da análise empírica efectuada (Secção 8.4., pág. 560-563), 
constatou-se que este constrangimento tem expressão nos planos temporal, espacial e dos 
mercados de proveniência.  
 
No que respeita à concentração da procura externa num número reduzido de mercados, e 
restringindo a apreciação à hotelaria, aldeamentos e apartamentos turísticos, observou-se 
que as dormidas de residentes no país têm vindo a progredir de uma forma mais dinâmica 
do que a componente internacional, pelo que se tem reforçado o seu efeito compensatório 
ao nível das quebras observadas nos mercados estrangeiros dominantes, sendo que esta 
situação foi particularmente visível nos períodos correspondentes ao pós-11 de Setembro 
de 2001 e, mais recentemente, após deflagrar a crise económica e financeira mundial no 
segundo semestre de 2008. 
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No caso da distribuição territorial da procura hoteleira, e tal como observado nas Secções 
6.2.1.4. e 8.4., a componente interna revelou uma desagregação mais harmoniosa por todo 
o país, assumindo-se não só como um elemento portador da redistribuição da riqueza 
nacional, mas também como um vector nítido de correcção dos desequilíbrios provenientes 
dos movimentos internacionais, fortemente dirigidos para três NUT II – Algarve, Lisboa e 
R.A. da Madeira. A atestar esta realidade, o coeficiente de Gini para o período 1990/ 2006 
acusou para as dormidas de residentes um valor com uma amplitude muito inferior ao 
atribuído aos mercados internacionais (0,2714 contra 0,4888). 
 
Finalmente, no âmbito da sazonalidade, e não obstante este fenómeno constituir uma das 
fragilidades do turismo interno em Portugal, a pesquisa efectuada demonstrou que na 
maioria das regiões do país, a procura doméstica tem funcionado como factor de atenuação 
dos índices sazonais na maioria das regiões. De facto, tal como evidenciado na Secção 
8.4.4. (pág. 562), apenas no caso do Algarve é que a presença dos residentes no país ganha 
uma expressão sazonal muito forte, agravando visivelmente o desequilíbrio já patente na 
distribuição das dormidas da procura internacional na hotelaria, aldeamentos e 
apartamentos turísticos. 
 
Neste contexto, e perante o aprofundamento efectuado em torno das Questões Q.2.1. a 
2.13., pode-se concluir que a Questão Q2. (A aposta estratégica no turismo interno pode 
consubstanciar um novo modelo de desenvolvimento turístico com benefícios nos planos 
económico, social, patrimonial e territorial?) encerra uma resposta inequívoca no sentido 
afirmativo, a qual, aliás, foi adquirindo forma ao longo de toda a investigação, onde se 
recorreram a múltiplas pistas que convergiram inevitavelmente na mesma direcção. 
 
Saliente-se igualmente o paralelismo entre o roteiro utilizado na pesquisa e o conteúdo das 
questões gerais e específicas que nortearam a mesma. De facto, toda a argumentação 
expressa anteriormente neste Capítulo, não só clarificou os pontos de vista inerentes às 
questões em apreço, como acabou por corporizar a súmula das análises parcelares 
efectuadas nas várias Partes precedentes da investigação. No fundo, reforça-se a 
importância da síntese agora concretizada, sobretudo na perspectiva de integração dos 
elementos dispersos pelos vários Capítulos, os quais foram objecto de explicitação 
específica aquando da sua elaboração, mas que careciam de uma óptica de observação 
conjunta, de forma a consubstanciarem a visão holística que sempre se considerou 
indispensável para o conhecimento adequado do fenómeno em estudo. 
 
xii) Conclusões da investigação 
 
Nos pontos anteriores deste Capítulo assegurou-se a síntese das respostas às questões 
gerais e específicas que nortearam a elaboração da presente pesquisa. Reconhece-se que as 
hipóteses utilizadas facilitaram a delimitação da abordagem ao tema, proporcionaram a 
conjugação das reflexões teóricas com as análises empíricas e conferiram um roteiro de 
desenvolvimento da pesquisa que serviu os objectivos em causa. Contudo, devido à 
extensão da abordagem, entendeu-se como conveniente isolar as conclusões decorrentes 
directamente da investigação efectuada, separando-se desta forma os contributos 
científicos que se consideram pertinentes, os quais podem ser aprofundados em novas 
pesquisas. Neste sentido, e tendo presente as vantagens de assegurar uma sistematização 
em grandes blocos, vem: 
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a) Sobre o turismo em geral: 
 
���� Sistematização e aprofundamento do reconhecimento da importância crescente do 

turismo em geral, tendo presente sobretudo os seus efeitos no plano socioeconómico 
(OMT, 1980; Silva, 1986; Silva e Basílio, 1998b; Cooper et al, 2001; Mota, 2001; Cala 
e Urbano, 2006; Cunha, 2006), patrimonial (Inskeep, 1991; Dowling, 1993 in Marques, 
2005; Plog, 1998; Dywer e Kim, 2003; Mazaro et al, 2004; OMT; 1998a, 2001b; 
Cooper et al, 2006; Gretzel et al, 2006; Butler e Hall, 2006; Buhalis e Costa, 2006c; 
Wober, 2006) e territorial (Gunn, 1994, Holloway, 1988 e Murphy, 1993 in Marques, 
2005; Costa, 2001b, 2001, 2006), além de envolver um número significativo de 
empresas (Pearce, 1992; Costa, 2001c, 2006) e de facultar várias alternativas ao nível 
do lazer e da ocupação dos tempos livres (Bacal, 2003; Santos e Gama, 2008; 
Dumazedier, 2005, 1998, 1974; Graburn e Jafari, 1991; Krippendorf, 2001); Quintana; 
2006; Teboul, 2004; Tezanos, 2006; Umbelino, 1999). 

���� Delimitação dos factores determinantes gerais e pessoais para o desenvolvimento do 
turismo no futuro, com detalhe dos factores críticos e suporte na literatura de referência 
(Aguiler, 2005; Benckendorff, 2006; Buhalis e Costa, 2006a, 2006b, 2006c; Butler e 
Jones, 2003; Cetron, 2003; Cleverdon, 2003; Cooper et al, 2001; Dubrule, 2005; ETC, 
2006; Frechtling, 2003; Hales, 2006; Jones, 2006; Keller, 2000; Lockood e Medlik, 
2003; Müller, 2003; Olsen, 2003a; OMT, 2005, 2001e, 2001f; Parrilla et al, 2007; 
Smith, 2006; Tezanos, 2006; Todd, 2003; Willmott e Graham, 2003).  

 
b) Sobre a abordagem científica e técnica ao turismo interno: 
 
���� Introdução da visão holística, numa perspectiva inovadora e de contraponto às 

abordagens científicas existentes sobre o fenómeno (Assis, 2003; Athanasopoulos e 
Hyndman, 2008; Bargeman e Poel, 2006; Brey e Lehto, 2007; Cooper et al, 2001; 
Cunha, 2006; Fernandes, 2002; Jafari, 1987; Martínez, 2003, Massarutto, 2005; 
Middleton e Clarke, 2002; Pearce e Moscardo, 2006; Pedro, 2006; Sampaio, 2000; 
Srivastava e Shukla, 2003). 

���� O processo de credibilização do turismo interno depende do reforço da investigação e 
das presumíveis consequências, a jusante, na redução dos chamados métodos informais 
(Silva, 2004; Gunn, 1994a) e na supressão dos mitos existentes (Cooper et al, 2001). 

���� O interesse crescente pelo turismo interno, ainda não reflectido em políticas 
consistentes, deriva parcialmente do encaixe das suas características nos traços 
dominantes do turista actual e do futuro, onde sobressaem aspectos como a repartição 
de férias, o gozo acrescido de fins-de-semana fora de casa, o reforço do excursionismo 
e as reservas tardias (Middleton e Clarke, 2002; Cetron, 2003; Clark, 2003; Cleverdon, 
2003); Cooper et al; 2001; Lockood e Medlik, 2003; Olsen, 2003; Todd, 2003; Willmot 
e Graham, 2003; Cooper et al, 2006; Hall, 2006; Buhalis e Costa, 2006c; Gretzel et al, 
2006; Butler e Hall, 2006).  

���� Outra explicação para a maior atenção ao turismo interno prende-se com a 
disponibilização progressiva de dados sobre a Conta Satélite do Turismo, a qual tem 
revelado, na maioria dos países, uma dimensão para o consumo turístico superior à 
observada para o turismo receptor (ONU, 2008).   
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c) Sobre a dificuldade de medição do turismo interno 
 
���� A menor visibilidade do turismo interno e a sua inferior ponderação nas políticas de 

turismo também decorre das dificuldades de medição, onde existem constrangimentos 
decorrentes das restrições do uso de fontes administrativas, da forte utilização de 
segundas residências e dos obstáculos ao acompanhamento dos movimentos de 
excursionistas e das deslocações profissionais e estudantis (Cooper et al, 2001; Cunha, 
2006; Middleton e Clarke, 2002). 

���� A análise empírica permitiu concluir que existe um quadro harmonizado de conceitos 
internacionais (ONU, 2008; OMT, 1994; EUROSTAT - Directiva 95/57/CE do 
Conselho, de 23/11/95), pelo que as dificuldades existentes assumem contornos 
meramente operacionais; os instrumentos de observação primária (Secção 3.3., pág. 
176-223) utilizados no decurso da presente pesquisa revelaram que é possível montar 
um sistema de observação completo para o turismo interno, sendo que o modelo 
espanhol (FAMILITUR) pode ser identificado como um caso de boas práticas neste 
domínio.  

���� Para estabelecer a diferenciação entre o lazer fora de casa (Tribe, 2006, 2003; Bacal, 
2003; Santos e Gama, 2008; Dumazedier, 2005, 1998, 1974; OMT, 1994; ONU, 2008) 
e o turismo interno, a fronteira reside na noção de “ambiente habitual”, o qual possui 
um enunciado genérico e que prejudica a comparação de resultados; afigura-se 
fundamental prosseguir os trabalhos técnicos de aprofundamento do conceito. 

���� Necessidade de criação de um sistema de observação e de monitorização do turismo 
interno, o qual deve ser estabelecido num quadro de cooperação entre as ANT, os 
Institutos Nacionais de Estatística, os representantes do associativismo empresarial, as 
estruturas regionais e locais de turismo, e a academia. 

 
d) Sobre a dimensão e as características do turismo interno  
 
���� A concretização da aferição da dimensão do turismo interno no plano mundial, 

efectuada a partir de dados da OMT só é possível de materializar de uma forma parcial, 
ou seja, através de dados empíricos que explicitam os movimentos nos meios 
colectivos de alojamento e com recurso aos elementos avulsos sobre a Conta Satélite 
do Turismo; a presente investigação revela-se pioneira no esforço de proceder à 
integração dos resultados dispersos sobre estas duas componentes, pelo que se 
recomenda que as entidades internacionais e nacionais com responsabilidades na 
produção estatística congreguem esforços para a criação das bases que permitam 
veicular este tipo de informação de uma forma agregada, tal como se verifica para o 
turismo internacional. 

���� Os elementos apurados confirmaram as perspectivas assinaladas na literatura de 
referência por autores como Jafari (1987), Cooper et al (2001), Todd, 2003, Middleton 
e Clarke (2002), e Cunha (2006), os quais sublinharam sempre nas suas análises 
parcelares, a supremacia do turismo interno face ao turismo internacional. 

���� No plano da UE, os elementos compilados pelo EUROSTAT permitem, no domínio 
dos indicadores fiscos, materializar uma análise mais profunda à dimensão do turismo 
interno, a qual foi efectuada na presente pesquisa com um carácter inovador e perante 
um apoio expresso por parte dos responsáveis da Direcção-Geral das Empresas e 
Indústria da Comissão Europeia. 
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���� Em termos de dados empíricos, a presente investigação ressalta duas constatações que 
não se encontram referidas explicitamente na literatura científica de referência e em 
relatórios técnicos, ou seja, a incidência maioritária que o turismo interno também 
possui nas viagens de negócios dos europeus, a par da supremacia que evidencia nas 
viagens de lazer de curta ou de média/longa duração. 

���� Outra conclusão da análise efectuada assentou na constatação de que, apesar das 
diferentes especificidades das ofertas turísticas, é possível identificar um conjunto de 
produtos com características horizontais a todos os países – touring, city e short breaks, 
turismo cultural e turismo de negócios – o que permite a sua classificação como sendo 
“típicos” do turismo interno, na observância directa das suas particularidades. 

���� Na esteira das reflexões concretizadas por Frechtling (2003), Cunha (2006) e Lee e 
Chang (2008), confirmou-se a existência de uma forte correlação entre o PIB per 
capita e a propensão bruta para viajar, sendo que os países com valores para este 
último índice acima da média da UE, possuem todos um PIB per capita superior à 
média respectiva da UE. 

���� No caso de Portugal, a investigação faculta a conclusão sobre a sua reduzida 
capacidade de gerar fluxos turísticos (turismo nacional), sendo que acrescenta a 
evidência da forte superioridade do turismo interno em relação ao emissor, validando 
assim as opiniões expressas por Barros (2004), Cunha (2006) e CESTUR (2007). 

���� A presente pesquisa aprofunda o contraste entre as características do turismo interno 
em Portugal e o padrão médio europeu, acentuando as disparidades observadas ao nível 
da fragmentação das viagens, da sazonalidade, do recurso aos meios de alojamento 
privativos, da utilização dos serviços das agências de viagens e do próprio perfil dos 
turistas.  

���� Os dados recolhidos através dos instrumentos de observação primários viabilizaram a 
caracterização do turismo interno em Portugal de uma forma abrangente, pelo que se 
assegurou uma perspectiva de análise renovadora, abrangendo áreas cujos movimentos 
se desconheciam em absoluto – motivações, caracterização dos consumidores, 
diferenciação dos perfis entre as viagens de curta e de média/longa duração, 
excursionismo, segundas residências, factores de selecção e de fidelidade aos destinos 
e preços praticados; assim, reforça-se o carácter pioneiro da pesquisa neste domínio e 
recomenda-se a sua sequência através da introdução de rotinas estatísticas que 
viabilizem a construção de séries estatísticas em conformidade.  

 
e) Sobre os efeitos do turismo interno  
 
���� Cruzando as perspectivas de autores de referência, como Butler (2000, 1980), Cala et 

al (2006), Cooper et al (2001), Crouch e Richie (1999), Cunha (2006), Foster (1992), 
Jafari (1987), Mathieson e Wall (1982) e Silva et al (2001b), com os estudos da OMT 
(1980, 1985, 2002a, 2005) e com as reflexões efectuadas no decurso da presente 
dissertação, assegurou-se um quadro integrado de referências que sistematizou os 
efeitos do turismo interno nos planos territorial, económico, social, cultural e 
ambiental, evidenciando-se os impactos decorrentes e as vantagens que esta forma de 
turismo pode revestir desde que enquadrada por uma política de planeamento integrado 
assente nos valores do desenvolvimento sustentável.  

���� A justaposição das teses de Jafari (1987), Cooper et al (2001) e Cunha (2006), permitiu 
concluir que o turismo interno pode desempenhar um papel importante no 
desenvolvimento turístico em geral e no próprio progresso socioeconómico de um país, 
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possuindo contudo papéis diferenciados consoante as situações; nos países 
desenvolvidos impulsiona e favorece o dinamismo do turismo receptor, enquanto que 
nos países em desenvolvimento deve constituir a base prévia de integração de 
equipamentos e de estruturas.  

 
f) Sobre as políticas e as estratégias para o turismo interno  
 
���� O balanço sobre as políticas destinadas ao turismo interno na UE (Secção 4.2.4., pág. 

257) encerra um contributo inovador da investigação neste domínio, permitindo a 
validação da perspectiva que a maioria dos países não possui uma abordagem 
estratégica e estruturada para esta forma de turismo, apesar do reconhecimento 
expresso da sua importância, sobretudo no plano socioeconómico e no fortalecimento 
das actividades turísticas em geral. 

���� A inexistência de estratégias integradas para a abordagem ao turismo interno reflecte-
se no carácter avulso das principais acções concretizadas nos vários países, sendo que 
se detectou a predominância das intervenções ao nível do incentivo à procura 
(promoção) e da adequação da oferta, face à dificuldade de actuar directamente ao 
nível das variáveis da envolvente; estamos na presença de dados empíricos até agora 
desconhecidos, os quais foram sistematizados na presente investigação e objecto de 
identificação das práticas mais consistentes (Secção 4.2.5., pág. 261-268). 

���� No caso português, a revisão de todos os instrumentos de política sectorial (Secção 
6.6.1., pág. 406) permitiu duas ilações nítidas sobre o acolhimento que tem sido 
concedido ao turismo interno ao longo dos anos; assim, confirmou-se que o tratamento 
dado a esta forma de turismo foi quase sempre marginal, assente em enunciados vagos 
e generalistas, não se detectando uma estratégia coerente e integrada para a sua 
potenciação; como consequência do referido anteriormente, o turismo doméstico em 
Portugal não possui, na actualidade, nenhum suporte instrumental que faculte o seu 
planeamento estratégico e que combine a interacção nos três patamares de intervenção 
– nacional, regional e local.  

 
g) Sobre a modelação da visão holística do turismo interno 
 
���� A perspectiva da investigação não se quedou pela caracterização estática da dimensão e 

da abrangência do turismo interno, pelo que se centrou igualmente na focalização das 
linhas de força susceptíveis de construir as bases para uma abordagem diferente ao 
fenómeno em estudo; deste modo, e na linha do preconizado por autores como Martins 
(2005), Sayão (2001), Capra (1983 in Sayão, 2001), Apostel (1991 in Sayão, 2001), 
Chorley et al (1975) e Skilling (1964 in Sayão, 2001), ensaiou-se a construção de um 
modelo sobre o turismo interno no pressuposto que esta abstracção se assumiria como 
um instrumento importante na descrição da realidade e na adopção de critérios e 
estratégias para a sua valorização futura. 

���� O modelo TURINTERNO emerge assim como um contributo directo da investigação, e 
que facilitará no futuro a abordagem científica, técnica ou institucional sobre o 
fenómeno em apreço; na 1.ª Parte do modelo (Figura 7.1., pág. 445) descreve-se o 
sistema do turismo interno em toda a sua extensão (envolvente, estrutura intrínseca, 
mercado e formação da procura), retratando-se a dinâmica e a interacção entre todas as 
variáveis envolvidas, sendo que no processo da sua conceptualização não se prescindiu 
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dos contributos de vários autores de referência, conforme expresso nos Quadros 2.24. a 
2.27. (pág. 98-104). 

���� Perante a complexidade do sistema associado ao turismo interno, a investigação 
demonstra que não é recomendável uma abordagem baseada em intervenções avulsas e 
desgarradas de uma lógica global, o que implica uma solução assente na visão holística 
e num quadro de referência que aglutine os processo pertinentes de gestão e de 
controlo; neste contexto, o modelo TURINTERNO (2.ª Parte) baseia-se numa opção de 
planeamento estratégico, do tipo “top-down”  (Figura 7.2., pág. 471), na esteira das 
reflexões corporizadas por Gunn (1994), Holloway (1988) e Murphy (1993 in 
Marques, 2005) e Costa (2001b, 2001, 2006). 

���� Assim, pressupõe a opção pelos princípios do desenvolvimento sustentável (Mill e 
Morrison, 1985; Getz, 1987; Inskeep, 1991; Dowling, 1993 in Marques, 2005; Gunn, 
1994, Plog, 1998, Cooper et al, 2001, Ritchie e Crouch, 2003; Valls, 2004; Mazaro et 
al, 2004; Costa, 2001c, 2006), o envolvimento de todos os stakeholders (Getz, 1987; 
Pearce, 1992; Costa, 2001c, 2006), desdobramento das estratégias numa lógica 
produto-espaço com o robustecimento da malha regional e dos destinos turísticos, a 
inversão do sentido da linha hierárquica no caso da comercialização (O´Connor, 1999; 
OMT, 2001c, 2001d; Kotler, 2002; Valls, 2004) e a rejeição do domínio do paradigma 
da promoção (Gunn, 1994; Costa, 2001c). 

 
h) Sobre a valorização do turismo interno em Portugal 
 
���� A validação do modelo TURINTERNO para a realidade portuguesa concretizou-se 

através da análise dos gaps existentes ao nível das várias etapas do planeamento 
(Secção 8.3.1., pág.512), a par com o desenvolvimento do diagnóstico estratégico sobre 
o mercado; este último permitiu aprofundar a pesquisa efectuada em CESTUR (2007), 
pelo que assegurou o reconhecimento das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, 
cuja integração proporcionou a identificação dos factores críticos de sucesso; trata-se 
de um contributo que se entende como importante para as entidades públicas e privadas 
do turismo português, o qual poderá ser objecto de uma aplicação directa no futuro. 

���� Neste contexto, a investigação elegeu como os pontos-chave para a valorização do 
turismo doméstico em Portugal, a necessidade de se possuir uma política sectorial 
coerente e estável para o efeito, a par com o esforço de expansão da dimensão do 
mercado (o que pressupõe a actuação ao nível das variáveis exógenas, sobretudo as 
ligadas ao nível do acesso às férias) e da consecução de políticas endógenas 
apropriadas (Secção 8.3.2., pág. 516). 

���� Neste último domínio, a pesquisa concede prioridade à organização e comercialização 
de produtos numa lógica hierárquica e com expressão espacial, à aposta no negócio 
electrónico com centralidade a partir dos destinos turísticos e ao esforço de atenuação 
da sazonalidade, a qual se explica pela fraca fragmentação de férias e pelas restrições 
profissionais que condicionam o os períodos de gozo das mesmas (Secção 8.3.5., pág. 
553). 

���� Em termos de garantir para Portugal uma aproximação, no plano das intervenções, ao 
modelo teórico TURINTERNO, a investigação propõe a construção de um sistema de 
planeamento estratégico integrado, o qual implica na prática a reformulação da 
superstrutura existente, quer ao nível dos documentos orientadores, como também, no 
plano da articulação entre os patamares nacional, regional e local (Secções 8.3.3. e 
8.3.4, pág. 553-559). 
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xiii) Balanço da investigação 
 
O presente trabalho de investigação atingiu os resultados esperados e produziu dois tipos 
de conhecimentos. De facto, ao corporizar a análise do turismo interno na perspectiva 
holística, proporcionou novos conhecimentos em relação ao objecto em análise, enquanto 
que a construção do modelo empírico TURINTERNO comportou um contributo expresso 
em novos conhecimentos teóricos. Contudo, esta dupla valência da pesquisa não esgotou a 
utilidade da investigação, a qual gerou como subproduto, um diagnóstico estratégico sobre 
o fenómeno reportado a Portugal, bem como, por aplicação do modelo teórico, a 
sistematização das bases para uma política diferente de valorização do turismo interno no 
país. 
 
No domínio dos novos conhecimentos relativos ao fenómeno em análise, juntaram-se 
informações e saberes inovadores, os quais derivaram dos processos de observação 
utilizados, mas também beneficiaram do esforço de distanciamento efectuado em relação 
aos preconceitos sobre o conhecimento prévio adquirido sobre esta matéria.  
 
De facto, desde a particularização das tendências qualitativas ao nível do turismo interno, 
passando pela abrangência do excursionismo, dos movimentos turísticos de curta duração, 
das deslocações de cunho profissional e da utilização das residências secundárias, 
ocorreram uma variedade de situações que mereceram uma abordagem inovadora e 
devidamente sistematizada. Por outro lado, os imperativos decorrentes da visão holística 
não puderam dispensar a utilização, em simultâneo, de métodos directos e indirectos de 
observação. No caso destes segundos, a revisão bibliográfica efectuada foi dirigida por 
uma perspectiva temática, tendo em vista a aglutinação da base de conhecimento de uma 
forma sistematizada e orientada para as necessidades da investigação, tendo presente 
sobretudo a necessidade de alimentar a concepção do modelo TURINTERNO; ainda no 
âmbito dos processos indirectos, a utilização efectuadas das fontes primárias de informação 
conduziu à análise de dados integrados (e trabalhados) numa perspectiva renovadora, os 
quais possibilitaram uma percepção mais directa da dimensão e das especificidades do 
turismo doméstico. 
 
Complementarmente, a observação directa, suportada em entrevistas efectuadas a 
representantes de instituições internacionais e em inquéritos realizados a segmentos 
concretos de actores (população portuguesa, actores institucionais regionais em Portugal, 
painel de peritos e Administrações Nacionais do Turismo da UE), revelou-se fundamental 
para aprofundar o conhecimento sobre os comportamentos e as motivações das pessoas 
para a prática do turismo interno, a caracterização dos fluxos de volume e de valor e a 
avaliação das políticas e estratégias de dinamização do mercado doméstico. Os resultados 
obtidos e a base de conhecimento gerada confirmaram a mais-valia de se ter adoptado um 
tipo de pesquisa de “design de metodologia mista” (Lee, 1999 in Oliveira, 2005), assente 
na convergência entre métodos e técnicas de recolha de dados característicos das 
abordagens qualitativas e quantitativas.  
 
No plano dos novos conhecimentos teóricos gerados pela investigação, constatou-se que os 
mesmos revelaram facetas pouco conhecidas sobre o fenómeno estudado, aprofundando 
um conjunto de proposições que se distanciam da mera análise banal ou repetitiva sobre 
ideias ou pressupostos que já existiam. Pelo contrário, a pesquisa incidiu sobre uma 
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problemática pouco estudada, desprovida de qualquer abordagem integrada, concentrando-
se nos detalhes e particularidades que, no fundo, facultam a consistência do fenómeno e lhe 
conferem uma dimensão ímpar no contexto das actividades turísticas. 
 
Por outro lado, a construção do modelo de valorização do turismo interno (Capítulo 7) 
consubstanciou não só os progressos teóricos obtidos sobre a conceptualização do 
fenómeno em apreço, como acautelou uma perspectiva prática susceptível de garantir a sua 
posterior utilização em trabalhos científicos ou de cariz eminentemente técnico, a 
desenvolver por investigadores, organizações e instituições do turismo. Aliás, o teor do 
Capítulo 8, ao centrar-se na aplicação do modelo à realidade portuguesa e ao sistematizar 
as bases para a sua implementação, constitui o exemplo concreto da utilidade e do 
pragmatismo que os outputs decorrentes da presente investigação podem assumir. 
 
Esta perspectiva prática encerra outra faceta não despicienda, e que se traduz no facto de o 
modelo definir com pormenor os desafios inerentes às várias variáveis utilizadas, 
apontando com realismo “ (…) as margens de manobra dos actores relativamente aos 
constrangimentos (…)” (Quivy et al, 1995), e focando com clareza as suas 
responsabilidades. Com efeito, no domínio dos agentes públicos, os resultados da pesquisa 
podem ser importantes para as tarefas de definição estratégica, de planeamento geral e de 
estruturação do mercado em causa; em contrapartida, no plano empresarial, a informação 
proporcionada pela pesquisa pode assumir-se como uma referência significativa para a 
própria orientação dos negócios, atendendo à relevância da procura interna na maioria dos 
equipamentos turísticos. 
 
Face ao anteriormente referido, considera-se que a presente investigação parece ter 
conseguido atingir as metas que foram estabelecidas, ao permitir a avaliação da expressão 
do turismo interno nos planos internacional e nacional na perspectiva holística, ao facultar 
os progressos teóricos assinalados e ao integrar num modelo, simultaneamente estrutural e 
operacional, as principais variáveis relacionadas com o fenómeno. Importa igualmente 
salientar que esta abordagem não se confinou à perspectiva turística, tendo-se privilegiado 
uma óptica pluridisciplinar de análise, com uma forte ênfase na ponderação das variáveis 
da envolvente e dos respectivos impactos. Cumulativamente, o desenho do roteiro analítico 
da investigação, ao assentar numa estrutura que se desenvolveu do geral para o particular, 
da teoria para os aspectos concretos do mercado, da realidade internacional para a 
portuguesa e da modelação abstracta para a aplicada, conduziu a um procedimento que 
permitiu a obtenção de resultados validados parcelarmente, facilitando a sua integração na 
avaliação global.   
 
Contudo, tal como sublinhado na Secção 3.4., reconhece-se que a metodologia adoptada na 
presente investigação pode comportar limitações em várias etapas do procedimento 
adoptado. Desde logo, na definição da “pergunta de partida”, a qual inclui um número 
significativo de hipóteses específicas, contrariando o ponto de vista de vários autores que 
recomendam o recurso a um número reduzido de questões, como forma de evitar a 
dispersão e de facilitar a verificação. Contudo, atendendo ao facto de não se prescindir da 
visão holística, assumiu-se claramente esta opção, mas reconhecem-se os riscos associados 
e as desvantagens inerentes sobretudo no plano da experimentação de algumas hipóteses. 
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Por outro lado, o recurso, na etapa de observação directa, a várias fontes primárias 
associadas à realização de quatro inquéritos específicos, não só contribuiu para a extensão 
da análise empírica de dados, como introduziu uma dependência em relação à 
representatividade das amostras utilizadas, as quais possuem sempre associadas 
determinadas margens de erro, apesar dos critérios de estratificação utilizados. Por outro 
lado, a própria recolha de dados, efectuada por questionário, levanta sempre interrogações 
no plano da confiabilidade absoluta das respostas.  
 
Ainda no plano das limitações, saliente-se o carácter estático da informação recolhida, o 
que não permitiu salientar, para algumas variáveis a sua evolução temporal, apesar do 
recurso a fontes secundárias ter minimizado este efeito. Uma das tarefas futuras que se 
pode perspectivar a partir da presente investigação, reside precisamente na actualização das 
séries temporais utilizadas, admitindo-se que tal exercício não colocará em causa a 
estrutura das relações detectadas, mas permitirá ajustar correlações e parâmetros. 
 
Tal como abordado na Secção 3.5., a concretização desta pesquisa forneceu um conjunto 
de contributos que se situaram no plano pessoal, profissional, sectorial e científico, sendo 
que no domínio destes últimos, já se destacou a introdução de novos conhecimentos 
teóricos e de novas informações em relação ao turismo interno. Contudo, importa relevar, 
nomeadamente, a introdução da visão holística como contraponto às abordagens e análises 
parcelares, a agregação da pesquisa científica e dos dados empíricos sobre o turismo 
doméstico, a conceptualização do sistema do turismo interno em torno das suas 
componentes e do respectivo relacionamento, e a proposta do novo modelo empírico de 
desenvolvimento do turismo interno assente numa dinâmica de planeamento integrado.   
 
Como apontamento final, reafirma-se que a valorização do turismo interno emerge como 
um elemento decisivo para o desenvolvimento turístico, devendo ser objecto da necessária 
ponderação em conjunto com o turismo receptor. A argumentação de que esta última forma 
de turismo comporta aspectos favoráveis no plano do equilíbrio das contas externas é uma 
premissa que as evidências empíricas não permitem qualquer tipo de refutação; contudo, 
convém não omitir que a dinamização do turismo interno também tem um efeito positivo 
sobre a Balança de Pagamentos de um país, já que implicará certamente a redução dos 
fluxos emissores, o que se reflectirá igualmente no saldo das operações turísticas.  
 
Por outro lado, e tal como esta investigação demonstra, existem vantagens claras em 
operacionalizar modelos estratégicos baseados na consideração das duas formas de turismo 
interior (receptor e interno), face às sinergias que se podem estabelecer ao nível da 
potenciação das ofertas regionais e das próprias acções a conduzir no âmbito da 
informação e da promoção. O que os resultados desta pesquisa levam a rejeitar é a 
remissão da abordagem ao turismo interno para um plano marginal, quando os seus 
impactos têm efeitos positivos em vários domínios, desde a componente económica até às 
ópticas social, cultural, ambiental e territorial. 
 
O turismo interno necessita de uma afirmação progressiva junto do poder público e dos 
actores privados do sector, para se assumir definitivamente como uma prioridade 
consentânea com a sua expressão. Neste processo, competirão especiais responsabilidades 
à comunidade científica, bem com às instâncias técnicas com capacidade de produzir 
informação sobre esta forma de turismo. A melhoria dos processos inerentes à sua medição 
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constituirá igualmente um vector determinante neste procedimento, sendo que o expectável 
reforço da sua importância no futuro, face às tendências qualitativas do turismo e dos 
consumidores turísticos, também facilitará provavelmente o reforço do seu protagonismo. 
 
A par com o reconhecimento do seu estatuto, o turismo interno para se desenvolver no 
quadro da sustentabilidade que se preconiza, carece da definição urgente da sua 
“governance” quer ao nível dos contextos políticos e dos mecanismos de decisão, bem 
como no domínio da renovação dos métodos de planeamento e de mobilização dos vários 
parceiros públicos e privados. De facto, a dinamização do turismo interno a partir de uma 
opção estratégica em conformidade, pressupõe uma política articulada no sentido top/down 
e assente numa lógica produto-espaço, com robustecimento da malha regional e dos 
destinos turísticos, com a indispensável aglutinação dos vários stakeholders, com o 
necessário fortalecimento do sector privado e com o recurso a um modelo adequado de 
marketing holístico. 
 
Por outro lado, e tal como evidencia a OMT (1983), quando se encara o fenómeno do 
turismo interno não se deve perder de vista os aspectos humanos que lhe estão associados. 
O turismo existe como actividade porque pressupõe a deslocação de pessoas, sendo que 
sem estas não existiria. No caso do turismo interno estão presentes todos os ingredientes do 
turismo em geral, aos quais se deve adicionar a responsabilidade social de contribuir para a 
valorização do indivíduo. De facto, o turismo interno deve oferecer ao indivíduo a 
possibilidade de juntar novas qualidades à sua personalidade: “ (…) L’appréhension de 
valeurs culturelles et artistiques, le contact direct avec les réalités du pays élargissent son 
horizon, et confèrent de nouvelles dimensions à sa conception de la vie et du monde. (…)” 
(OMT, 1983; 12).  
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RESUMO DAS MISSÕES DE ESTUDO EFECTUADAS 
 

 
Madrid (29 de Junho a 1 de Julho de 2005) 
 
Entidades contactadas: 
���� Instituto de Estudios Turísticos 
���� TURESPAÑA 
���� Instituto Nacional de Estadística 
���� Asociacón Empresarial de Agencias de Viajes Españolas (AEDAVE) 
���� Organização Mundial do Turismo (OMT) 

 
 
Paris (9 a 13 de Abril de 2006) 
 
Entidades contactadas: 
���� Direction du Tourisme 
���� Maison de la France 
���� Bourse Solidarité Vacances 
���� ODIT – Observation, Développement et Ingénierie Touristique 
���� Conseil National du Tourisme 
���� Agence Nationale pour les Chèques-Vacances 
���� SNAV – Syndicat National des Agences de Voyages 
���� INSEE – Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

 
 
Bélgica e Luxemburgo (9 a 11 de Novembro de 2006) 
 
Entidades contactadas: 
���� Comissão Europeia (Direcção-Geral das Empresas e Indústria) 
���� EUROSTAT 

 
 
Participação na reunião do Comité Consultivo do Turismo da Comissão Europeia (10 
de Janeiro de 2007) 
 
Entidades contactadas: 
���� Comissão Europeia (Direcção-Geral das Empresas e Indústria) 
���� Representantes das Administrações Nacionais do Turismo de todos os países membros 

da União Europeia 
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Rua S. Sebastião da Pedreira, 169 – 2º Dtº  Tel:  +351 21 0304 300 
1050-107 Lisboa PORTUGAL Fax: +351 21 0304 311 
 

 

ESTUDO Nº 26043 QUEST. |__|__|__|__| REG. |_0_|_1_|  
 

Bom dia/boa tarde! O meu nome é … e sou entrevistador/a da SigmaDos que está a realizar um estudo a nível nacional 
sobre o Turismo Interno e gostava de poder contar com a sua colaboração, através das suas opiniões … 
 

REGIÃO (NUTS I)  REGIÃO SigmaDos  HABITAT  
NORTE 1 GR. LISBOA 1 Menos de 2.000 hab. 1 

CENTRO 2 GR. PORTO 2 2.001 a 10.000 hab. 2 
L.V.TEJO 3 LITORAL 3 10.001 a 100.000 hab 3 

ALENTEJO 4 INT. NORTE 4 100.001 a 500.000 hab 4 
ALGARVE 5 INT. SUL 5 Mais de 500.001 hab. 5 
AÇORES 6 AÇORES 6   

MADEIRA 7 MADEIRA 7   
 

SELECÇÃO DE ENTREVISTADO 
 

Caracterização do agregado familiar / Disposição por ordem decrescente de idades 
 

Nº de ordem(a) Sexo Idade 
 

Parentesco Indivíduo seleccionado 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 
I - MOTIVAÇÕES 

 

1. De uma forma geral, quais considera serem os principais motivos que levam as pessoas a terem vontade de viajar 
para fora da residência habitual (por questões não profissionais)? (NÃO SUGERIR – RESPOSTA MÚLTIPLA) 

 

1. Saúde do corpo e bem-estar psíquico  
2. Aspectos culturais e ambientais (conhecer novos lugares e novas vivências)  
3. Aspectos interpessoais (visitar parentes/amigos e conhecer novas pessoas)  
4. Aspectos de prestígio/estatuto (desenvolvimento pessoal e satisfação do ego)  
5. Aspectos religiosos  
6. Assistir a um evento específico  
7. Outros. Especifique: ___________________________________________________________ 

 
2. E quais considera que são de facto os factores que podem influenciar/impulsionar as pessoas a viajar para fora da 

sua residência habitual?  
 
Vou mostrar-lhe uma lista com alguns desses factores, e pedia-lhe que utilizando uma escala de 1 a 5, em que 1= 
Menos importante / 5= Mais importante, avaliasse cada um desses factores. Não existem respostas certas ou erradas, 
apenas estamos interessados na sua opinião. 

 

Mostrar cartão 1 
 

Factores pessoais /Estilo de vida  
|__| Rendimento  
|__| Emprego  
|__| Direito a férias  
|__| Grau de instrução/Escolaridade 
|__| Mobilidade (física e transportes) 
|__| Idade  
|__| Estrutura da família  
|__| Obrigações domésticas  
|__| Obrigações profissionais  

Factores racionais ligados aos destinos turísticos  
|__| Marketing/Publicidade/Promoção 
|__| Preços  
|__| Atracções especiais (Animação no destino)  
|__| Integração ambiental  
|__| Urbanização  
|__| Segurança  
|__| Oferta turística do destino (alojamento; equipamentos) 
|__| Actividades culturais, recreativas e desportivas  
|__| Comportamento dos residentes/hospitalidade
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3. Na sua opinião, que medidas concretas poderiam ser tomadas para reforçar o turismo em Portugal? Ou seja, 
reforçar gozo de férias fora de casa mas dentro do país. Identificar as 3 principais medidas (NÃO SUGERIR – 
RESPOSTA MÚLTIPLA) 

 

1. Preços mais baratos no alojamento  
2. Possibilidade de descontos nos impostos  
3. Preços mais baratos nas portagens das auto-estradas  
4. Melhor conhecimento dos destinos  
5. Alteração do calendário escolar  
6. Maior promoção sobre os destinos  
7. Existência de programas convidativos nas agências de viagens  
8. Oferta mais estruturada por produtos  
9. Programas mais completos para alguns segmentos (turismo juvenil, terceira idade)  
10. Portal adequado na Internet  
11. Outros.Especifique: 

_________________________________________________________________________________ 
 
 

II - GOZO DE FÉRIAS 
 

Vamos agora falar um pouco das suas férias. Por férias entendemos uma interrupção da actividade 
profissional principal por um período de pelo menos 4 dias consecutivos. 

 

4. Quais os principais motivos que o levam a gozar férias? (NÃO SUGERIR – RESPOSTA MÚLTIPLA)  
 

1. Conhecer outras regiões/países/pessoas 
(outras culturas) 

2. Visitas a familiares e amigos  
3. Prática de actividades desportivas  
4. Desenvolvimento de actividades recreativas  
5. Desenvolvimento de actividades culturais  
6. Desenvolvimento de actividades de praia  
 

7. Gastronomia  
8. Vida social  
9. Saúde do corpo  
10. Descanso recuperação física e/ou psíquica 
11. Termalismo  
12. Outras razões. Especifique: ______________  

______________________________________ 

5. Qual o destino/ambiente ideal para gozar as suas férias? Não significa que seja o que tinha planeado ou aquele em 
que tenha gozado férias.  

  

1. Costeiro (sol, praia e mar)  
2. Rural  
3. Urbano  
4. Montanha  

5. Termas  
6. Barragens/lagos  
7. Outros. Especifique: ___________________

 
6. Quais os seus 3 meses preferidos para o gozo de férias?  

  

1º_________________ 2º_________________ 3º_________________ 
 
7. Recebeu subsídio de férias?  
 

 2006 2005 
Sim 1 1 
Não 2 2 

             
8. No seu agregado familiar, quem é que decide habitualmente sobre o local e o período de férias?  
 

1. O chefe de família  
2. Os filhos  
3. O casal  

4. O conjunto da família  
5. Outras pessoas. Especifique: ____________________

 
9. O Sr. gozou ou vai gozar férias em...? 
 

 2005 2006  
Sim 1 1  
Não 2 2 Passar à P.11 

             
10. Gozou ou vai gozar as suas férias (ou parte destas) fora da sua residência habitual?  
 

 2005 2006 
Sim 1 1 
Não 2 2 
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11. Disse-me que não gozou nem vai gozar férias em 2006, porque motivo/s (ESPONTÂNEO – RESPOSTA 
MÚLTIPLA) 

 

1. Motivos financeiros  
2. Motivos de saúde  
3. Motivos climatéricos  
4. Motivos familiares  
5. Motivos profissionais  
6. Desempregado 

7. Reformado  
8. Doméstica  
9. Não tem direito a férias  
10. Não costuma gozar férias  
11. Outras razões. Especifique: _______________________ 

_______________________________________________  
 

PARA QUEM NÃO GOZOU NEM VAI GOZAR FÉRIAS EM 2006 – PASSAR À P.39 
 

12. Quantos dias de férias gozou ou vai gozar em...?  
 

 2005 2006 
Dias de férias       

 
13. Pensando nas férias que gozou em 2006, tirou-as de uma só vez ou repartiu-as por vários períodos? Quantos 

períodos? 
 

1. Uma só vez  2. 2 vezes  3. 3 vezes  4. 4 vezes ou mais 
  

14. Em que mês ou meses gozou as suas férias em 2006? (NÃO SUGERIR – RESPOSTA MÚLTIPLA) 
                     

1. Janeiro  
2. Fevereiro  
3. Março  

4. Abril  
5. Maio  
6. Junho  

7. Julho  
8. Agosto  
9. Setembro  

10. Outubro  
11. Novembro  
12. Dezembro 

 
15. Existiram factores condicionantes na escolha do(s) mês(es) em que gozou férias? 

 

1. Sim 
2. Não  → passar à P17 
 

16. Que factores foram esses? (NÃO SUGERIR – RESPOSTA MÚLTIPLA) 
 

1. Férias escolares  
2. Escalonamento no emprego  
3. Motivos familiares  
4. Afazeres profissionais  

5. Motivos de saúde  
6. Condições climatéricas  
7. Aspectos económicos  
8. Outras razões. Especifique: ___________________________ 

 
Vou colocar-lhe agora algumas questões sobre as suas férias, pedia-lhe que se referisse apenas ao maior 

período de férias gozado em 2006 

 
17. Pensando nas suas férias gozadas em 2006, qual o destino onde passou o maior período de férias? 

1º 
Destino  

2º 
Destino 

Obser. 

Portugal Concelho. Especificar: __________________________________ 
Brasil 

Espanha 
França 
Itália 

Reino Unido 
Outros países. Especificar: _______________________________________ 

 

  
1 
2 
3 
4 
5 

   

  
1 
2 
3 
4 
5 

   

 

 
18. Como tomou conhecimento deste destino de férias?   

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Sugestão de um familiar/amigo 
Publicidade institucional na Televisão  

Publicidade institucional na Rádio  
Publicidade institucional em Brochuras  

Publicidade institucional em Jornais 
Publicidade das empresas turísticas  

Internet  
Visita anterior ao destino  

Postos de Informação Turística  
Local habitual de férias/concelho de naturalidade do próprio / de familiares/ 

de amigos  
Outra forma. Especifique: __________________________________ 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
 

   

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
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19. Que razões conduziram à sua escolha como destino principal de férias em 2006? 
1º 

Destino  
2º 

Destino  
Obser. 

Boa relação qualidade/preço  
Diversidade de actividades desportivas  

Riqueza do património cultural e natural  
Clima  

Segurança  
Destino propício para férias em família  

Por hábito  
Por ligação afectiva  

Presença de familiares  
Indicação da agência de viagens  
Insistência de um familiar /amigo  

Tipo de ambiente preferido  
Outra forma. Especifique: ________________________________________ 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

   

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

   

 

 
20. Estas férias foram gozadas no local que tinha planeado inicialmente?   

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Sim 
Não 

1 
2 

1 
2 

 

 
21. Quantas noites permaneceram de férias?  

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Nº de noites        

 
22. Em que mês(es) gozou estas férias?                     

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Janeiro 
Fevereiro 

Março 
Abril 
Maio 

Junho 
Julho 

Agosto 
Setembro 
Outubro 

Novembro 
Dezembro 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

 

 
23. Quantos elementos do agregado familiar participaram nestas férias?   

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Nº de pessoas        

 
24. Qual o(s) meio(s) de transporte utilizado(s) nestas férias? (POSSIBILIDADE DE RESPOSTA MÚLTIPLA)  
 

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Automóvel próprio 
Automóvel alugado 

Avião 
Barco 

Comboio 
Autocarro 

Outros. Especifique:____________________________ 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
   

01 
02 
03 
04 
05 
06 
   

 

 
25. Qual o(s) tipo(s) de alojamento(s) em que passou estas férias? (POSSIBILIDADE DE RESPOSTA MÚLTIPLA) 

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Hotéis e outra hotelaria 
Aldeamentos turísticos 
Apartamentos turísticos 
Parques de campismo 

Centros de lazer e colónias de férias 
Casas de familiares e amigos 
Alojamento privado alugado 

2.ª Residência 
Outro alojamento. Especificar____________________________ 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
   

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
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26. Pensando em todas as despesas realizadas, quanto gastou aproximadamente nestas férias? 
1º 

Destino  
2º 

Destino  
Obser. 

Total gasto em Euros (NS/NR=9999)            
 

27. Já tinha visitado este destino anteriormente? 
1º 

Destino  
2º 

Destino  
Obser. 

Sim 
Não 

1 
2 

1 
2 

 

 

28. Pedia-lhe agora que me dissesse quais os 3 principais pontos fortes deste destino de férias. 
1º 

Destino  
2º 

Destino  
Obser. 

Acessibilidades  
Trânsito 

Ambiente cosmopolita 
Massificação 

Sossego/tranquilidade 
Animação nocturna 
Beleza paisagística 

Clima 
Nível geral de preços 

Preservação da fauna e flora locais 
Gastronomia 
Hospitalidade 

Infra-estruturas para ocupação dos tempos livres  
Limpeza das ruas 
Produtos regionais 

Qualidade nas praias e serviços de apoio 
Qualidade do alojamento utilizado 

Qualidade dos equipamentos turísticos em geral 
Segurança e saúde 

Serviços de informação turística adequados 
Tempo de viagem 

Valor cultural e preservação dos monumentos visitados  
Outro. Especificar_______________________________________ 

Sem Opinião 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
  
99 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
  
99 

 

 

29.  E quais diria que são os 3 principais pontos fracos deste destino de férias. 
1º 

Destino  
2º 

Destino  
Obser. 

Acessibilidades  
Trânsito 

Ambiente cosmopolita 
Massificação 

Sossego/tranquilidade 
Animação nocturna 
Beleza paisagística 

Clima 
Nível geral de preços 

Preservação da fauna e flora locais 
Gastronomia 
Hospitalidade 

Infra-estruturas para ocupação dos tempos livres  
Limpeza das ruas 
Produtos regionais 

Qualidade nas praias e serviços de apoio 
Qualidade do alojamento utilizado 

Qualidade dos equipamentos turísticos em geral 
Segurança e saúde 

Serviços de informação turística adequados 
Tempo de viagem 

Valor cultural e preservação dos monumentos visitados  
Outro. Especificar_______________________________________ 

Sem Opinião 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
  
99 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
  
99 

 

 

30. Numa escala de 1 (mínimo) a 10 (máximo), como é que pontua a sua última experiência no destino de férias, em 
função das perspectivas que tinha? 

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Nota de 1 a 10        
 

31. Gostaria de voltar a visitar este destino? 
1º 

Destino  
2º 

Destino  
Obser. 

Sim 
Não 

1 
2 

1 
2 
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32. O Sr. fez alguma reserva referente a estas férias? 

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Sim 
Não 

NS/NR 

1 
2 
9 

1 
2 
9 

 
→→→→P35 
→→→→P35 

 
33. Que reserva(s) fez? 

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Pacote completo (tudo incluído) 
 

Reserva de Alojamento 
Através de agência de viagens 

Directamente para a unidade por telefone/carta 
Directamente para a unidade pela Internet 

 

Reserva de Transporte  
Através de agência de viagens 

Directamente para a transportadora Por telefone/carta 
Directamente para a transportadora Pela Internet 

Outros serviços. Especificar_________________________________________ 

01 
 

 
02 
03 
04 

 

 
05 

06 
07 
08 
   

01 
 

 
02 
03 
04 

 

 
05 

06 
07 
08 
   

 
 

 
 
 
 
 

 
34. Com que antecedência realizou essa(s) reserva(s)? 

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Menos de uma semana 
Entre uma semana e um mês 

Entre um a três meses 
Entre três a seis meses 

Mais de seis meses 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 
35. Independentemente de ter feito ou não alguma reserva, o Sr. recorreu aos serviços de alguma agência de viagem 

para planear as suas férias? 
1º 

Destino  
2º 

Destino  
Obser. 

Sim 
Não 

NS/NR 

1 
2 
9 

1 
2 
9 

→→→→P36 
→→→→P37 
→→→→P38 

 
SE CÓDIGOS 1, 2 OU 5 NA P33 OU  CÓDIGO 1 NA P35 FAZER P36.  

RESTANTES PASSAM À P37 
36. Quanto pagou aproximadamente pelos serviços da agência de viagens a que recorreu?  

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Total gasto em Euros (NS/NR=9999)            

 
37. Por que motivo não recorreu aos serviços de qualquer agência de viagens? 

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Preços elevados dos programas  
Maior dificuldade nas reservas  

Não conferem garantia de qualidade  
Não possuem programas interessantes para o turismo em Portugal  

Não possuem programas interessantes para o turismo no estrangeiro 
Falta de atendimento adequado em função de experiências anteriores  

Não se aplica 
Outros serviços. Especificar_____________________________________ 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
   

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
   

 
 

 
 
 
 
 

38. Imagine que não tinha quaisquer restrições na escolha do seu local de férias, qual o destino em que idealmente 
gostaria de gozar as suas férias? Não significa que seja o que tinha planeado ou aquele em que tenha gozado 
férias 

1º 
Destino  

2º 
Destino  

Obser. 

Portugal Concelho. Especificar:________________ _______________ 
Brasil 

Espanha 
França 
Itália 

Reino Unido 
Outros países. Especificar: _______________________________________ 

 

  
1 
2 
3 
4 
5 
   

  
1 
2 
3 
4 
5 
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39. Qual(ais) o/s motivo/s que o impedem/iram de gozar férias nesse local  (referir destino mencionado na P21)? 
1º 

Destino  
2º 

Destino  
Obser. 

Aspectos de saúde  
Custo elevado dos programas das agências de viagens  

Custo elevado do alojamento  
Custo elevado dos transportes  

Questões de mobilidade  
Motivos familiares 

Motivos profissionais  
Outros. Especificar: ____________________________________________ 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
   

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
   

 

 
III – GOZO DE FINS-DE-SEMANA 

 
40. Costuma gozar fins-de-semana fora da sua residência habitual?     

 

1. Sim 
2. Não  → passar à P43 
 

41. Com que frequência costuma gozar fins-de-semana fora da sua residência habitual? 
 

1. Todos os fins-de-
semana  

2. Todos os 15 dias  

3. Uma vez por mês  
4. Uma vez por trimestre  
5. Uma vez por semestre  

6. Uma vez por ano  

 
42. Qual o destino nacional que escolhe com mais frequência para passar fins-de-semana?  
 

Concelho: ______________________________________________________________ 
 
 

IV - 2.ª RESIDÊNCIA 
 

43. O/a Sr./a tem acesso a outra casa/a uma 2ª residência? Das afirmações que lhe passarei a ler, diga-me por favor 
quais as que se aplicam à sua situação. (Resposta Múltipla) 

 

1. É proprietário de uma 
residência secundária  

2. Paga um aluguer durante 
parte do ano  

3. Não paga (casa de 
familiares/amigos) 

 
Nota:  No caso do entrevistado ter acesso a mais do que uma 2.ª residência, todas as questões seguintes 

deverão ser sempre colocadas por referência aquela a que se desloca com maior frequência. 
 

 
44. Essa 2.ª residência localiza-se no  concelho da sua residência habitual?  

 

1. Sim  
2. Não 
 

45. Essa 2.ª residência localiza-se no concelho da sua naturalidade?  
 

1. Sim  
2. Não  
 

46. Em que concelho/a que distância da sua residência habitual se localiza concretamente essa 2.ª residência? 
 

País: ______________ Concelho: ___________________________ Distância: _______(km) 
 
47. Em 2006, quantas vezes o/a Sr./a se deslocou a esta 2.ª residência no mês de ....? (Obter média mensal) Não 

estando certo no nº exacto de deslocações, peço-lhe que me dê a sua melhor estimativa.  
                                                                                               (Base: Indivíduo seleccionado) 

Janeiro  Maio  Setembro  
Fevereiro  Junho  Outubro  
Março  Julho  Novembro  

 

Abril  Agosto  Dezembro  Total  
 

48. Pensando agora em 2005, aproximadamente quantas vezes se deslocou a esta 2.ª residência?  
 

|__|__|__| Deslocações  
 
49. Em 2006, alguma vez se deslocou a essa 2.ª residência por um período inferior a 4 noites?  

  

1. Sim  
2. Não  
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50. Habitualmente, em cada deslocação à 2.ª residência, quantas noites dorme? 
 

1. 1 noite   
 

2. 2 noites   
 

3. 3 noites   
 

4. 4 noites ou mais  

51. Quantos membros da família costumam ir?  
 

|__|__|__| Pessoas 
 

52. Qual o principal motivo destas deslocações? (NÃO SUGERIR – RESPOSTA SIMPLES) 
 

1. Trabalho/negócios  
2. Visita a familiares/amigos  
3. Ócio, recreio, lazer  
4. Estudos  

5. Tratamento de saúde  
6. Compras e serviços pessoais  
7. Motivos religiosos  
8. Outros. Especifique: ____________________ 

 
53. Qual o meio de transporte que utiliza habitualmente nestas deslocações? 
 

1. Viatura própria 
2. Viatura de familiares ou amigos 
3. Viatura alugada 

4. Comboio 
5. Camioneta/Autocarro 
6. Outros. Especifique: ______________________

 

 
V – Excursionismo 

Entende-se por excursão uma viagem realizada para fora do concelho de residência com volta no próprio 
dia. Ou seja, sem pernoita. 

 

54. Nos últimos dois anos fez alguma excursão/viagem de lazer para fora do concelho de residência com volta à sua 
residência habitual no próprio dia?  

 

 2005 2006  
Sim 1 1  
Não 2 2 P56 
 P56   

        
55. E alguma dessas excursões/viagens foi para fora da NUT II onde reside (mostrar mapa das NUT)? 
 

 2005 2006 
Sim 1 1 
Não 2 2 

 
56. Indique o número médio mensal de excursões efectuadas e o número médio de participantes: 
 

  2006 2005 
Fora do concelho   Nº médio mensal de excursões efectuadas 
Fora da NUT   
Fora do concelho   Nº médio de participantes 
Fora da NUT   

        
57. No ano de 2006, em que meses ocorreram a maioria dessas excursões? 
                     

1. Janeiro  
2. Fevereiro  
3. Março  

4. Abril  
5. Maio  
6. Junho  

7. Julho  
8. Agosto  
9. Setembro  

10. Outubro  
11. Novembro  
12. Dezembro 

 
58. Tendo presente a última excursão realizada em 2006, indique: 

 

1. Nº de participantes |__|__|__| 
1. Concelhos/locais visitados:  

Concelho/Local 1: _________________ |__|__|__| 
Concelho/Local 2: _________________ |__|__|__| 
Concelho/Local 3: _________________ |__|__|__| 
 

2. Despesas totais realizadas (Euros) |__|__|__| 
 
3. Quais os principais motivos que o levaram a realizar essa excursão? 

1. Trabalho/negócios  
2. Congressos, seminários, reuniões  
3. Feiras  
4. Estudo  
5. Compras e serviços pessoais  
6. Visitas a familiares/amigos  

7. Motivos religiosos  
8. Ócio / recreio /diversão 
9. Prática desportiva  
10. Visita cultural  
11. Assistir a um espectáculo  
12. Gastronomia  



 - 650 - 
 

13. Tratamento de saúde  
14. Ida à praia  

15. Outros motivos. Especifique: 
______________________________

 
V – VIAGENS 

Deslocações implicando pelo menos uma dormida fora da residência habitual 
 

59. No ano de 2006, o Sr. fez alguma deslocação em que tenha dormido fora da residência habitual (incluindo todas as 
viagens em Portugal e no estrangeiro, excepto as de duração inferior a 4 noites na 2.ª residência)?  

 

1. Sim  
2. Não → Passar à P61 

 
60. Pensando agora nos últimos 2 anos, pedia-lhe por favor, que me dissesse aproximadamente quantas deslocações 

fez que tenham implicado pelo menos uma dormida fora da residência habitual.  
        

(Base: Entrevistado) 2006 2005 
Total de viagens realizadas com menos de 4 noites fora da residência 
habitual, excluindo 2ª residência (A) 

  

Total de viagens realizadas com 4 noites ou mais fora da residência habitual 
(B) 

  

Total de viagens realizadas (A) + (B)   
 
61. Porque motivos não efectuou qualquer deslocação para fora da residência? (NÃO SUGERIR – RESPOSTA 

MÚLTIPLA)  
 

1. Razões económicas  
2. Falta de tempo ou compromissos 

familiares/sociais 
3. Não gosta de viajar, prefere ficar em casa  
4. Razões de saúde  

5. Razões profissionais  
6. Questões de segurança  
7. Falta de motivação/conhecimento 
8. Não teve necessidade 
9. Outras razões. Especifique: ________________ 

 
Pedia-lhe agora que pensasse na última viagem que realizou (se coincidente com o período de férias anteriormente 
descrito, pedir ao entrevistado para se referir então à viagem imediatamente anterior) 
 

62. Qual o destino dessa viagem? 
Portugal Concelho. Especificar:________________ _______________ 

Brasil 
Espanha 
França 
Itália 

Reino Unido 
Outros países. Especificar: ______________________________________ 

  
1 
2 
3 
4 
5 

   
 

63. Qual o motivo dessa viagem? 
Lazer, recreio e férias 

Negócios e actividades profissionais 
Visitas a familiares/amigos 

Estudos  
Tratamento de saúde  

Compras e serviços pessoais  
Motivos religiosos  

Outros. Especifique ____________________________________________ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

   
 

64. Quantas noites dormiu fora durante esta viagem?  
Nº de noites    

 

65. Em que mês realizou esta viagem?                     
Janeiro 

Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 

Junho 
Julho 

Agosto 
Setembro 
Outubro 

Novembro 
Dezembro 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

 

66. Quantos elementos do agregado familiar participaram nesta a viagem?   
Nº de pessoas    
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67. Qual o(s) meio(s) de transporte utilizado(s) nesta viagem? (POSSIBILIDADE DE RESPOSTA MÚLTIPLA)  
Automóvel próprio 
Automóvel alugado 

Avião 
Barco 

Comboio 
Autocarro 

Outros. Especifique:____________________________ 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
   

 
68. Qual o(s) tipo de alojamento em que se instalou nesta viagem? (POSSIBILIDADE DE RESPOSTA MÚLTIPLA) 

Hotéis e outra hotelaria 
Aldeamentos turísticos 
Apartamentos turísticos 
Parques de campismo 

Centros de lazer e colónias de férias 
Casas de familiares e amigos 
Alojamento privado alugado 

2.ª Residência 
Outro alojamento. Especificar_____________________________________ 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
   

 
69. Pensando em todas as despesas realizadas, quanto gastou aproximadamente nesta viagem? 

Total gasto em Euros (NS/NR=9999)      
 
70. Já tinha visitado este destino anteriormente? 

Sim 
Não 

1 
2 

 
71. Gostaria de voltar a visitar este destino? 

Sim 
Não 

1 
2 

 
72. O Sr. fez alguma reserva referente a esta viagem? 

Sim 
Não 

NS/NR 

1 
2 
9 

 
→→→→P74 
→→→→P74 

 
73. Que reserva(s) fez? 

Pacote completo (tudo incluído) 
 

Reserva de Alojamento 
Através de agência de viagens 

Directamente para a unidade por telefone/carta 
Directamente para a unidade pela Internet 

 

Reserva de Transporte  
Através de agência de viagens 

Directamente para a transportadora Por telefone/carta 
Directamente para a transportadora Pela Internet 

Outros serviços. Especificar_____________________________________ 

01 
 

 
02 
03 
04 

 

 
05 

06 
07 
08 
   

 
 

 
 
 
 
 

 
74. Com que antecedência realizou essa(s) reserva(s)? 

Menos de uma semana 
Entre uma semana e um mês 

Entre um a três meses 
Entre três a seis meses 

Mais de seis meses 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 
75. Independentemente de ter realizado ou não alguma reserva, o Sr. recorreu aos serviços de alguma agência de 

viagem para planear a sua viagem? 
1º 

Destino  
Obser. 

Sim 
Não 

NS/NR 

1 
2 
9 

→→→→P76 
→→→→P77 
→→→→P77 

 
SE CÓDIGOS 1, 2 OU 5 NA P68 FAZER P71. RESTANTES PASSAM À P72 

 

76. Quanto pagou aproximadamente pelos serviços da agência de viagens a que recorreu?  
Total gasto em Euros (NS/NR=9999)       

 
 



 - 652 - 
 

 
DADOS DEMOGRÁFICOS DO ENTREVISTADO 

 
77. Estado civil  
 

1. Solteiro 
2. Casado/vivendo em união de facto 

3. Divorciado/Separado 
4. Viúvo 

 
78. Quantas pessoas vivem no seu agregado familiar incluindo-se a si próprio? |__|__| Pessoas 
 
79. O Sr. tem filhos? 
 

1. Sim 
2. Não → P.81 
 

80. Quantos filhos tem? |__|__| Filhos 
 
81. De acordo com esta lista e pensando no rendimento total limpo mensal do agregado, depois de retirados os 

descontos em que escalão se situaria o seu caso. Esta informação é apenas para efeitos estatísticos (CARTÃO Y) 
 

1. Até 500 € 
2. De 501 a 1250 € 

3. De 1251 a 2500 € 
4. Mais de 2501 € 

 
82. Qual o seu grau de instrução? 
 

1. Sem estudos/analfabeto 
2. Primária incompleta 
3. Primária completa 
4. Ciclo Preparatório/6º ano completo 

5. Antigo 5º/actual 9º ano completo 
6. Antigo 7º/actual 12º ano completo 
7. Curso médio completo 
8. Curso universitário completo 

 
83. Trabalha por conta própria ou por conta de outrem? 
 

1. Conta de outrém 2. Conta própria 3. outra situação 
 
84. Qual a sua actual ocupação? Nota: descrever em detalhe. Se reformado ou desempregado, perguntar qual a 

última ocupação 
_____________________________________________________ ______________ 
 

85. O/a Sr./a tem acesso à Internet 
 

1. Sim 
2. Não → passar à P87 

 
86. Se sim, onde? 
 

1. Em casa  2. No local de trabalho  3. Na escola  4. Outros locais 
 

87. Reside no concelho da sua naturalidade? 
 

1. Sim 
2. Não 

 
88. A residência onde vive regularmente (1ª residência): (Resposta Simples) 

 

1. É propriedade da sua família  
2. É alugada/arrendada 
3. Outra situação.  Especificar: _____________________ 
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ANEXO 3 

Inquérito dirigido aos Órgãos Locais e Regionais de Turismo (ORLT) 
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INQUÉRITO DIRIGIDO AOS ÓRGÃOS LOCAIS E REGIONAIS DE TURISMO 
(ORLT) 

 
“A CARACTERIZAÇÃO DO TURISMO INTERNO EM PORTUGAL” 

 

O presente inquérito é absolutamente confidencial, não se procedendo a qualquer divulgação individualizada de informação. Os dados apurados serão 
ventilados sempre de uma forma agrupada, garantindo-se o absoluto sigilo dos elementos fornecidos. Será entregue a todos os inquiridos um relatório contendo os 

resultados finais deste estudo, o qual pretende contribuir para um melhor conhecimento das actividades ligadas ao turismo interno em Portugal. 

 
1. Nome: ___________________________________________________________________ 
 
2. Indique os montantes aplicados directamente em acções promocionais referentes ao turismo 

interno, com desagregação pelas rubricas consideradas: 

                                                                                                                           (Valores em 103 Euros) 
 2005 2004 2003 

Publicidade    

Visitas educacionais    

Participação em feiras    

Comparticipação em festividades regionais    

Comparticipação em melhoramentos no espaço regional    

Programas de promoção conjunta    

Acções conjuntas com outras regiões portuguesas    

Outras acções    

Total    

 

3. Em termos gerais, qual é a avaliação que faz das acções promocionais desenvolvidas em 

relação ao mercado interno no último triénio: 

 Resultado Próprio ORLT ANRET ITP 

Muito positivo    

Positivo     

Neutro    

Negativo    

Muito negativo    

(Assinale com um X as opções pretendidas, tendo como referência a actuação do seu próprio ORLT, da Associação 
Nacional das Regiões de Turismo – ANRET – e do Instituto de Turismo de Portugal – ITP) 
 
4. Na sua opinião, como classifica a importância do mercado interno na sua região: 

                          Muito forte     Forte     Média     Fraca     Muito fraca      
                                                  (Assinale com um X a opção adequada) 
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5. Em termos gerais, como identifica as características do turismo interno na sua região: 

(Atribua um valor na escala de 1 a 5, sendo que 1 – Muito fraco, 2 – Fraco, 3 – Razoável, 4 – Forte e 5 – Muito forte) 
 Grau (1 a 5) 

Excursionistas (a)  
Turistas (b)  
                           Dos quais: - 
Estadas curtas (1 a 3 noites inclusive)  
Estadas prolongadas (4 a 7 noites)  
Estadas prolongadas (mais de 7 noites)  
Motivações: 
- Lazer, recreio e férias 
- Negócios e actividades profissionais 
- Visitas a familiares/amigos 

 

Utilização de unidades de alojamento colectivo: 
- Em geral 
- Na hotelaria 
- Nos meios complementares de alojamento turístico 
- Nos parques de campismo 
- Nas unidades de turismo em espaço rural 
- Nas colónias de férias   

 
 
 
 
 
 
 

Utilização de alojamento privativo: 
- Em geral 
- Casas próprias/2.ªs residências 
- Casas de familiares ou de amigos 
- Casas alugadas fora dos empreendimentos turísticos 

 

(a) – Visitantes que não pernoitam na região; (b) - Visitantes que pernoitam na região. 

 

6. Indique, na sua opinião, quais são os principais recursos turísticos da região. 

(Atribua um valor na escala de 1 a 5, sendo que 1 – Muito fraco, 2 – Fraco, 3 – Razoável, 4 – Forte e 5 – Muito forte) 
 

Categoria Tipo Relevância 

Património Natural Clima 
Praias 
Rios  
Áreas de paisagem protegida 
Outros: _____________________ 
             _____________________ 
             _____________________ 
             _____________________ 

 

Património Cultural Monumentos 
Museus 
Castelos 
Locais de interesse histórico 
Outros: _____________________ 
             _____________________ 
             _____________________ 
             _____________________ 

 

Património etnográfico, 
artesanal e gastronómico 

Artesanato 
Gastronomia 
Folclore 
Outros: _____________________ 
             _____________________ 
             _____________________ 
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Categoria Tipo Relevância 

Actividades de recreio e lazer Desportivas 
Recreativas 
Outras: _____________________ 
             _____________________ 
             _____________________ 

 

Eventos e acontecimentos Culturais 
Desportivos 
Outros: _____________________ 
             _____________________ 

 

Alojamento Hotelaria 
Meios complementares de 
alojamento turístico 
Parques de campismo 
Unidades de turismo em espaço 
rural 

 

Restauração Restaurantes 
Estabelecimentos de bebidas 

 

Outros equipamentos Agências de Viagens 
Rent-a-car 
Comércio local 

 

Infra-estruturas Campos de golfe 
Desportivas (outras) 
Culturais 
Marinas 

 

Acessibilidades Rodoviárias 
Ferroviárias 
Aéreas 
Marítimas (portos, marinas, docas) 

 

 

7. Seleccione os produtos turísticos que considera como mais importantes na sua região, 

indicando igualmente os que justificam uma orientação prioritária para o mercado interno: 

(Atribua um valor na escala de 1 a 5, sendo que 1 – Muito fraco, 2 – Fraco, 3 – Razoável, 4 – Forte e 5 – Muito forte) 
 

 
Produtos 

Geral Mercado 
interno 

Produtos Geral Mercado 
interno 

Sol e mar   Festivais Culturais    
Cruzeiros    Turismo Equestre   
City e Short Breaks    Turismo náutico   
Touring   Estágios Desportivos   
Turismo religioso   Turismo residencial   
Golfe   Gastronomia    
Outro Turismo 
desportivo 

  Turismo de natureza    

MICE (Meetings, 
Incentives,Events and 
Exibitions) 

  Outros Produtos no 
âmbito do Turismo 
Activo 

  

Turismo de saúde e 
bem-estar 

  Outros: 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

  

 

 

 



                                                                                                                                  

 - 657 - 

8. Em termos sazonais, como considera a distribuição da procura interna na sua região: 

(Assinale com um X as opções pretendidas) 

Equilibrada ao longo do ano             Concentrada nos meses de Verão   

Concentrada noutra época do ano   Qual? ________________________________________ 

Existe uma estação média?    Qual? ________________________________________ 

E uma estação baixa?     Qual? ________________________________________ 

Existe flutuação semanal de fluxos nas épocas média e baixa?     Em caso afirmativo, nos fins-de-

semana, a procura é superior   ou muito superior (mais que duplica)   

 

9. Tendo por base o objectivo de desenvolvimento do turismo interno na sua região, identifique os 

principais pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e as ameaças mais notórias: 

 

10. Indique os principais problemas a resolver para potenciar o desenvolvimento do turismo 

interno na esfera de intervenção regional da sua instituição: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
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11. Na sua opinião, quais deveriam ser as principais orientações para o desenvolvimento dos 

produtos turísticos da sua região, tendo em vista o reforço da organização da oferta e a 

consequente maior atractividade em relação ao mercado interno: 

(Assinale com um X as opções pretendidas) 

Qualificar o alojamento     Qualificar a restauração     Qualificar o património natural   
Qualificar o património cultural     Qualificar o recreio no litoral (praias e respectivos apoios, 
recreio náutico, marinas, docas e portos de recreio)     Criação de circuitos/rotas temáticas   
Desenvolver o turismo de natureza e em espaço rural     Melhorar a sinalização turística   
Melhorar a rede de estradas     Melhorar os acessos ferroviários     Reforçar a intervenção ao nível 
das aldeias preservadas e históricas     Desenvolver o recreio e desportos náuticos nas albufeiras     
Modernizar as termas     Apostar no planeamento integrado     Reforçar as parcerias públicas-
privadas     Orientar a promoção turística efectuada     Criar mecanismos de avaliação periódica 
do retorno do investimento promocional    Outras sugestões: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

12. Ao nível promocional da sua região, quais deveriam ser as principais orientações no caso do 

mercado interno: 

 
 
 
 
 
 
 

13. Passando ao plano nacional, é comum salientar-se que o desenvolvimento do turismo interno 

está dependente de vários factores. Indique, na sua perspectiva, as principais fragilidades 

existentes, bem como as medidas que deveriam ser tomadas para facilitar a sua expansão: 

(Atribua um valor na escala de 1 a 5, sendo que 1 – Sem importância, 2 – Pouco importante, 3 – Importante, 4 – Muito 
importante e 5 – Fundamental; junte novas opções, se for conveniente) 
 

FRAGILIDADES RECOMENDAÇÕES 
Marginalização do turismo interno 
face ao receptor, ao nível das políticas 
e das estratégias  

1 2 3 4 5 Elaboração de um plano estratégico 
nacional 

1 2 3 4 5 

Desconhecimento da dimensão real do 
turismo interno em todas as suas 
formas  

1 2 3 4 5 Dignificação do turismo interno ao 
nível da abordagem política e da 
comunicação social 

1 2 3 4 5 

Situação económica dos portugueses 1 2 3 4 5 Criação de ferramentas analíticas que 
viabilizem o fornecimento de 
informação consistente sobre o turismo 
interno 

1 2 3 4 5 

Procura concentrada ao nível das 
motivações  

1 2 3 4 5 Aprofundamento da investigação sobre 
o tempo livre, o lazer e o turismo 
interno 

1 2 3 4 5 

Calendário escolar (sazonalidade na 
procura) 

1 2 3 4 5 Concepção de um sistema de incentivos 
à prática do turismo interno                                                                                                                                                                    

1 2 3 4 5 

 
 



                                                                                                                                  

 - 659 - 

FRAGILIDADES RECOMENDAÇÕES 
Encerramento de empresas na época 
alta (sazonalidade na procura) 

1 2 3 4 5 Melhor articulação com os calendários 
escolares e com a repartição de férias 
nas empresas e no sector público 

1 2 3 4 5 

Inexistência de operadores 
especializados no mercado 

1 2 3 4 5 Organização de programas nacionais 
por produtos turísticos 

1 2 3 4 5 

Predominância da oferta de “out going” 
por parte das agências de viagens 
nacionais 

1 2 3 4 5 Individualização do turismo interno em 
torno das estratégias a construir em 
termos dos produtos turísticos a 
desenvolver no âmbito do PENT 

1 2 3 4 5 

Programas dos operadores pouco 
flexíveis (short breaks e outros) 

1 2 3 4 5 Diferenciação de expectativas e criação 
de propostas turísticas adequadas por 
tipologias de consumidores 

1 2 3 4 5 

Comercialização baseada em preços 
elevados praticados pelas agências de 
viagens 

1 2 3 4 5 Criação de um portal específico com 
programas, propostas, possibilidade de 
reservas e pagamento on-line 

1 2 3 4 5 

Utilização limitada das novas 
tecnologias por parte dos agentes 
turísticos que comercializam a oferta 

1 2 3 4 5 Incentivo à utilização das novas 
tecnologias por parte das empresas 
nacionais 

1 2 3 4 5 

Uso limitado da Internet por parte dos 
portugueses 

1 2 3 4 5 Reforço da promoção turística em geral 
e das estadas curtas em particular 

1 2 3 4 5 

Dificuldade em efectuar reservas  1 2 3 4 5 Melhor direccionamento da promoção, 
com ampliação da intervenção das 
Regiões de Turismo  

1 2 3 4 5 

Falta de articulação na organização e 
comercialização dos produtos 
(alojamento, animação e distribuição) 

1 2 3 4 5 Intensificação da articulação entre a 
ANRET, o ITP e as agências Regionais 
de Promoção Turística 

1 2 3 4 5 

Preço elevado do alojamento 1 2 3 4 5 Intensificação dos programas dirigidos a 
segmentos específicos (jovens e terceira 
idade) 

1 2 3 4 5 

Preços elevados na restauração 1 2 3 4 5 Aposta no turismo de família 1 2 3 4 5 
Preços elevados nos combustíveis 1 2 3 4 5 Requalificação do campismo, como 

apoio ao touring e às férias familiares 
1 2 3 4 5 

Falta de iniciativas de animação 
turística na generalidade dos destinos 

1 2 3 4 5 Dinamização das opções de 
entretenimento e de animação turística 
nos destinos turísticos 

1 2 3 4 5 

Deficiente sinalização turística 
(turismo itinerante) 

1 2 3 4 5 Aprofundamento do estudo ligado ao 
produto MICE na vertente do turismo 
interno 

1 2 3 4 5 

Promoção institucional insuficiente 
 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 

14. Em termos de futuro, quais as expectativas que atribui ao turismo interno em Portugal: 

Diminuirá a sua incidência    Manterá a posição actual    Aumentará de importância   Tornar-se-á 

decisivo para o futuro do sector turístico    Não sabe/Tem dúvidas   

(Assinale com um X a opção pretendida) 

Obrigado pela colaboração 

Os inquéritos depois de preenchidos devem ser devolvidos para o seguinte endereço: CESTUR – Centro de Estudos de Turismo, Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo do Estoril, Av. Condes de Barcelona, 2675-479 Estoril; os inquéritos podem igualmente ser remetidos por correio electrónico para 
o seguinte endereço de e-mail: cestur@eshte.pt. Para o esclarecimento de dúvidas, sugere-se o contacto com o Dr. Sancho Silva, investigador do CESTUR, 
através dos telefones 210040744 ou 962404003, ou através do e-mail: sancho.silva@eshte.pt. 
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ANEXO 4 

Inquérito dirigido a um painel representativo dos agentes do sector do turismo 
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                  INQUÉRITO DIRIGIDO A UM PAINEL REPRESENTATIVO 

             DOS AGENTES DO SECTOR DO TURISMO 
 

          “A CARACTERIZAÇÃO DO TURISMO INTERNO EM P ORTUGAL” 
 

O presente inquérito é absolutamente confidencial, não se procedendo a qualquer divulgação individualizada de informação. Os 
dados apurados serão ventilados sempre de uma forma agrupada, garantindo-se o absoluto sigilo dos elementos fornecidos. Será 
entregue a todos os inquiridos um relatório contendo os resultados finais deste estudo, o qual pretende contribuir para um melhor 
conhecimento das actividades ligadas ao turismo interno em Portugal. 

 
 
1. Nome: ___________________________________________________________________ 

                                  
2. Que importância atribui ao mercado interno no contexto do turismo interior em Portugal? 

 
Fraca �                 Moderada �                         Elevada �                        Muito elevada � 

                                                 
(Assinale com um X a opção adequada) 

 
3. Na generalidade, quais são os aspectos que considera mais e menos favoráveis, em termos do 

desenvolvimento do turismo interno em Portugal? 
 

(Atribua um valor na escala de 1 a 5, sendo que 1 – Sem importância, 2 – Pouco importante, 3 – Importante, 4 – 
Muito importante e 5 – Fundamental; junte novas opções, se for conveniente) 

 
ASPECTOS MAIS FAVORÁVEIS ASPECTOS MENOS FAVORÁVEIS 

Conhecimento do próprio País por parte dos 
portugueses � 

Não contribui para o equilíbrio da Balança de 
pagamentos � 

Desenvolvimento da auto-estima dos portugueses � Mercado limitado e com reduzida capacidade 
financeira � 

Importância económica no PIB nacional � Mercado pouco exigente em termos de qualidade � 
Factor de redistribuição regional da riqueza no País 
� 

Mercado muito sazonal � 

Importância social � Predomínio das deslocações turísticas sem pernoita 
� 

Valorização cultural dos portugueses � Mercado com uma dimensão familiar excessiva � 
Mercado importante na época baixa e nos fins-de-
semana � 

Mercado dirigido sobretudo para meios privativos 
de alojamento (casa de familiares/amigos, 
residências secundárias� 

Mercado importante para a restauração nacional � Fraca utilização da Internet por parte dos 
portugueses para consultas e reservas de serviços 
turísticos� 

Mercado importante para o alojamento colectivo 
turístico nacional � 

Mercado que não utiliza as agências de viagens 
nacionais � 

Mercado importante para as agências de viagens 
nacionais � 

Mercado marginal para a hotelaria e meios 
complementares de alojamento turístico � 

Mercado importante para as empresas nacionais de 
animação turística � 

Mercado predominante em sectores de reduzido 
impacto económico (campismo, colónias de férias) �  

Outros: _________________________________ � 
             _________________________________ � 
             _________________________________ � 
 

Outros: _________________________________ � 
             _________________________________ � 
             _________________________________ � 
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4. Como classifica a abordagem ao turismo interno em Portugal, face aos seus efeitos 
expectáveis?  

 
(Assinale uma opção por linha com um X) 

 Muito 
deficitária 

Deficitária Aceitável Adequada Muito 
adequada 

No plano do sector público central (políticas, 
estratégia, promoção) 

     

No plano do sector público regional e local 
(organização dos produtos, estratégia, promoção) 

     

No plano dos empresários do sector em geral 
(alojamento, animação, restauração e outros) 

     

No plano dos empresários da distribuição em particular 
 

     

No plano associativo ligado a alguns grupos 
específicos de consumidores (turismo social, juvenil e 
de terceira idade) 

     

No plano da comunicação social do próprio sector do 
turismo  

     

No plano da informação e dos estudos existentes sobre 
o mercado 

     

 
                                             

5. Na sua opinião, o mercado interno em Portugal encontra-se actualmente numa fase de:  
 
Estagnação �     Crescimento rápido �     Crescimento moderado �      Declínio �  

                                                          (Assinale com um X a opção adequada) 
 

6. É comum salientar-se que o desenvolvimento do turismo interno está dependente de vários 
factores. Caracterize, na sua perspectiva, as principais fragilidades existentes, bem como as 
medidas que deveriam ser tomadas para facilitar a sua expansão: 
(Atribua um valor na escala de 1 a 5, sendo que 1 – Sem importância, 2 – Pouco importante, 3 – Importante, 4 – 
Muito importante e 5 – Fundamental; junte novas opções, se for conveniente) 

 
FRAGILIDADES RECOMENDAÇÕES 

Marginalização do turismo interno 
face ao receptor, ao nível das 
políticas e das estratégias  

1 2 3 4 5 Elaboração de um plano estratégico 
nacional 

1 2 3 4 5 

Desconhecimento da dimensão real 
do turismo interno em todas as suas 
formas  

1 2 3 4 5 Dignificação do turismo interno ao 
nível da abordagem política e da 
comunicação social 

1 2 3 4 5 

Situação económica dos portugueses 1 2 3 4 5 Criação de ferramentas analíticas que 
viabilizem o fornecimento de 
informação consistente sobre o 
turismo interno 

1 2 3 4 5 

Procura concentrada ao nível das 
motivações  

1 2 3 4 5 Aprofundamento da investigação 
sobre o tempo livre, o lazer e o 
turismo interno 

1 2 3 4 5 

Calendário escolar (sazonalidade na 
procura) 

1 2 3 4 5 Concepção de um sistema de 
incentivos à prática do turismo interno                                                                                                           

1 2 3 4 5 

Encerramento de empresas na época 
alta (sazonalidade na procura) 

1 2 3 4 5 Melhor articulação com os calendários 
escolares e com a repartição de férias 
nas empresas e no sector público 

1 2 3 4 5 

Inexistência de operadores 
especializados no mercado 

1 2 3 4 5 Organização de programas nacionais 
por produtos turísticos 

1 2 3 4 5 

Predominância da oferta de “out 
going” por parte das agências de 
viagens nacionais 

1 2 3 4 5 Individualização do turismo interno 
em torno das estratégias a construir em 
termos dos produtos turísticos a 
desenvolver  

1 2 3 4 5 
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FRAGILIDADES RECOMENDAÇÕES 
Programas dos operadores pouco 
versáteis (short breaks e outros) 

1 2 3 4 5 Diferenciação de expectativas e 
criação de propostas turísticas 
adequadas por tipologias de 
consumidores 

1 2 3 4 5 

Comercialização baseada em preços 
elevados praticados pelas agências de 
viagens 

1 2 3 4 5 Criação de um portal específico com 
programas, propostas, possibilidade de 
reservas e pagamento on-line 

1 2 3 4 5 

Utilização limitada das novas 
tecnologias por parte dos agentes 
turísticos que comercializam a oferta 

1 2 3 4 5 Incentivo à utilização das novas 
tecnologias por parte das empresas 
nacionais 

1 2 3 4 5 

Uso limitado da Internet por parte 
dos portugueses 

1 2 3 4 5 Reforço da promoção turística em 
geral e das estadas curtas em particular 

1 2 3 4 5 

Dificuldade em efectuar reservas  1 2 3 4 5 Melhor direccionamento da promoção, 
com ampliação da intervenção das 
Regiões de Turismo  

1 2 3 4 5 

Falta de articulação na organização e 
comercialização dos produtos 
(alojamento, animação e distribuição) 

1 2 3 4 5 Intensificação da articulação entre a 
ANRET, o ITP e as agências 
Regionais de Promoção Turística 

1 2 3 4 5 

Preço elevado do alojamento 1 2 3 4 5 Intensificação dos programas dirigidos 
a segmentos específicos (jovens e 
terceira idade) 

1 2 3 4 5 

Preços elevados na restauração 1 2 3 4 5 Aposta no turismo de família 1 2 3 4 5 
Preços elevados nos combustíveis 1 2 3 4 5 Requalificação do campismo, como 

apoio ao touring e às férias familiares 
1 2 3 4 5 

Falta de iniciativas de animação 
turística na generalidade dos destinos 

1 2 3 4 5 Dinamização das opções de 
entretenimento e de animação turística 
nos destinos turísticos 

1 2 3 4 5 

Deficiente sinalização turística 
(turismo itinerante) 

1 2 3 4 5 Aprofundamento do estudo ligado ao 
produto MICE na vertente do turismo 
interno 

1 2 3 4 5 

Promoção institucional insuficiente 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
7. Tendo por base o estado actual de desenvolvimento do turismo interno em Portugal, 

identifique os principais pontos fortes, bem como os desafios, as oportunidades e as ameaças 
mais notórias: 

 
 

PONTOS FORTES DESAFIOS 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
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8. Em relação ao futuro, como é que classifica as perspectivas, em relação a Portugal, para o 
desenvolvimento do turismo interno, receptor e emissor:  

                                                                   (Assinale uma opção por linha com um X) 
Perspectivas de evolução da procura a médio e longo prazo    
Redução Estabilização Aumento 

moderado 
Aumento 

forte 
Turismo interno (a)      
Turismo emissor (b)     
Turismo receptor (c)     
(a) - O turismo interno abrange as deslocações dos residentes em Portugal dentro do próprio país, para locais diferentes do 
seu ambiente normal de residência, por um período inferior a 12 meses e cujo principal motivo da visita é outro que não o 
exercício de uma actividade remunerada no local visitado. Inclui os excursionistas (sem pernoita no local visitado) e os turistas 
(com pernoita no local visitado); 
(b) - O turismo emissor é o realizado pelos residentes em Portugal que viajam para outro país; (c) - O turismo receptor é o 
realizado pelos residentes no estrangeiro em Portugal. 

  
9. No caso do turismo interno, proceda à segmentação das expectativas por grandes grupos de 

consumidores: 
                                                         (Assinale uma opção por linha com um X) 

Perspectivas de evolução da procura a médio e longo prazo    
Redução Estabilização Aumento 

moderado 
Aumento 

forte 
Excursionistas (a)      
Turistas (b)     
                           Dos quais:  
Estadas curtas (1 a 3 noites inclusive)     
Estadas prolongadas (4 a 7 noites)     
Estadas prolongadas (mais de 7 noites)     
Motivações:  
- Lazer, recreio e férias     
- Negócios e actividades profissionais     
- Visitas a familiares/amigos     
Utilização de unidades de alojamento colectivo:  
- Em geral     
- Na hotelaria     
- Nos meios complementares de alojamento turístico     
- Nos parques de campismo     
- Nas unidades de turismo em espaço rural     
- Nas colónias de férias       
Utilização de alojamento privativo:  
- Em geral     
- Casas próprias/2.ªs residências     
- Casas de familiares ou de amigos     
- Casas alugadas fora dos empreendimentos turísticos     
                (a) – Visitantes que não pernoitam na região; (b) - Visitantes que pernoitam na região. 

10. No Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), é referida a aceleração do turismo interno 
como uma meta a atingir no horizonte até 2015. Por outro lado, ao nível dos eixos da 
estratégia, aponta-se para o desenvolvimento de novos pólos de atracção turística. Como 
posiciona as perspectivas para o turismo interno no quadro das áreas que serão objecto de 
planos sectoriais específicos. 

                                                                   (Assinale uma opção por coluna com um X) 
Mercado interno Alqueva Litoral 

Alentejano 
Oeste Douro Serra da 

Estrela 
Açores Porto 

Santo 
Potencial forte        
Potencial moderado        
Potencial fraco        
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11. Dos factores seguidamente indicados, indique a influência que podem ter no desenvolvimento 
do turismo interno em Portugal: 

(Atribua um valor na escala de 1 a 5, sendo que 1 – Sem importância, 2 – Pouco importante, 3 – Importante, 4 – 
Muito importante e 5 – Fundamental; junte novas opções, se for conveniente) 

Rendimentos familiares 1 2 3 4 5 
Desemprego 1 2 3 4 5 
Valor das reformas 1 2 3 4 5 
Evolução dos salários médios em Portugal  1 2 3 4 5 
Custos da saúde e da habitação 1 2 3 4 5 
Conjuntura económica internacional  1 2 3 4 5 

 
 
 

Carácter 
económico 

Custos de acesso à Internet 1 2 3 4 5 
Desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação 
(Internet de banda larga, televisão por satélite, telefones celulares) 

1 2 3 4 5 

Uso crescente da tecnologia electrónica para identificar segmentos de 
mercado 

1 2 3 4 5 

Uso crescente da tecnologia electrónica para concretizar acções 
importantes de comunicação e promoção 

1 2 3 4 5 

 
 
 

Carácter 
tecnológico 

Modernização tecnológica dos sistemas de reservas 1 2 3 4 5 
Subida gradativa da idade da reforma 1 2 3 4 5 
Articulação das férias com os calendários escolares 1 2 3 4 5 
Articulação dos períodos de férias com os sectores público e privado 1 2 3 4 5 
Fomento de políticas de inclusão social, de igualdade de oportunidades 
para todos e de conciliação entre a vida social e profissional 

1 2 3 4 5 

Programas de incremento do uso das novas tecnologias por parte dos 
vários agentes turísticos (Sector público, empresas e consumidores) 

1 2 3 4 5 

Incentivo à extensão das experiências nacionais nos casos específicos do 
turismo juvenil, de terceira idade e social 

1 2 3 4 5 

Planeamento e desenvolvimento sustentável 1 2 3 4 5 

 
 
 
 

Carácter político 

Definição de políticas estratégicas adequadas para o mercado interno 1 2 3 4 5 
Subida da esperança média de vida 1 2 3 4 5 
Incorporação mais tardia dos jovens no mercado de trabalho 1 2 3 4 5 
Novas formas de trabalho a tempo parcial 1 2 3 4 5 
Tendência universal para o direito a férias pagas 1 2 3 4 5 
A maior penetração da mulher no mercado de trabalho 1 2 3 4 5 
Redução/estagnação do tempo de trabalho 1 2 3 4 5 

 
 

Carácter 
demográfico e 

social 

Oportunidades para o desenvolvimento das zonas rurais 1 2 3 4 5 
Valorização do tempo consagrado ao lazer 1 2 3 4 5 
Modificação dos hábitos de férias – fragmentação e mais pausas 1 2 3 4 5 
O interesse pela cultura 1 2 3 4 5 
O desejo de férias activas 1 2 3 4 5 
A exigência de uma boa relação qualidade-preço 1 2 3 4 5 
Importância da segurança nos destinos 1 2 3 4 5 

Transferência do interesse dos consumidores de viagens para 
experiências únicas que os comprometam pessoalmente 

1 2 3 4 5 

Aumento do "stress" na vida urbana 1 2 3 4 5 
Uso acrescido de residências secundárias 1 2 3 4 5 
Maior liberdade individual 1 2 3 4 5 
Forte sensibilização da opinião pública para os problemas sócio-
culturais e do ambiente 

1 2 3 4 5 

Novos contactos sociais 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 

Carácter geral e 
pessoal 

Minimização das restrições de acessibilidade a grupos portadores de 
deficiências 

1 2 3 4 5 

Melhoria das acessibilidades rodoviárias 1 2 3 4 5 
Banalização do uso do automóvel 1 2 3 4 5 
Diminuição dos custos do transporte aéreo 1 2 3 4 5 

 
Acessibilidades e 
mobilidade 

Expansão da rede ferroviária  1 2 3 4 5 
Sinalização turística 1 2 3 4 5 

 
 

Carácter 
infraestrutural 

 

Acolhimento nos destinos 1 2 3 4 5 
  1 2 3 4 5 
  1 2 3 4 5 
  1 2 3 4 5 
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12. Tendo presente o portfolio dos produtos turísticos nacionais, caracterize o seu potencial de 
atractividade e de desenvolvimento, na óptica do mercado interno: 

(Atribua um valor na escala de 1 a 5, sendo que 1 – Muito fraco, 2 – Fraco, 3 – Médio, 4 – Forte e 5 – Muito forte; 
na coluna da “situação actual” pretende-se o diagnóstico para a realidade presente, enquanto que na coluna 
“potencial de desenvolvimento” se pretende aferir as perspectivas futuras) 

 
 Situação actual Potencial de 

desenvolvimento 
Sol e mar   
Golfe   
MICE   
Gastronomia   
Estágios desportivos   
Touring   
City e short breaks   
Enoturismo   
Cruzeiros   
Turismo equestre   
Desportos naúticos   
Turismo de natureza   
Turismo de saúde   
Festivais desportivos   
Festivais culturais   
Turismo religioso   
Turismo industrial   
Turismo de compras (shopping)   
Turismo desportivo (ténis, ski e outros)   
Marinas e portos   
Imobiliária turística   
Casinos e jogo   
Turismo cinegético   
Turismo social   
Turismo sénior   
Turismo juvenil   
Turismo activo   

 
 

13. Tendo em vista o desenvolvimento do turismo interno, formule as sugestões que considera 
pertinentes para o efeito e que não foram objecto de referência nas questões anteriores:                    
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

                                                                  
 Obrigado pela sua colaboração 

 
Os inquéritos depois de preenchidos devem ser devolvidos para o seguinte endereço: CESTUR – Centro de Estudos de Turismo, Escola 
Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Av. Condes de Barcelona, 2675-479 Estoril; os inquéritos podem igualmente ser remetidos por 
correio electrónico para o seguinte endereço de e-mail: cestur@eshte.pt. Para o esclarecimento de dúvidas, sugere-se o contacto com o Dr. 
Sancho Silva, colaborador do CESTUR, através dos telefones 210040744 ou 962404003, ou através do e-mail: sancho.silva@eshte.pt 
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ANEXO 5 

Inquérito dirigido às Administrações Nacionais de Turismo da União Europeia 
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SURVEY TO EUROPEAN UNION NATIONAL TOURISM BOARDS 
 

The present survey will be carried out within a research project supported by the Institute of 
Tourism of Portugal, with unofficial character. A report with the total results of this study will be 
distributed to all the contacted entities. The main goal of this study is to contribute to a better 
understanding of the activities related to the domestic tourism in the European Union.  
 
COUNTRY: __________________________________________________________________ 
ENTITY: _____________________________________________________________________ 
MAIL: _______________________________________________________________________ 
WEBSITE: ___________________________________________________________________ 

1. ECONOMIC IMPORTANCE OF THE DOMESTIC TOURISM 
 
a) The Tourism Satellite Account allows the measure the internal tourist consumption, as well as 
the breakdown of results into their components - domestic tourism and inbound tourism. Please 
provide the data for the last year with the available results. If these elements are be available, 
please provide an estimate for the participation of the domestic tourist consumption in the internal 
tourist consumption.  

 
 

Year:  Value in Euros Estimate (in %) 

Internal tourist consumption  100,0 
Domestic tourism consumption   
Inbound tourism consumption   

 
b) If you have data for the Satellite Account of Tourism, indicate the distribution (expressed as a 
percentage) of the domestic tourist consumption for the following tourist activities mentioned 
below: 
 

Year:  % 
Hotels and other accommodation services   
Services of secondary residences proper or on account gratuitous  
Restaurants’ services (food and drinks)  
Travellers transportation services   
Travel agencies, tour operators and tour guides services  
Rent-a-car   
Cultural Services   
Leisure Services   
Other activities/products  
TOTAL (Internal tourist consumption) 100,0 

 
 
2. DIMENSION OF THE MOVEMENTS OF DOMESTIC TOURISM 
 
Please provide data referring mainly to the application of Directive 95/57/CE of the Council, of 
November 23, 1995, relating to the compilation of information concerning statistics in the sector of 
tourism and published in the Official Journal nº L 291 of 06/12/, 1995, p. 0032 - 0039. 
 
 

Year:  Value (in thousands) 
 

Total number of short stay trips made by the residents (less than 4 days, including  
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professional displacement) 
Total number of short stay trips made by the residents inside the country (stays of less 
than 4 days, including professional displacement)  

 

 Value (in thousands) 
 

Total number of trips, with a stay of more than 4 days, made by residents (including the 
professional displacement) 

 

Total number of trips, with a stay of more than 4 days, made by residents inside of the 
country (including the professional displacement) 

 

Leisure, recreation and holidays  
Visits to family and friends  
Professional Activities/business  

 
Number of nights spent by residents (trips 
of at least one night)  
 Total  

Hotel Establishments  
Other establishments of collective and 
specialized accommodation 

 

Gratuitous private accommodation  
Rented private accommodation  

 
 
Number of nights spent by residents (trips 
of at least one night) 

Other kind of private accommodation  

 
Please complete the following table by providing indication of the additional elements, based on 
studies carried out in your own country: 
 

Year:  Value (in thousands or in 
%) 

Estimation of the total number of day-visitors (trips without a night spent out of the 
residence) 

 

% of the resident population that enjoyed holidays (interruption of the professional 
activity for a period of more then 4 days) 

 

% of the resident population that enjoyed holidays, or part of the holidays, out of the 
residence  

 

% of the resident population with paid holidays 
 

 

 
Provide the definition of the concept “usual environment” adopted in your country, regarding the 
objective of compilation of the movements of the domestic tourism: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
3. STRATEGIES AND INSTITUCIONAL POLICIES 
 
a) In the tourist development policy of your country, is it possible to identify a strategy defined for 
domestic tourism, regarding to the main deals and actions? (Indicate with X the correct answer)  

YES □        NO □ 
 

b) If you answered affirmatively, indicate the principal objectives and the main orientations: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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c) Identify the responsible entities for the coordination of the strategy defined for the domestic 
tourism: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  
d) Is there a specific budget for the development of domestic tourism? 

(Indicate with X the correct answer) 
YES □        NO □ 

 
e) If you answered affirmatively, mention the actions included in the budget:  

(Indicate with X the selected options) 
 
Planning □ Organization of tourist products □ Tourist Promotion □ Social Tourism□ Accessible 

Tourism □ Information □ Financial support to the tourist enterprises □ Financial support to the 

institutions of social solidarity □ Incentive systems for supplementary holidays □ Others □ 
(Indicate, please: _________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________) 
 
f) In general, which of the aspects stated below can be valued as more and less important for your 
country, in terms of development of domestic tourism? (Please use a scale of 1 to 4, 1 being the lowest 
and 4 being the highest score; you can add new options, if necessary) 
 
 

 
MORE VALUED ASPECTS 

 
LESS VALUED ASPECTS 

Knowledge of the own country by the residents □ Market that does not contribute for the Balance of 

payments □ 

Development of self-esteem by the residents □ Market of reduced finance capacity □ 

Economic importance in the national GDP □ Undemanding market in terms of quality □ 

Cultural Valuation of the residents □ Very seasonal market □ 

Social Importance □ Predominance of day-trippers □ 
Important tourist Market during low season and at 

weekends □ 
Market directed over all for privative accommodation □ 

Important market for the national restaurants □ Market that doesn’t require the services of national 

travel agencies □ 

Important market for the national hotels □ Market not important for the hotels □ 
Important market for the national travel agencies/ 

operators □ 

Predominant market in sectors of reduced economic 

impact (camping, holidays centres) □ 
Important market for the national companies of tourist 

entertainment □ 
Market with an excessive family dimension □ 

Others: _______________________________________ 
             _______________________________________ 
             _______________________________________ 
 

Others: _______________________________________ 
             _______________________________________ 
             _______________________________________ 
 

 



                                                                                                                                  

 - 671 - 

g) Indicate the main measures taken during these last years to support the development of  domestic 
tourism:  

(Indicate with X the selected options) 

Introduction of the system of paid holidays □ Introduction of the check system – holidays □ 

Introduction of the system of supplementary holidays □ Adaptation of the school calendar to 

prevent concentration of the holidays periods □ Cooperation of the enterprises in the holidays 

distribution □ Creation of financial supports directed to the final consumer (young, aged, more 
disfavoured stratus, unemployed, handicapped) □ Creation of financial supports directed to the 
tourist enterprises (infrastructures, entertainment, promotion, functioning, human resources, 

formation) □ Financial supports to the prices of the transports □ Financial supports to syndical, 

humanitarian, religious, private organizations and of social solidarity □ Creation of specific sites in 

the Internet with reservation systems □ Reinforcement of the tourist promotion in general □ 
Intensification of programs designed for specific segments/age groups (for example, teenagers and 

senior citizens) □ Organization of national programs for specific tourist products  □ Other 

measures □: ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
h) Concerning the promotional actions developed in the country, indicate the entities responsible 
for its concretization:  

(Indicate with X the selected options) 
 

National Tourist Board □ Regional Tourist Board □ Local Tourist Board □ Trade Unions □ 

Institutions of Social Solidarity □ Public – Private partnerships □ Private stakeholders □ Other 

non - governmental organizations □ 
 
i) Still in promotion area, select the main actions that took place:  

(Indicate with X the selected options) 
 
Institutional advertisement in television □ Advertisement in reviews and newspapers □ Study 

visits □ Participation in professional exhibitions (Central and regional administration) □ 

Programmes of joint promotion with the stakeholders □ Co - partnership in regional festivities □ 

Promotion through specific sites □ Others: ____________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4. CHARACTERISTICS OF THE DOMESTIC MARKET 
 
a) Which is, in your country, the phase of evolution of the domestic market:  

Fast growth □ Moderate growth □ Stagnation □ Reduction □ 
(Indicate with X the correct answer) 

 
b) Reporting to the current state of development of domestic tourism in your country, identify the 
principal Strengths, Weaknesses, Weaknesses Opportunities and Threats. 
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STRENGTHS WEAKNESSES 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

OPPORTUNITIES THREATS 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
c) Bearing in mind the tourist products presented in the table, characterize their potential of current 
attractiveness and future development, in the point of view of the domestic market of your country: 
(Evaluate using a 1-4 scale, where 1 is the lowest and 4 is the highest score.  In the column of "current 
reality", consider the present situation/reality. In the column "Potential of development" you should consider 
the future prospects/developments that are expected). 
 

Products Current reality Potential of 
development  

Sun, sea et beach   
Golf   
MICE - business  tourism   
Gastronomy    
Sport training courses   
Touring   
City and short breaks   
Wines Routes    
Health tourism    
Nature Tourism /Ecotourism   
Religious Tourism    
Sport tourism (tennis, hunting, ski, others)   
Cultural tourism    
Nautical activities    
Tourism of economic discovery (industrial tourism)   
Residential Tourism (real estate tourist)   
Youth Tourism   
Social tourism   
Senior Tourism   
Others:  __________________________________ 
              __________________________________  
 

____________
____________ 

____________
____________ 

 
d) There is a universal tendency for the growth of individual tourism, is family tourism still 
considered an important factor in the progress of the domestic market in your country?    
                                                   (Indicate with X the correct answer) 
                                                               YES □    NO □  
e) Do you have (in your country), specific programs for families in terms of domestic tourism? 

(Indicate with X the correct answer) 
YES □    NO □ 

 
Date: __/__/__(day/month/year)           Responsible by the information: ______________________  
E- mail: _____________________                                            Telephone: ____________________ 



                                                                                                                                  

 - 673 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 6 

Dimensão do turismo na União Europeia 
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2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
be  Bélgica 102,7 126,2 122,2 103,2 63,2 73,3 66,8 63,6
cz  República Checa 298,0 313,4 318,1 355,3 87,1 97,1 93,9 101,3
dk  Dinamarca 238,3 191,3 162,5 203,1 108,6 93,4 82,1 67,2
de  Alemanha 226,5 223,4 210,8 224,9 127,9 137,9 125,9 140,6
ee  Estónia 76,7 98,7 94,6 98,6 20,7 21,6 18,3 19,6
ie  Irlanda 268,8 221,7 225,4 216,3 113,8 98,1 97,7 93,2
gr  Grécia 154,7 132,5 112,2 65,3 77,1 77,9 63,6 41,7
es  Espanha 321,8 337,9 266,3 261,6 90,5 88,5 56,1 55,4
fr  França 314,7 312,3 324,3 284,9 135,0 135,7 139,7 129,2
it  Itália 156,7 156,0 144,5 139,9 70,0 68,4 64,2 62,9
lv  Letónia 227,9 225,6 118,7 156,7 39,6 33,0 17,6 22,5
lt  Lituânia 125,6 115,1 109,2 .. 32,0 31,6 26,9 ..
lu  Luxemburgo 297,0 321,5 311,4 280,2 147,9 158,7 150,7 142,3
hu  Hungria 255,7 235,9 185,0 .. 66,6 69,9 53,9 ..
nl  Países Baixos 174,9 193,8 207,6 209,3 113,0 93,5 117,3 119,4
at  Áustria 246,3 209,6 203,3 219,1 105,8 90,8 96,3 99,0
pl  Polónia 116,4 106,8 122,6 .. 46,6 43,3 36,0 ..
pt  Portugal 111,2 123,8 115,9 95,6 36,4 39,1 39,8 34,3
ro  Roménia 33,4 42,7 50,7 .. 14,7 .. .. ..
si  Eslovénia 270,7 229,8 241,8 186,6 90,2 82,1 76,9 76,5
sk  Eslováquia 168,4 165,4 176,9 193,2 84,5 78,0 83,8 89,3
fi  Finlândia 615,4 647,8 615,7 602,5 126,6 119,0 117,2 115,1
se  Suécia 190,1 321,5 361,6 .. 60,2 87,5 98,1 ..
uk  Reino Unido 233,7 267,3 247,1 281,9 98,2 108,5 112,9 120,7
Total UE-27* 218,1 224,2 212,5 229,1 92,0 97,8 92,4 101,3
(a) - Nº. De viagens/ População residente (em%)

Fonte: EUROSTAT/Produção Própria
.. - Não disponível

Anexo 6.1. Propensão Bruta para Viajar - Dimensão d o Turismo Nacional (a)

* - Sem Malta, Chipre e Bulgária

Viagens de 1 noite e mais Viagens de 4 noites e mais

 

2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
be  Bélgica 28,0 37,2 38,5 32,3 12,0 14,5 14,2 13,9
cz  República Checa 235,6 245,4 253,0 284,6 48,6 54,4 54,4 57,7
dk  Dinamarca 125,1 90,6 76,8 117,3 33,9 28,3 25,3 23,5
de  Alemanha 127,3 103,1 89,2 107,2 49,1 55,7 45,3 58,1
ee  Estónia 46,7 69,1 71,9 70,9 6,0 9,9 8,1 8,6
ie  Irlanda 130,7 108,7 117,9 116,3 25,8 23,9 26,8 27,0
gr  Grécia 142,8 120,1 101,8 59,3 68,6 68,9 56,4 37,6
es  Espanha 300,3 316,0 255,9 252,7 78,0 76,6 49,5 49,4
fr  França 279,2 277,1 288,1 255,2 112,1 112,4 115,8 108,9
it  Itália 129,3 128,9 119,5 116,7 52,8 50,8 48,2 48,0
lv  Letónia 184,1 188,3 101,2 127,0 18,7 16,9 10,2 9,4
lt  Lituânia 73,0 67,3 63,6 .. 12,1 11,2 10,5 ..
lu  Luxemburgo 3,5 4,1 5,7 3,3 0,5 0,9 1,1 0,7
hu  Hungria 208,8 180,4 160,2 .. 42,6 40,8 39,2 ..
nl  Países Baixos 86,3 79,9 105,4 108,0 42,3 34,2 45,0 47,8
at  Áustria 124,8 109,9 100,5 114,7 38,6 32,7 34,0 36,5
pl  Polónia 99,0 92,0 106,6 .. 37,5 34,2 29,9 ..
pt  Portugal 97,0 107,7 101,7 85,7 28,7 29,7 30,8 28,4
ro  Roménia 30,9 40,4 48,5 .. 13,0 .. .. ..
si  Eslovénia 136,9 96,9 101,5 80,7 24,9 21,4 20,8 21,0
sk  Eslováquia 110,0 110,0 119,3 133,0 44,8 42,8 47,5 52,8
fi  Finlândia 506,4 537,7 509,9 499,3 86,7 82,5 82,1 84,3
se  Suécia 144,3 222,4 255,3 .. 36,7 41,0 51,5 ..
uk  Reino Unido 147,6 167,4 154,9 190,8 37,6 43,7 46,7 56,4
Total UE-27* 162,9 162,2 153,5 166,0 54,1 57,1 52,8 58,8
(b) - Nº. De viagens dentro do país/ População resi dente (em%)

Fonte: EUROSTAT/Produção Própria
.. - Não disponível

Anexo 6.2. Propensão Bruta para Viajar - Dimensão d o Turismo Interno (b)

* - Sem Malta, Chipre e Bulgária

Viagens de 1 noite e mais Viagens de 4 noites e mais
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2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
be  Bélgica 74,7 89,1 83,7 70,8 51,2 58,9 52,6 49,7
cz  República Checa 62,4 68,0 65,1 70,7 38,5 42,7 39,5 43,7
dk  Dinamarca 113,2 100,7 85,6 85,7 74,7 65,2 56,7 43,6
de  Alemanha 99,2 120,3 121,6 117,7 78,8 82,2 80,6 82,4
ee  Estónia 30,0 29,5 22,7 27,7 14,7 11,7 10,2 11,0
ie  Irlanda 138,0 113,0 107,5 100,0 88,0 74,2 71,0 66,2
gr  Grécia 11,9 12,3 10,5 6,0 8,5 9,0 7,2 4,1
es  Espanha 21,5 21,8 10,3 8,9 12,5 11,8 6,7 6,0
fr  França 35,4 35,2 36,2 29,7 22,8 23,3 23,9 20,4
it  Itália 27,4 27,1 24,9 23,2 17,2 17,6 15,9 14,8
lv  Letónia 43,8 37,3 17,5 29,6 20,9 16,1 7,5 13,1
lt  Lituânia 52,6 47,8 45,5 .. 20,0 20,5 16,5 ..
lu  Luxemburgo 293,5 317,4 305,7 276,9 147,4 157,9 149,6 141,6
hu  Hungria 46,9 55,5 24,8 .. 24,0 29,1 14,6 ..
nl  Países Baixos 88,6 114,0 103,3 101,3 70,7 59,3 72,3 71,6
at  Áustria 121,5 99,8 102,8 104,4 67,1 58,1 62,3 62,5
pl  Polónia 17,4 14,8 16,0 .. 9,1 9,1 6,1 ..
pt  Portugal 14,3 16,1 14,2 9,9 7,6 9,4 9,0 5,8
ro  Roménia 2,4 2,3 2,2 .. 1,8 .. .. ..
si  Eslovénia 133,8 132,9 140,3 106,0 65,4 60,7 56,2 55,6
sk  Eslováquia 58,4 55,4 57,6 60,2 39,7 35,1 36,3 36,5
fi  Finlândia 108,9 110,1 105,7 103,2 39,9 36,4 35,1 30,8
se  Suécia 45,8 99,0 106,3 .. 23,5 46,5 46,6 ..
uk  Reino Unido 86,0 99,9 92,2 91,0 60,7 64,8 66,2 64,3
Total UE-27* 55,2 62,0 59,0 63,1 37,9 40,8 39,7 42,5
(c) - Nº. De viagens para fora do país/ População r esidente (em%)

Fonte: EUROSTAT/Produção Própria
.. - Não disponível

Anexo 6.3. Propensão Bruta para Viajar - Dimensão d o Turismo Emissor (c)
Viagens de 1 noite e mais Viagens de 4 noites e mais

* - Sem Malta, Chipre e Bulgária

 
 

 

2006 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003
be  Bélgica 37,4 41,1 38,6 37,2 4,6 5,0 5,0 4,7
cz  República Checa 44,0 47,3 45,7 42,0 21,1 23,4 22,6 21,0
dk  Dinamarca 52,3 51,9 50,4 52,0 9,3 11,6 11,0 14,8
de  Alemanha 69,3 70,3 54,3 55,8 21,1 22,0 16,9 16,8
ee  Estónia 19,3 20,8 17,1 19,1 5,3 8,7 8,0 7,9
ie  Irlanda 87,8 89,1 91,7 93,2 25,4 25,8 26,5 27,0
gr  Grécia 37,6 36,3 36,5 36,6 32,9 32,3 32,4 32,5
es  Espanha 38,2 33,8 27,9 43,0 29,7 26,8 22,9 37,5
fr  França 50,0 50,4 49,8 48,0 34,8 35,0 33,7 33,5
it  Itália 42,2 41,3 42,0 42,8 30,7 30,1 30,6 31,2
lv  Letónia 15,7 16,6 9,8 11,4
lt  Lituânia 22,0 21,3 18,0 4,7 4,1 10,0
lu  Luxemburgo 41,3 51,2 50,9 53,8 0,2 0,2 0,2 0,2
hu  Hungria 29,6 42,0 40,9 22,2 28,4 27,7
nl  Países Baixos 55,5 55,8 56,6 56,4 12,6 11,8 12,7 12,2
at  Áustria 52,3 45,5 44,1 44,5 16,0 8,8 13,7 14,0
pl  Polónia 27,4 27,3 26,4 28,8 19,3 20,7 20,3 22,9
pt  Portugal 23,0 23,8 25,4 23,8 16,5 16,7 17,9 18,8
si  Eslovénia 51,7 50,7 48,4 48,2 10,5 10,3 10,3 11,3
sk  Eslováquia 70,7 70,7 76,0 38,0 38,1 41,0
fi  Finlândia 47,8 47,9 45,2 46,2 22,3 22,3 22,6 25,0
se  Suécia 27,5 11,8
uk  Reino Unido 49,9 51,1 49,2 51,9 17,7 17,0 12,9 14,6
Total UE-27* 47,6 47,2 43,3 43,4 23,5 23,2 21,3 22,0
(a) - Nº. de turistas/ População residente (em%) Fonte: EUROSTAT/Produção Própria

.. - Não disponível
* - Sem Malta, Chipre e Bulgária

Anexo 6.4. - Propensão líquida a viajar (a) - Viage ns de férias/lazer de 4 noites e mais
Turismo nacional Turismo interno
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2006 2005 2004 2003
Bélgica 0,225 0,226 0,204 0,205
Bulgária 0,223 0,222 .. 0,182
Rep. Checa 0,331 0,331 0,328 0,339
Dinamarca 0,351 0,351 0,325 0,307
Alemanha 0,895 0,895 0,864 0,832
Estónia 0,318 0,318 0,285 0,226
Irlanda 0,658 0,668 .. 0,000
Grécia 0,533 0,535 0,512 0,513
Espanha 0,951 0,959 0,924 0,847
França 1,160 1,165 1,164 1,077
Itália 0,703 0,706 0,676 0,683
Chipre 0,586 0,592 0,611 0,559
Letónia 0,154 0,154 0,111 0,110
Lituânia 0,102 0,102 0,075 0,051
Luxemburgo 0,063 0,063 0,053 0,054
Hungria 0,276 0,275 0,235 0,235
Malta 0,260 0,260 .. 0,297
Holanda 0,508 0,509 0,487 0,456
Áustria 0,834 0,838 0,811 0,794
Polónia 0,178 0,178 0,164 0,126
Portugal 0,499 0,500 0,450 0,453
Roménia 0,165 0,165 .. 0,000
Eslovénia 0,229 0,229 0,234 0,232
Eslováquia 0,231 0,231 0,229 0,229
Finlândia 1,132 1,134 1,100 1,040
Suécia 1,226 1,229 1,171 1,159
Reino Unido 0,796 0,799 0,872 0,875
UE - 27 0,710 0,712 0,733 0,659

Fonte: EUROSTAT

Anexo 6.5. - Relação entre as chegadas de residente s à hotelaria
e a população existente
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2006 2005 2004 2003
Bélgica 10,5 9,8 9,1 9,1
Bulgária 5,6 5,4 .. 5,8
Rep. Checa 10,3 10,1 10,7 11,8
Dinamarca 22,6 20,9 19,5 19,0
Alemanha 27,8 27,4 27,0 26,6
Estónia 10,4 8,2 8,3 8,3
Irlanda 14,8 15,1 13,9 0,0
Grécia 5,6 5,6 0,1 5,8
Espanha 19,5 18,5 18,1 17,2
França 27,9 19,7 0,3 25,5
Itália 18,4 18,7 19,0 18,8
Chipre 3,4 3,1 3,2 2,9
Letónia 11,9 11,4 12,2 12,2
Lituânia 11,9 10,0 7,5 6,5
Luxemburgo 1,5 1,6 1,6 1,5
Hungria 12,6 11,2 10,7 10,1
Malta 2,2 1,8 5,4 2,1
Holanda 22,5 20,5 19,9 20,4
Áustria 9,7 9,3 9,0 9,0
Polónia 21,4 20,1 19,2 18,0
Portugal 12,8 12,1 11,9 11,9
Roménia 18,1 .. .. ..
Eslovénia 15,4 15,1 15,8 16,2
Eslováquia 14,8 15,3 18,5 18,8
Finlândia 24,8 24,2 22,9 37,1
Suécia 25,3 24,3 23,7 7,2
Reino Unido 22,3 23,9 30,6 30,6
UE - 27 20,2 18,5 20,0 18,8

Fonte: EUROSTAT

Anexo 6.6. - Ocupação hoteleira em função da procur a interna
(%)

 

2006 2005 2004 2003
Bélgica 1,8 1,8 1,9 1,9
Bulgária 2,3 2,3 2,7 2,1
Rep. Checa 2,5 2,5 2,7 2,8
Dinamarca 2,8 2,8 2,8 2,8
Alemanha 2,2 2,2 2,2 2,3
Estónia 1,7 1,8 1,8 1,8
Irlanda 2,9 3,0 .. ..
Grécia 2,3 2,3 2,4 2,4
Espanha 2,4 2,6 2,6 2,6
França 1,7 1,7 1,7 1,7
Itália 3,3 3,3 3,5 3,5
Chipre 2,2 2,3 2,4 2,4
Letónia 2,0 2,2 2,6 2,6
Lituânia 2,0 2,1 2,0 2,0
Luxemburgo 2,7 2,9 3,5 3,3
Hungria 2,4 2,4 2,4 2,4
Malta 2,3 2,4 .. 2,7
Holanda 1,7 1,7 1,7 1,8
Áustria 2,7 2,8 2,9 2,9
Polónia 1,8 1,8 1,8 1,8
Portugal 2,3 2,2 2,3 2,3
Roménia 3,2 3,9 .. ..
Eslovénia 3,6 3,6 3,7 3,7
Eslováquia 2,5 2,6 3,1 3,1
Finlândia 1,7 1,7 1,7 3,0
Suécia 1,6 1,6 1,6 0,5
Reino Unido 2,2 2,2 2,3 2,3
UE - 27 2,2 2,2 2,3 2,3

Fonte: EUROSTAT

Anexo 6.7. - Permanência média na hotelaria
(em dias)
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2006 2005 2004
Espanha 47,0 45,0 57,9
França 46,3 46,7 45,9
Itália 47,1 .. 47,3
Portugal 45,9 42,8 43,7
Total UE-25 46,6 46,7 46,6

15-24 25-44 45-64 65 e + Total
Espanha 23,0 35,9 26,5 14,6 100,0
França 10,4 34,6 32,3 22,7 100,0
Itália 13,1 41,6 30,6 14,7 100,0
Portugal 16,5 37,8 28,5 17,2 100,0
Total UE-25 14,8 35,9 31,8 17,5 100,0

Outros meios Alojamento Não
colectivos Tur. Privativo Especificado

Espanha 16,8 8,6 74,6 0,0 100,0
França 7,3 16,8 75,9 0,0 100,0
Itália 19,9 9,5 70,6 0,0 100,0
Portugal 10,2 4,9 84,9 0,0 100,0
Total UE-25 14,7 16,4 68,7 0,2 100,0

4 a 7 dias 8 a 14 dias 15 a 28 dias 29 e mais dias Total
Espanha 62,0 19,3 10,5 8,2 100,0
França 60,5 25,9 11,1 2,5 100,0
Itália 49,3 28,7 14,8 7,2 100,0
Portugal 50,4 27,4 17,7 4,5 100,0
Total UE-25 65,4 24,3 7,5 2,8 100,0

1.º Trim. 2.º Trim. 3.º Trim. 4.º Trim. Total
Espanha 11,9 16,7 57,3 14,1 100,0
França 15,4 21,9 43,7 19,0 100,0
Itália 16,1 21,3 48,4 14,2 100,0
Portugal 13,0 15,1 62,0 9,9 100,0
Total UE -15 14,3 22,1 47,1 16,5 100,0

Reserva directa Agência/Operador Package (a) Sem organização Organização n.e. Total
Espanha 16,2 18,1 42,4 65,3 0,4 100,0
França 18,7 4,2 19,9 58,3 18,8 100,0
Itália 39,8 12,2 30,7 47,2 0,8 100,0
Portugal 46,2 5,1 27,4 48,7 0,0 100,0
Total UE -15 38,0 10,5 49,0 43,8 7,7 100,0

(a) - % em relação aos que recorreram a agência/operador

Avião Barco Automóvel Autocarro Comboio Outros N.e. Total
Espanha 9,8 1,1 64,9 15,5 8,2 0,5 0,0 100,0
França 2,4 0,6 81,5 1,4 13,8 0,3 0,0 100,0
Itália 6,1 5,8 72,9 5,1 10,1 0,0 0,0 100,0
Portugal 8,6 2,1 77,7 7,8 3,7 0,1 0,0 100,0
Total UE -15 3,6 2,4 74,2 7,4 11,8 0,5 0,1 100,0

N.e. - Não especificado Fonte: EUROSTAT

Anexo 6.8. Turismo interno - 2006
Viagens de férias/lazer (4 noites e mais)

Duração da estada (%)

 Nº de turistas por escalões etários 

Idades (anos)
% do total

% de viagens efectuadas por turistas do sexo masculino 

Meios de transporte utilizados (%)

Organização da viagem (%)

Distribuição % das dormidas por tipos de alojamento em 2006

Viagens realizadas por trimestres (%)

Hotelaria Total
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ANEXO 7 

Resultados do Inquérito dirigido às Administrações Nacionais de Turismo dos países 

da União Europeia  
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Anexo 7.1. – Aplicação do teste da binomial às questões sobre “a existência de uma estratégia para o 
turismo interno devidamente articulada com a política nacional do turismo” e “a disponibilização de 

orçamento para o turismo interno” 
 Binomial Test

sim 11 ,50 ,50 1,000 ,168
não 11 ,50

22 1,00

sim 14 ,64 ,50 ,286 ,076

não 8 ,36

22 1,00

Group 1

Group 2

Total

Group 1

Group 2
Total

Estrategia_turismo_
interno

Orcamento_turismo_
interno

Category N
Observed

Prop. Test Prop.
Exact Sig.
(2- tailed)

Point
Probability

 
 

Anexo 7.2. – Cruzamento das frequências inerentes às questões sobre “a existência de uma estratégia 
para o turismo interno devidamente articulada com a política nacional do turismo” e “a disponibilização 

de orçamento para o turismo interno” 
 

Estrategia_turismo_interno * Orcamento_turismo_inte rno Crosstabulation

4 7 11

,0 ,0

4 7 11

,0 ,0

8 14 22

Count

Residual

Count

Residual

Count

não

sim

Estrategia_turismo_
interno

Total

não sim

Orcamento_turismo_
interno

Total

 
 

Anexo 7.3. – Aplicação do Teste T para um intervalo de confiança de 95% à questão sobre “os aspectos 
mais favoráveis resultantes do desenvolvimento do turismo interno” 

One-Sample Test

16,821 21 ,000 2,909 2,55 3,27

11,961 21 ,000 2,455 2,03 2,88

31,774 21 ,000 3,409 3,19 3,63

19,187 21 ,000 2,955 2,63 3,27

16,129 21 ,000 2,682 2,34 3,03

20,715 21 ,000 3,136 2,82 3,45

17,303 21 ,000 2,773 2,44 3,11

19,326 21 ,000 3,091 2,76 3,42

13,893 21 ,000 2,273 1,93 2,61

14,075 21 ,000 2,682 2,29 3,08

Conhecimento_proprio_
País

Desenvolvimento_
autoestima

Importancia_PIB_
nacional

Valorizacao_cultural

Importancia_Social

Mercado_importante_
epoca_baixa_fins_
semana

Mercado_importante_
restauracao

Mercado_importante_
alojamento_turistico

Mercado_importante_
Agencias_Operadores

Mercado_importante_
animacao_turistica

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 0

 
Fonte: Produção própria a partir do Inquérito às ANT da UE 
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Anexo 7.4. – Produtos turísticos: atractividade actual versus potencial de desenvolvimento na óptica do 
turismo interno (medidas de localização e dispersão) 

 Paired Samples Statist ics

2,35 17 1,115 ,270
2,59 17 1,064 ,258
2,57 21 ,870 ,190
2,00 21 ,775 ,169

3,43 21 ,676 ,148

2,57 21 ,676 ,148

3,00 22 1,195 ,255

2,41 22 ,908 ,194

2,11 19 1,049 ,241

1,58 19 ,692 ,159

3,48 21 ,680 ,148

2,81 21 ,873 ,190

3,71 21 ,463 ,101

2,71 21 ,717 ,156

2,23 22 1,270 ,271
1,45 22 ,800 ,171

3,36 22 1,002 ,214

2,18 22 ,907 ,193

3,55 22 ,671 ,143

2,45 22 ,800 ,171

1,95 22 ,950 ,203

1,50 22 ,740 ,158

3,23 22 ,813 ,173

2,36 22 ,790 ,168

3,32 22 ,716 ,153

2,77 22 ,813 ,173

2,78 18 1,114 ,263

2,06 18 ,802 ,189

2,00 19 ,882 ,202

1,32 19 ,478 ,110

2,10 20 1,021 ,228

1,55 20 ,686 ,153

3,14 22 ,774 ,165

2,14 22 ,640 ,136

2,90 21 ,700 ,153

1,90 21 ,700 ,153

3,14 22 ,774 ,165

2,00 22 ,690 ,147

3,27 22 ,631 ,135

2,45 22 ,671 ,143

Potencial_Sol_Mar_Praia
Actual_Sol_Mar_Praia

Pair
1

Potencial_Golfe
Actual_Golfe

Pair
2

Potencial_Turismo_
negocios_incentivos
Actual_Turismo_
negocios_incentivos

Pair
3

Potencial_Gastronomia
Actual_Gastronomia

Pair
4

Potencial_Estagios_
desportivos

Actual_Estagios_
desportivos

Pair
5

Potencial_Touring

Actual_Touring

Pair
6

Potencial_City_shor t_
breaks
Actual_City_shor t_breaks

Pair
7

Potencial_Rotas_vinhos

Actual_Rotas_vinhos

Pair
8

Potencial_Turismo_
saude
Actual_Turismo_saude

Pair
9

Potencial_Turismo_
natureza_Ecotur ismo
Actual_Turismo_
natureza_Ecotur ismo

Pair
10

Potencial_Turismo_
Religioso

Actual_Turismo_
Religioso

Pair
11

Potencial_Turismo_
desportivo
Actual_Turismo_
desportivo

Pair
12

Potencial_Turismo_
cultural_festivais

Actual_Turismo_cu ltural_
festivais

Pair
13

Potencial_Actividades_
nau ticas
Actual_Actividades_
nau ticas

Pair
14

Potencial_Turismo_
descoberta_economica
Actual_Turismo_
descoberta_economica

Pair
15

Potencial_Turismo_
Residencial

Actual_Turismo_
Residencial

Pair
16

Potencial_Turismo_
juvenil
Actual_Turismo_juvenil

Pair
17

Potencial_Turismo_
social
Actual_Turismo_social

Pair
18

Potencial_Turismo_
senior

Actual_Turismo_senior

Pair
19

Potencial_Turismo_
familiar
Actual_Turismo_familiar

Pair
20

Mean N Std. Devia tion
Std. Error

Mean

 
Fonte: Produção própria a partir do Inquérito às ANT da UE 
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Anexo 7.5. – Aplicação do Teste T para a atractividade actual dos produtos turísticos e o respectivo 
potencial de desenvolvimento na óptica do turismo interno 

 Paired Samples Test

-,235 1,033 ,250 -,766 ,296 -,940 16 ,361

,571 ,926 ,202 ,150 ,993 2,828 20 ,010

,857 ,964 ,210 ,419 1,296 4,076 20 ,001

,591 ,908 ,194 ,188 ,994 3,052 21 ,006

,526 ,697 ,160 ,191 ,862 3,293 18 ,004

,667 ,658 ,144 ,367 ,966 4,641 20 ,000

1,000 ,707 ,154 ,678 1,322 6,481 20 ,000

,773 ,922 ,197 ,364 1,182 3,930 21 ,001

1,182 ,795 ,169 ,829 1,534 6,973 21 ,000

1,091 ,811 ,173 ,731 1,451 6,308 21 ,000

,455 ,739 ,157 ,127 ,782 2,887 21 ,009

,864 ,834 ,178 ,494 1,233 4,860 21 ,000

,545 ,671 ,143 ,248 ,843 3,813 21 ,001

,722 ,752 ,177 ,348 1,096 4,075 17 ,001

,684 ,749 ,172 ,323 1,045 3,980 18 ,001

,550 ,826 ,185 ,164 ,936 2,979 19 ,008

1,000 ,816 ,174 ,638 1,362 5,745 21 ,000

1,000 ,837 ,183 ,619 1,381 5,477 20 ,000

1,136 ,941 ,201 ,719 1,554 5,665 21 ,000

,818 ,853 ,182 ,440 1,196 4,500 21 ,000

Potencial_Sol_Mar_Praia
- Actual_Sol_Mar_Praia

Pair
1

Potencial_Golfe - Actual_
Golfe

Pair
2

Potencial_Turismo_
negocios_incentivos -
Actual_Turismo_
negocios_incentivos

Pair
3

Potencial_Gastronomia -
Actual_Gastronomia

Pair
4

Potencial_Estagios_
desportivos - Actual_
Estagios_desportivos

Pair
5

Potencial_Touring -
Actual_Touring

Pair
6

Potencial_City_short_
breaks - Actual_City_
short_breaks

Pair
7

Potencial_Rotas_vinhos -
Actual_Rotas_vinhos

Pair
8

Potencial_Turismo_
saude - Actual_Turismo_
saude

Pair
9

Potencial_Turismo_
natureza_Ecoturismo -
Actual_Turismo_
natureza_Ecoturismo

Pair
10

Potencial_Turismo_
Religioso - Actual_
Turismo_Religioso

Pair
11

Potencial_Turismo_
desportivo - Actual_
Turismo_desportivo

Pair
12

Potencial_Turismo_
cultural_festivais - Actual_
Turismo_cultural_
festivais

Pair
13

Potencial_Actividades_
nauticas - Actual_
Actividades_nauticas

Pair
14

Potencial_Turismo_
descoberta_economica -
Actual_Turismo_
descoberta_economica

Pair
15

Potencial_Turismo_
Residencial - Actual_
Turismo_Residencial

Pair
16

Potencial_Turismo_
juvenil - Actual_Turismo_
juvenil

Pair
17

Potencial_Turismo_
social - Actual_Turismo_
social

Pair
18

Potencial_Turismo_
senior - Actual_Turismo_
senior

Pair
19

Potencial_Turismo_
familiar - Actual_
Turismo_familiar

Pair
20

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
Fonte: Produção própria a partir do Inquérito às ANT da UE 
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Anexo 7.6. – Ficha individual por país da União Europeia1 

País: 

Administração Nacional do Turismo:  

Site Institucional:  
 

População residente por escalões etários: 

 Menos de 

15 anos 

15 a 34 

anos 

35 a 49 

anos 

50 a 64 

anos 

65 anos e 

mais 

 

TOTAL 

Milhares       

% Total       

 

 Ano Ano 

Dimensão média do agregado familiar2:   

 

Dados Económicos 

 Ano Ano 

PIB por habitante em standards de poder de compra3:   

Distribuição do rendimento (relação entre o quintil superior e inferior)4:   

Índice harmonizado de preços no consumidor5:   

% dos gastos em lazer e cultura em relação ao total das despesas de 
consumo das famílias (preços correntes): 

  

% dos gastos em restaurante e hotéis em relação ao total das despesas de 
consumo das famílias (preços correntes): 

  

 

Dados Sociais 

 Ano Ano 

Taxa de emprego6:   

Taxa de desemprego7:   

Salários médios anuais brutos na indústria e nos serviços8:   

Custo médio de mão-de-obra por assalariado9:   

Número médio de dias de férias:   

Número médio de horas trabalhadas por semana10:   

Relação entre o número de pessoas que têm um emprego e o emprego 

total:   

                                                 
1 As fontes utilizadas foram o EUROSTAT para os diversos indicadores sociais, económicos e turísticos; as questões inerentes ao turismo 
interno derivaram do inquérito efectuado às Administrações Nacionais do Turismo com o apoio da Comissão Europeia. 
2 Número médio de pessoas por família. 
3 Números índices expressos em relação à média da UE25 = 100; Os valores de base foram expurgados das diferenças dos níveis de 
preços entre os países permitindo as comparações directas do PIB em volume. 
4 Relação entre a parte do rendimento detido por 20% da população que possui rendimento mais elevado e a parte do rendimento 
pertencente a 20% da população que tem o rendimento mais baixo. 
5 Base UE25 = 100 (2005).  
6 Relação percentual entre o número de empregados com idades entre 15 e 64 anos e a população total com a mesma idade. 
7 Relação percentual entre o número de desempregados e o conjunto das formas de trabalho. 
8 Refere-se aos salários inerentes a tempo inteiro nas empresas com 10 trabalhadores ou mais. 
9 Corresponde aos custos anuais da mão-de-obra divididos por 12 e pelo número médio de assalariados durante o ano (convertidos a 
equivalentes a tempo inteiro). 
10 Reporta-se apenas às pessoas com um emprego a tempo completo. 
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Idade média de saída do mercado de trabalho11:   

Parte das famílias que são proprietárias da sua casa: 

Famílias com rendimento a 60% do rendimento médio (preços correntes):   

Famílias com rendimento superior a 140% do rendimento médio (preços 
correntes): 

  

Nível de acesso à Internet: 

% das famílias com um acesso à Internet em casa:   

% das empresas turísticas com acesso à Internet:   

% das empresas turísticas com website próprio:   

 

Dados do Turismo 

 Ano Ano 

Capacidade hoteleira (em camas):   

Total de dormidas na hotelaria e similares   

% de residentes   

Total de dormidas nos meios de alojamento colectivos recenseados:   

% de residentes:   

Chegadas de residentes à hotelaria e similares:   

% de residentes:   

Chegadas de residentes aos meios de alojamento colectivos recenseados:   

% de residentes:   

Número total de viagens efectuadas pelos residentes:   

Número total de viagens efectuadas pelos residentes com duração igual ou 
superior a 4 dias: 

  

Número total de viagens internas efectuadas pelos residentes:   

Número total de viagens internas efectuadas pelos residentes com duração 
igual ou superior a 4 dias: 

  

Propensão bruta à viagem (geral)12:   

Propensão bruta à viagem interna13:   

% de viagens internas sobre o total de viagens efectuadas:   

Estimativa do número total de excursionistas:   

% da população residente que gozou férias:   

% da população residente que gozou férias fora da residência:   

 

Critérios utilizados na definição do conceito de ambiente habitual de residência: 

 

 

 

 

                                                 
11 Valores ponderados através de um modelo de probabilidades de saída do mercado de trabalho; As definições utilizadas baseiam-se 
em recomendações da Organização Internacional do Trabalho. 
12 Relação entre o total de viagens efectuadas e a dimensão da população residente. 
13 Relação entre o total de viagens efectuadas dentro do país e a dimensão da população residente. 
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 Ano Ano 

Relação entre as chegadas de residentes à hotelaria e a população 
existente: 

  

Índices de ocupação – cama em função da procura interna14:   

Valor do Consumo Turístico Interno15:   

% em relação ao consumo turístico interior:   

 

Distribuição do Consumo Turístico Interno pelas actividades características do turismo (%): 

Hotéis e 

similares 

Residências 

secundárias Restauração 

Transportes 

Passageiros 

Agências 

e Guias 

Rent-a-car Serviços 

cult. e rec. TOTAL 

        

 

Mercado interno – Estratégias, políticas e particularidades 

Estratégia definida para o turismo interno e principais objectivos e princípios orientadores: 

 

 

 

 

 

 

Identificação da entidade responsável pela coordenação e monitorização 
da estratégia definida para o turismo interno: 

 

 

Orçamento específico para o desenvolvimento do turismo interno e acções incluídas: 

 

 

 

 

 

Aspectos mais e menos valorizados como consequência do desenvolvimento do turismo interno: 

Aspectos mais favoráveis Aspectos menos favoráveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicação das principais medidas tomadas nos últimos anos para favorecer o desenvolvimento do turismo 
interno: 
 

 

 

 

 

                                                 
14 Relação percentual entre o número de dormidas de residentes e a capacidade hoteleira existente (camas recenseadas em 31 de Julho 
e consideradas inalteráveis durante o ano), tendo como base os dados disponibilizados igualmente pelo EUROSTAT. 
15 Dados decorrentes da aplicação dos critérios da Conta Satélite do Turismo. 
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Entidades responsáveis pela concretização das acções promocionais desenvolvidas no país para o turismo 
interno: 
 

 

 

 

 

Principais acções desenvolvidas no domínio da promoção do turismo interno: 

 

 

 

 

 

Fase de evolução do mercado interno:  

 

Análise SWOT do desenvolvimento do turismo interno 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES DESAFIOS 

 

 

 

 

 

Potencial de atractividade actual e de desenvolvimento futuro, na óptica do mercado interno, para portfolio 
de produtos turísticos: 
 

 

 

 

 

A importância do turismo de família no contexto do mercado interno: 

 

 

 

 

 

Notas complementares: 
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Anexo 8 

Resultados do Inquérito dirigido aos Órgãos Regionais e Locais do Turismo 
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Desvio Coeficiente
padrão variação Curtose Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve

Clima 3,70 1,01017 0,27334 -0,24667 0,05854 4,22 3,17 3,50 2,00 5,00
Praias 3,50 0,80742 0,23069 0,36549 -3,08534 3,29 3,17 3,75 5,00 5,00
Rios 3,62 0,65583 0,18122 0,28974 -2,31377 4,22 2,50 4,00 3,00 3,00
Áreas de paisagem protegida 3,75 0,45535 0,12143 0,39109 -3,12667 4,00 3,29 4,00 3,00 3,00
Outros 3,94 0,71663 0,18168 0,12887 0,75934 3,80 4,13- 5,00 3,00
MÉDIA GERAL 3,70 0,23456 0,06336 -1,37887 1,53834 3,91 3,25 3,81 3,60 3,80
Monumentos 3,72 0,70911 0,19062 0,44433 -2,53912 4,22 3,88 3,00 2,50 2,50
Museus 3,50 0,48485 0,13853 -0,99724 2,41922 3,44 3,38 3,50 4,00 2,50
Castelos 3,40 0,70856 0,20840 -1,48775 2,32385 3,22 3,83 4,00 2,00 3,50
Locais de interesse histórico 3,75 0,75534 0,20142 -1,33712 1,82094 4,11 4,00 3,25 2,00 3,50
Outros 4,36 0,53541 0,12288 0,67028 - 4,80 4,00 - 3,50 -
MÉDIA GERAL 3,75 0,44863 0,11978 -0,13608 -2,41802 3,96 3,82 3,44 2,80 3,00
Artesanato 3,08 0,24113 0,07829 -0,13688 0,09610 3,22 2,882,75 2,50 3,00
Gastronomia 4,20 0,18505 0,04406 1,25425 1,30922 4,22 4,134,00 4,50 4,00
Folclore 3,12 0,24495 0,07851 -1,29323 2,91667 3,00 3,25 3,00 2,50 3,00
Outros 4,58 0,74833 0,16327 -0,51224 -0,61224 5,00 4,00 5,00 4,00 3,00
MÉDIA GERAL 3,75 0,21714 0,05797 0,06276 -1,29056 3,86 3,56 3,69 3,38 3,25
Desportivas 3,36 0,69655 0,20731 -1,31976 1,84619 3,44 3,13 3,75 2,00 4,00
Recreativas 3,44 0,48485 0,14094 -0,99724 2,41922 3,44 3,38 3,50 2,50 4,00
Outros 4,50 0,50000 0,11111 - - 5,00 4,00 - - -
MÉDIA GERAL 3,77 0,63785 0,16934 -1,75459 3,28014 3,96 3,50 3,63 2,25 4,00
Culturais 3,56 0,29686 0,08339 -0,37768 -2,56918 3,67 3,13 3,75 3,50 3,00
Desportivos 3,24 0,40000 0,12346 0,54373 1,90552 3,00 3,133,75 2,50 3,00
Outros 4,25 0,00000 0,00000 - - - 4,25 - - -
MÉDIA GERAL 3,68 0,29061 0,07890 0,28676 -1,66648 3,34 3,50 3,75 3,00 3,00
Hotelaria 4,00 0,45765 0,11441 1,01103 -0,42752 3,78 3,88 4,00 4,50 5,00
Meios complem. alojamento turístico 3,08 0,79482 0,25806 2,11771 4,54582 2,89 3,00 3,25 3,00 5,00
Parques de campismo 3,13 0,20000 0,06389 2,23607 5,000003,00 3,00 3,50 3,00 3,00
Unidades de TER 3,42 0,82080 0,24023 -0,03168 0,65850 3,56 2,88 3,33 4,50 2,00
MÉDIA GERAL 3,41 0,22808 0,06695 -0,22240 -2,43636 3,31 3,19 3,52 3,75 3,75
Restaurantes 3,96 0,22311 0,05634 -1,09837 2,65584 3,56 4,25 4,00 4,00 4,00
Estabelecimentos de bebidas 3,44 0,27665 0,08042 -0,15854 -1,87959 3,11 3,50 3,75 3,00 3,50
MÉDIA GERAL 3,70 0,21519 0,05816 -0,67866 -1,76261 3,34 3,88 3,88 3,50 3,75
Agências de Viagens 3,08 0,26560 0,08623 -0,69082 -0,47312 2,78 3,13 3,25 2,50 3,00
Rent-a-Car 3,04 0,64031 0,21051 -0,33218 1,66865 3,00 3,00 3,25 2,00 4,00
Comércio Local 3,28 0,34848 0,10624 -1,50741 2,50148 3,113,38 3,25 2,50 3,50
MÉDIA GERAL 3,13 0,39420 0,12579 -1,22132 1,90710 2,96 3,17 3,25 2,33 3,50
Campos de golfe 2,81 1,45150 0,51664 0,11005 -1,63126 2,50 2,29 4,33 1,00 5,00
Desportivas (outras) 3,17 0,36742 0,11603 -0,51842 -1,68724 2,75 3,00 3,75 3,50 3,50
Culturais 3,48 0,23786 0,06835 0,08804 -2,87167 3,56 3,50 3,25 3,00 3,00
Marinas 2,74 1,31975 0,48182 0,48248 0,85357 2,78 2,14 3,25 1,00 5,00
MÉDIA GERAL 3,05 0,70360 0,23078 0,18555 -1,10789 2,90 2,73 3,65 2,13 4,13
Rodoviárias 3,84 0,62938 0,16390 -1,37450 2,60865 3,67 4,38 3,75 2,50 4,00
Ferroviárias 3,39 0,71941 0,21213 -0,58158 -0,30281 3,00 3,86 4,00 2,00 3,00
Aéreas 2,95 1,05337 0,35679 -1,20540 1,61661 2,86 2,83 3,75 1,00 4,00
Marítimas (portos, marinas, docas) 2,70 0,89443 0,33180 -0,11719 -1,41797 3,00 2,00 3,25 1,50 4,00
MÉDIA GERAL 3,22 0,72352 0,22471 -1,66409 2,98061 3,13 3,27 3,69 1,75 3,75

3,52 0,27709 0,07882 -1,71139 2,96021 3,50 3,37 3,62 2,87 3,60
Fonte: Inquérito ORLT/Produção Própria

Anexo 8.1.
Valoração dos principais recursos turísticos das regiões

Legenda: 1- Muito Fraco; 2- Fraco; 3- Razoável; 4- Forte; 5- Muito Forte

Categoria Tipo Média Assimetria
Desagregação por NUT II Continente

Património Natural

Património Cultural

Património Etnográfico, 
Artesanal e 

Gastronómico

Actividades de recreio e 
lazer

Eventos e 
acontecimentos

Alojamento

Restauração

Outros equipamentos

Infra-estruturas

Acessibilidades

MÉDIA GERAL - TOTAL DE RECURSOS
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Anexo 8.2. – Recomendações para o desenvolvimento do turismo interno em Portugal (medidas de 
localização e dispersão) 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Elaboração de um plano estratégico nacional 24 4,33 0,917 0,187
Dignificação do turismo interno ao nível da 
abordagem política e da comunicação social 24 4,46 0,779 0,159

Criação de ferramentas analíticas que viabilizem o 
fornecimento de informação consistente sobre o 
turismo interno

23 4,43 0,728 0,152

Aprofundamento da investigação sobre o tempo livre, 
o lazer e o turismo interno 23 4,04 0,878 0,183

Concepção de um sistema de incentivos à prática do 
turismo interno 23 4,17 0,887 0,185

Melhor articulação com os calendários escolares e a 
com a repartição de férias nas empresas e no sector 
público

24 3,96 1,042 0,213

Organização de programas nacionais por produtos 
turísticos 24 3,96 0,955 0,195

Individualização do turismo interno em torno das 
estratégias a construir em termos dos produtos 
turísticos a desenvolver no âmbito do PENT

24 4,08 0,881 0,180

Diferenciação de expectativas e criação de propostas 
turísticas adequadas por tipologias de consumidores 24 4,04 0,806 0,165

Criação de um portal específico com programas, 
propostas, possibilidade de reservas e pagamento on-
line

24 4,04 1,042 0,213

Incentivo à utilização das novas tecnologias por parte 
das empresas nacionais 24 4,29 0,859 0,175

Reforço da promoção turística em geral e das 
estadas curtas em particular

24 4,21 0,588 0,120

Melhor direccionamento da promoção, com 
ampliação da intervenção das Regiões de Turismo 24 4,25 0,944 0,193

Intensificação da articulação entre a ANRET, o ITP e 
as agências Regionais de Promoção Turíst ica 23 4,30 0,822 0,171

Intensificação dos programas dirigidos a segmentos 
específicos (jovens e terceira idade)

23 4,22 0,736 0,153

Aposta no turismo de família 22 4,23 0,752 0,160

Requalificação do campismo, como apoio ao touring 
e às férias familiares 23 3,52 1,082 0,226

Dinamização das opções de entretenimento e de 
animação turíst ica nos destinos turísticos 23 4,17 0,717 0,149

Aprofundamento do estudo ligado ao produto MICE 
na vertente do turismo interno 23 4,00 0,853 0,178

Outros: Aumentar a promoção institucional regional
2 4,00 1,414 1,000

Outros:Reduzir o n.º das RT 1 5,00 . .

Fonte: Inquérito aos ORLT

One-Sample Statistics
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Anexo 8.3. – Recomendações para o desenvolvimento do turismo interno em Portugal (aplicação do 
teste T para um intervalo de confiança de 95%) 

 

Lower Upper

Elaboração de um plano estratégico nacional 23,155 23 0,000 4,333 3,95 4,72

Dignificação do turismo interno ao nível da 
abordagem política e da comunicação social 28,037 23 0,000 4,458 4,13 4,79

Criação de ferramentas analíticas que viabilizem o 
fornecimento de informação consistente sobre o 
turismo interno

29,224 22 0,000 4,435 4,12 4,75

Aprofundamento da investigação sobre o tempo livre, 
o lazer e o turismo interno

22,088 22 0,000 4,043 3,66 4,42

Concepção de um sistema de incentivos à prática do 
turismo interno 22,570 22 0,000 4,174 3,79 4,56

Melhor articulação com os calendários escolares e a 
com a repartição de férias nas empresas e no sector 
público

18,615 23 0,000 3,958 3,52 4,40

Organização de programas nacionais por produtos 
turísticos 20,314 23 0,000 3,958 3,56 4,36

Individualização do turismo interno em torno das 
estratégias a construir em termos dos produtos 
turísticos a desenvolver no âmbito do PENT

22,718 23 0,000 4,083 3,71 4,46

Diferenciação de expectativas e criação de propostas 
turísticas adequadas por tipologias de consumidores 24,552 23 0,000 4,042 3,70 4,38

Criação de um portal específico com programas, 
propostas, possibilidade de reservas e pagamento on-
line

19,007 23 0,000 4,042 3,60 4,48

Incentivo à utilização das novas tecnologias por parte 
das empresas nacionais 24,485 23 0,000 4,292 3,93 4,65

Reforço da promoção turística em geral e das 
estadas curtas em particular 35,048 23 0,000 4,208 3,96 4,46

Melhor direccionamento da promoção, com 
ampliação da intervenção das Regiões de Turismo 22,054 23 0,000 4,250 3,85 4,65

Intensificação da articulação entre a ANRET, o ITP e 
as agências Regionais de Promoção Turíst ica 25,109 22 0,000 4,304 3,95 4,66

Intensificação dos programas dirigidos a segmentos 
específicos (jovens e terceira idade) 27,486 22 0,000 4,217 3,90 4,54

Aposta no turismo de família 26,380 21 0,000 4,227 3,89 4,56

Requalificação do campismo, como apoio ao touring 
e às férias familiares 15,615 22 0,000 3,522 3,05 3,99

Dinamização das opções de entretenimento e de 
animação turística nos destinos turísticos 27,925 22 0,000 4,174 3,86 4,48

Aprofundamento do estudo ligado ao produto MICE 
na vertente do turismo interno 22,494 22 0,000 4,000 3,63 4,37

Outros: Aumentar a promoção inst itucional regional
4,000 1 0,156 4,000 -8,71 16,71

One-Sample Test

 

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

 
 

Fonte: Produção própria a partir do Inquérito aos ORLT 
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Anexo 9 

Resultados do Inquérito dirigido a um painel representativo dos agentes do sector do 

turismo (medidas de localização e de dispersão) 
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Anexo 9.1.  
 

Std. Std. Error
One-Sample Statistics Deviation Mean
Rendimentos familiares 18 4,667 0,485 0,114
Desemprego 18 4,111 1,023 0,241
Valor das reformas 18 4,222 0,732 0,173
Evolução dos salários médios em Portugal 18 4,389 0,608 0,143
Custo de saúde e da habitação 18 3,833 1,043 0,246
Conjuntura enconómica internacional 18 3,389 0,850 0,200
Custos de acesso à Internet 18 2,611 1,145 0,270
Desenvolvimento das novas TIC (Internet de banda larga, TV por satélite, telefones celulares)18 3,667 1,188 0,280
Uso crescente da tecnologia electrónica para identificar segmentos de mercado17 3,765 0,903 0,219
Uso crescente da tecnologia electrónica para concretizar acções 
importantes de comunicação e promoção 18 4,000 0,686 0,162
Modernização tecnológica dos sistemas de reservas 18 4,167 0,707 0,167
Subida gradativa da idade da reforma 18 3,444 0,705 0,166
Articulação das férias com os calendários escolares 18 4,167 0,707 0,167
Articulação dos períodos de férias com os sectores público e privado 18 3,444 0,984 0,232
Fomento de políticas de inclusão social, de igualdade de 
oportunidades para todos  e de conciliação entre a vida social e 18 3,611 0,698 0,164
Programas de incremento do uso das novas tecnologias por parte 
dos vários agentes turísticos 18 4,000 0,767 0,181
Incentivo à extensão das experiências nacionais nos casos 
específicos do turismo juvenil, de terceira idade e social 18 3,833 0,786 0,185
Planeamento e desenvolvimento sustentável 18 4,222 1,114 0,263
Definição de políticas estratégicas adequadas para o mercado interno18 4,444 0,856 0,202
Subida da esperança média de vida 18 3,778 0,808 0,191
Incorporação mais tardia dos jovens no mercado de trabalho 18 3,222 1,114 0,263
Novas formas de trabalho a tempo parcial 18 3,278 0,958 0,226
Tendência universal para o direito a férias pagas 18 4,000 0,840 0,198
A maior penetração da mulher no mercado de trabalho 18 3,667 0,840 0,198
Redução/ estagnação do tempo de trabalho 18 3,722 0,752 0,177
Oportunidades para o desenvolvimento das zonas rurais 18 3,833 0,786 0,185
Valorização do tempo consagrado ao lazer 18 4,222 0,808 0,191
Modificação dos hábitos de férias - fragmentação e mais pausas 18 4,389 0,698 0,164
O interesse pela cultura 18 4,000 0,840 0,198
O desejo de férias activas 18 3,889 0,832 0,196
A exigência de uma boa relação qualidade-preço 18 4,167 0,707 0,167
Importância da segurança nos destinos 18 4,000 0,970 0,229
Transferência do interesse dos consumidores de viagens para 
experiências únicas que os comprometam pessoalmente 18 3,778 0,943 0,222
Aumento do stress na vida urbana 18 3,667 0,970 0,229
Uso acrescido de residências secundárias 18 3,556 0,616 0,145
Maior liberdade individual 18 3,611 0,979 0,231
Forte sensibilização da opinião pública para os problemas sócio-culturais e do ambiente18 3,611 1,195 0,282
Novos contactos sociais 18 3,333 0,686 0,162
Minimização das restrições de acessibilidade a grupos portadores de deficiências18 3,611 1,145 0,270
Melhoria das acessibiliddaes rodoviárias 18 4,111 0,832 0,196
Banalização do uso do automóvel 18 4,111 0,758 0,179
Diminuição dos custos do transporte aéreo 18 3,944 0,873 0,206
Expansão da rede ferroviária 18 3,667 0,907 0,214
Sinalização turística 18 4,222 1,003 0,236
Acolhimento dos destinos 18 4,444 0,616 0,145
Escala: 1 - Sem importância; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 - Fundamental

N Mean

Factores com influência no desenvolvimento do turismo interno em Portugal (medidas de localização e de dispersão)

Fonte: Produção própria a partir do Inquérito ao painel de peritos  
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Anexo 9.2. 

 N Mean Std. Std. Error 
Deviation Mean

Dignificação do turismo interno ao nível da abordagem política e da comunicação social 18 4,556 0,705 0,166
Elaboração de um plano estratégico nacional 16 4,375 0,957 0,239
Aposta no turismo de família 17 4,353 0,606 0,147
Criação de ferramentas analít icas que viabilizem o fornecimento de informação consistente sobre o turismo interno 18 4,333 0,767 0,181
Aprofundamento da investigação sobre o tempo livre, o lazer e o turismo interno 18 4,222 0,808 0,191
Incentivo à utilização das novas tecnologias por parte das empresas nacionais 18 4,167 0,786 0,185
Diferenciação de expectativas e criação de propostas turísticas adequadas por tipologias de consumidores 18 4,167 0,618 0,146
Intensificação dos programas dirigidos a segmentos específicos (jovens e terceira idade) 17 4,118 0,697 0,169
Criação de um portal específico com programas, propostas, possibilidade de reservas e pagamento on-line 18 4,111 1,079 0,254
Dinamização das opções de entretenimento e de animação turística nos destinos turísticos 18 4,111 0,900 0,212
Reforço da promoção turística em geral e das estadas curtas em particular 18 4,000 0,686 0,162
Intensificação da articulação entre a ANRET, o ITP e as agências Regionais de Pormoção Turística 18 4,000 1,138 0,268
Melhor articulação com os calendários escolares e a com a repartição de férias nas empresas e no sector público 18 3,833 0,786 0,185
Individualização do turismo interno em torno das estratégias a construir em termos dos produtos turíst icos a desenvolver no 
âmbito do PENT 17 3,706 0,849 0,206
Melhor direccionamento da promoção, com ampliação da intervenção das Regiões de Turismo 18 3,667 1,029 0,243
Aprofundamento do estudo ligado ao produto MICE na vertente do turismo interno 18 3,667 0,840 0,198
Concepção de um sistema de incentivos à prática do turismo interno 18 3,667 1,188 0,280
Organização de programas nacionais por produtos turísticos 18 3,444 0,984 0,232
Requalificação do campismo, como apoio ao touring e às férias familiares 18 3,167 1,098 0,259
Escala: 1 - Sem importância; 2 - Pouco importante; 3 - Importante; 4 - Muito importante; 5 - Fundamental

One-Sample Statistics
Recomendações para o desenvolvimento do turismo interno em Portugal (medidas de localização e de dispersão)

Fonte: Produção própria a aprtir do Inquérito ao painel de peritos  
 

 
 

Anexo 9.3. 
Recomendações para o desenvolvimento do turismo interno em Portugal – Aplicação do Teste T para 

um intervalo de confiança de 95% 
 

T-TEST
One-Sample Test t df Sig. Mean 

(2-tailed) Difference Lower Upper
Elaboração de um plano estratégico nacional 18,278 15 1,2E-11 4,375 3,8648 4,885
Dignificação do turismo interno ao nível da abordagem política e da comunicação social 27,423 17 1,6E-15 4,556 4,2051 4,906
Criação de ferramentas analíticas que viabilizem o fornecimento de informação consistente sobre o turismo interno 23,971 17 1,5E-14 4,333 3,9519 4,715
Aprofundamento da investigação sobre o tempo livre, o lazer e o turismo interno 22,158 17 5,6E-14 4,222 3,8202 4,624
Concepção de um sistema de incentivos à prática do turismo interno 13,093 17 2,6E-10 3,667 3,0758 4,258
Melhor articulação com os calendários escolares e a com a repartição de férias nas empresas e no sector público 20,694 17 1,7E-13 3,833 3,4425 4,224
Organização de programas nacionais por produtos turísticos 14,858 17 3,6E-11 3,444 2,9553 3,934
Individualização do turismo interno em torno das estratégias a construir em termos dos produtos turísticos a desenvolver no âmbito do PENT18,000 16 4,8E-12 3,706 3,2694 4,142
Diferenciação de expectativas e criação de propostas turísticas adequadas por tipologias de consumidores 28,589 17 8,2E-16 4,167 3,8592 4,474
Criação de um portal específico com programas, propostas, possibilidade de reservas e pagamento on-line 16,171 17 9,3E-12 4,111 3,5747 4,647
Incentivo à utilização das novas tecnologias por parte das empresas nacionais 22,493 17 4,4E-14 4,167 3,7758 4,557
Reforço da promoção turística em geral e das estadas curtas em particular 24,739 17 9E-15 4,000 3,6589 4,341
Melhor direccionamento da promoção, com ampliação da intervenção das Regiões de Turismo 15,118 17 2,7E-11 3,667 3,1550 4,178
Intensificação da articulação entre a ANRET, o ITP e as agências Regionais de Pormoção Turística 14,918 17 3,4E-11 4,000 3,4343 4,566
Intensificação dos programas dirigidos a segmentos específicos (jovens e terceira idade) 24,371 16 4,5E-14 4,118 3,7595 4,476
Aposta no turismo de família 29,600 16 2,1E-15 4,353 4,0412 4,665
Requalificação do campismo, como apoio ao touring e às férias familiares 12,234 17 7,5E-10 3,167 2,6206 3,713
Dinamização das opções de entretenimento e de animação turística nos destinos turísticos 19,374 17 5E-13 4,111 3,6634 4,559
Aprofundamento do estudo ligado ao produto MICE na vertente do turismo interno 18,516 17 1,1E-12 3,667 3,2489 4,084

95% Confidence Interval of the Difference
Test Value = 0

Fonte: Produção própria a partir do Inquérito ao painel de peritos 
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Anexo 10 

Movimentos globais da procura interna por destinos (NUT II) 
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Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira Total 
Excursionistas  - Milhões 36,7 20,8 38,0 4,6 4,5 0,8 1,5 106,9
    % do total do país 34,4 19,5 35,5 4,3 4,2 0,7 1,4 100,0
Viagens (1 noite e +)* - Milhares 2208,8 2882,3 2467,8 1099,4 1966,4 368,4 153,2 11146,3
    % do total do país 19,8 25,9 22,1 9,9 17,6 3,3 1,4 100,0
Viagens em férias (1º destino) - Milhares 640,0 511,0 349,0 260,0 905,0 100,0 56,0 2821,0
    % do total do país 22,7 18,1 12,4 9,2 32,1 3,5 2,0 100,0
Viagens para 2.ª residência** - Milhares 4975,1 5011,2 5628,2 1455,0 1192,9 696,9 725,7 19780,5
    % do total do país 25,3 25,5 28,6 7,4 6,1 3,5 3,7 100,0
Dormidas na hotelaria*** - Milhares 2296,0 2272,3 2366,9 715,8 3312,6 514,8 821,4 12299,7
    % do total do país 18,7 18,5 19,2 5,8 26,9 4,2 6,7 100,0
Dormidas em parques de campismo**** - Milhares 857,7 1747,8 675,5 834,5 1082,3 … … 5243,3
    % do total do país 16,5 33,6 13,0 16,1 20,8 … … 100,0
Dormidas em unidades de T.E.R.(*****) - Milhares 81,6 73,2 2,6 55,7 10,7 11,7 5,6 241,1
    % do total do país 33,8 30,4 1,1 23,1 4,4 4,9 2,3 100,0

Fonte: INE, DGT e SigmaDos/CESTUR (Dez.º 2006)
(*) - Não inclui as deslocações para a segunda residência com uma duração inferior a 4 noites
(**) - Inclui as deslocações para casa de familiares amigos
(***) - Inclui aldeamentos e apartamentos turísticos
(****) - Valores para 2005
(*****) - Dormidas em turismo no espaço rural (2005)

Anexo 10.1. - Resumo dos movimentos da procura interna por destinos (NUT II)

 
 
 
 
 
 

Anexo 10.2. 

Norte Centro L.V.Tejo Alentejo Algarve Açores Madeira

Hotéis e outra hotelaria 14,5 16,6 13,4 7,9 17,3 23,4 43,8
Aldeamentos turísticos 5,1 3,1 2,2 6,6 15,2 - -
Apartamentos turísticos 10,1 13,8 4,6 7,9 18,7 - -
Parques de campismo 15,8 22,0 9,3 20,6 11,4 7,5 -
férias 0,7 0,8 - - 0,5 - -
Casas de familiares e amigos 37,8 31,2 56,3 39,7 19,0 50,6 41,9
Alojamento privado/alugado 4,5 6,2 5,9 12,5 8,8 3,2 6,8
2ªa Residência 11,5 6,3 8,3 4,8 9,1 15,3 7,5

Tipo de alojamento utilizado em férias pelos residentes em Portugal (2006)

Destino de férias - Portugal (NUT II)

Fonte: SigmaDos/CESTUR (Dez.º 2006)

(% em relação ao total de cada região)
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Anexo 10.3. 

                                                                                                                          
Estran- Solteiro Casado/ Divorciado Viúvo
geiro

População que gozou férias fora da residência 3519 640 511 349 260 905 100 56 698 1260 1942 204 108
Comunicação informal 3370 695 529 358 284 895 102 56 549 1125 1599 344 330

  Familiaridade e afectividade em relação ao destino 2009 448 364 282 167 523 70 36 117 744 1088 107 65
  Sugestão familiar 962 214 103 67 80 205 29 20 244 352 507 64 39
  Visita anterior à região 399 33 62 9 37 167 3 188 29 4 173 226

Comunicação por meios convencionais 528 29 8 25 12 82 4 4 360 237 178 16 141
  Internet 271 9 8 8 47 4 194 154 30 4 137

  Publicidade das empresas 111 8 9 4 9 4 75 25 77 4 4
  Publicidade em meios de comunicação 100 8 4 4 17 66 37 54

  Postos de informação turística e outros 46 4 4 4 9 25 21 17 8

                                                                                                                          
Empre- Desem- ReformadoDoméstica Estudante
gado pregado

População que gozou férias fora da residência 3519 829 871 676 530 275 339 2694 75 314 63 373
Comunicação informal 3370 814 614 636 529 263 317 2566 82 289 59 373
  Familiaridade e afectividade em relação ao destino 2009 494 495 341 322 137 219 1501 42 202 38 226

  Sugestão familiar 962 233 22 221 139 82 68 753 33 57 17 102
  Visita anterior à região 399 87 97 74 68 44 30 312 7 30 4 45

Comunicação por meios convencionais 528 95 83 131 69 43 33 450 8 38 4 28
  Internet 271 45 7 68 48 26 4 242 9 4 16
  Publicidade das empresas 111 13 38 26 4 13 17 90 17 4

  Publicidade em meios de comunicação 100 25 30 24 8 4 8 84 0 8 0 8
  Postos de informação turística e outros 46 12 8 13 9 4 34 8 4

Fonte: SigmaDos/CESTUR (Dezº 2006)

                                                                                                                          

501≤ 1251≤ Não sabe

≤ 1250 € ≤ 2500 € N.R.

População que gozou férias fora da residência 3519 165 1642 914 286 513 26 56 480 322 885 979 219 552

Comunicação informal 3370 157 1603 876 255 478 26 65 449 308 864 953 208 498

  Familiaridade e afectividade em relação ao destino 2009 106 971 520 137 274 22 35 306 190 518 509 150 279
  Sugestão familiar 962 47 478 248 64 125 4 26 135 76 262 290 33 136
  Visita anterior à região 399 4 154 108 54 79 4 8 42 84 154 25 83

Comunicação por meios convencionais 528 12 181 160 89 85 0 0 60 42 109 157 25 134
  Internet 271 4 89 73 51 54 22 22 55 64 21 88

  Publicidade das empresas 111 8 42 21 22 18 18 4 33 43 13
  Publicidade em meios de comunicação 100 29 54 12 4 12 12 12 37 4 21
  Postos de informação turística e outros 46 21 12 4 9 8 4 9 13 12

Madeira Empregado Empresário Profissional Outra
c/outrem liberal situação

População que gozou férias fora da residência 3519 1084 618 929 278 326 156 91 36 2069 579 42 825
Comunicação informal 3370 1055 491 857 207 329 131 99 32 2000 520 42 803

  Familiaridade e afectividade em relação ao destino 2009 652 241 533 165 267 82 50 20 1192 292 17 508
  Sugestão familiar 962 279 243 209 6 50 44 38 12 579 162 8 208
  Visita anterior à região 399 124 7 115 36 12 5 11 229 66 17 87

Comunicação por meios convencionais 528 152 164 153 12 12 26 4 4 306 127 12 78
  Internet 271 93 76 68 12 4 13 4 168 66 4 29

  Publicidade das empresas 111 21 26 51 8 5 0 4 55 35 21
  Publicidade em meios de comunicação 100 21 54 13 0 8 62 17 4 16
  Postoa de informação turística e outros 46 17 8 21 21 9 4 12

Fonte: SigmaDos/CESTUR (Dezº 2006)

Situação perante o trabalho

Habilitações literárias
Sem 

estudos

Primária 

incompleta

Primária 

completa

6º ano 

completo

9º ano 

completo

12º ano 

completo

Curso 

médio 
≥ 2501 €

15-25 26-35 36-45 46-55

Como tomou conhecimento do destino de férias

TOTAL
Grupos etários

56-65 66 e mais

Como tomou conhecimento do destino de férias

TOTAL
Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira

Inquérito aos residentes em Portugal  - valores em milhares

Interior 

Norte

Interior 

Sul 

AçoresAlgarve
Região de residência (SigmaDos)

TOTAL Grande 

Lisboa

Grande 

Porto

Litoral

Região de destino Estado civil

TOTAL

Profissão

Rendimentos

≤ 500 €
Curso uni-

versitário
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Anexo 10.4. 

                                                                                                                          
Estran-
geiro

Comunicação informal 86,5 96,0 98,5 93,5 95,9 91,6 96,2 93,3 60,4 82,6 90,0 95,6 70,1
  Familiaridade e afectividade em relação ao destino 51,5 61,9 67,8 73,6 56,4 53,5 66,0 60,0 12,9 54,6 61,2 29,7 13,8
  Sugestão familiar 24,7 29,6 19,2 17,5 27,0 21,0 27,4 33,3 26,8 25,8 28,5 17,8 8,3
  Visita anterior à região 10,2 4,6 11,5 2,3 12,5 17,1 2,8 0,0 20,7 2,1 0,2 48,1 48,0
Comunicação por meios convencionais 13,5 4,0 1,5 6,5 4,1 8,4 3,8 6,7 39,6 17,4 10,0 4,4 29,9
  Internet 7,0 1,2 0,0 2,1 2,7 4,8 3,8 0,0 21,3 11,3 1,7 1,1 29,1
  Publicidade das empresas 2,8 1,1 0,0 2,3 1,4 0,9 0,0 6,7 8,3 1,8 4,3 1,1 0,8
  Publicidade em meios de comunicação 2,6 1,1 0,7 1,0 0,0 1,7 0,0 0,0 7,3 2,7 3,0 0,0 0,0
  Postos de informação turística e outros 1,2 0,6 0,7 1,0 0,0 0,9 0,0 0,0 2,8 1,5 1,0 2,2 0,0

                                                                                                                          
Empre- Desem- Reformado Doméstica Estudante
gado pregado

Comunicação informal 86,5 89,5 88,1 82,9 88,5 85,9 90,6 85,1 91,1 88,4 93,7 93,0
  Familiaridade e afectividade em relação ao destino 51,5 54,3 71,0 44,5 53,8 44,8 62,6 49,8 46,7 61,8 60,3 56,4
  Sugestão familiar 24,7 25,6 3,2 28,8 23,2 26,8 19,4 25,0 36,7 17,4 27,0 25,4
  Visita anterior à região 10,2 9,6 13,9 9,6 11,4 14,4 8,6 10,3 7,8 9,2 6,3 11,2
Comunicação por meios convencionais 13,5 10,5 11,9 17,1 11,5 14,1 9,4 14,9 8,9 11,6 6,3 7,0
  Internet 7,0 5,0 1,0 8,9 8,0 8,5 1,1 8,0 0,0 2,8 6,3 4,0
  Publicidade das empresas 2,8 1,4 5,5 3,4 0,7 4,2 4,9 3,0 0,0 5,2 0,0 1,0
  Publicidade em meios de comunicação 2,6 2,8 4,3 3,1 1,3 1,3 2,3 2,8 0,0 2,4 0,0 2,0
  Postos de informação turística e outros 1,2 1,3 1,1 1,7 1,5 0,0 1,1 1,1 8,9 1,2 0,0 0,0

Fonte: SigmaDos/CESTUR (Dezº 2006)

                                                                                                                          

501≤ 1251≤ Não sabe

≤ 1250 € ≤ 2500 € N.R.

Comunicação informal 86,5 92,9 89,9 84,6 74,1 84,9 100,0 100,0 88,2 88,0 88,8 85,9 89,3 78,8
  Familiaridade e afectividade em relação ao destino 51,5 62,7 54,4 50,2 39,8 48,7 84,6 53,8 60,1 54,3 53,2 45,9 64,4 44,1
  Sugestão familiar 24,7 27,8 26,8 23,9 18,6 22,2 15,4 40,0 26,5 21,7 26,9 26,1 14,2 21,5
  Visita anterior à região 10,2 2,4 8,6 10,4 15,7 14,0 0,0 6,2 1,6 12,0 8,6 13,9 10,7 13,1
Comunicação por meios convencionais 13,5 7,1 10,1 15,4 25,9 15,1 0,0 0,0 11,8 12,0 11,2 14,1 10,7 21,2
  Internet 7,0 2,4 5,0 7,0 14,8 9,6 0,0 0,0 4,3 6,3 5,7 5,8 9,0 13,9
  Publicidade das empresas 2,8 4,7 2,4 2,0 6,4 3,2 0,0 0,0 3,5 1,1 3,4 3,9 0,0 2,1
  Publicidade em meios de comunicação 2,6 0,0 1,6 5,2 3,5 0,7 0,0 0,0 2,4 3,4 1,2 3,3 1,7 3,3
  Postos de informação turística e outros 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 1,6 0,0 0,0 1,6 1,1 0,9 1,2 0,0 1,9

Madeira Empregado Empresário Profissional Outra
c/outrem liberal situação

Comunicação informal 86,5 87,4 75,0 84,9 94,5 96,5 83,4 96,1 88,9 86,7 80,4 77,8 91,1
  Familiaridade e afectividade em relação ao destino 51,5 54,0 36,8 52,8 75,3 78,3 52,2 48,5 55,6 51,7 45,1 31,5 57,7
  Sugestão familiar 24,7 23,1 37,1 20,7 2,7 14,7 28,0 36,9 33,3 25,1 25,0 14,8 23,6
  Visita anterior à região 10,2 10,3 1,1 11,4 16,4 3,5 3,2 10,7 0,0 9,9 10,2 31,5 9,9
Comunicação por meios convencionais 13,5 12,6 25,0 15,1 5,5 3,5 16,6 3,9 11,1 13,3 19,6 22,2 8,9
  Internet 7,0 7,7 11,6 6,7 5,5 1,2 8,3 3,9 0,0 7,3 10,2 7,4 3,3
  Publicidade das empresas 2,8 1,7 4,0 5,0 0,0 2,3 3,2 0,0 11,1 2,4 5,4 0,0 2,4
  Publicidade em meios de comunicação 2,6 1,7 8,2 1,3 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 2,7 2,6 7,4 1,8
  Postos de informação turística e outros 1,2 1,4 1,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,4 7,4 1,4

Fonte: SigmaDos/CESTUR (Dezº 2006)

Madeira

Inquérito aos residentes em Portugal 

TOTAL
Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores

Divorciado
/Separado

TOTAL
Grupos etários Situação perante o trabalho

15-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66 e mais

Como tomou conhecimento do destino de férias - valores em % (Base: Total de referências)

TOTAL
Rendimentos Habilitações literárias

≤ 500 € ≥ 2501 €
Sem 

estudos

Primária 

incompleta

Primária 

completa

6º ano 

completo

9º ano 

completo

12º ano 

completo

Curso 

médio 

Curso uni-

versitário

TOTAL
Região de residência (SigmaDos) Profissão

Grande 

Lisboa

Grande 

Porto

Litoral Interior 

Norte

Interior 

Sul 

Algarve Açores

Região de destino

Inquérito aos residentes em Portugal 
Como tomou conhecimento do destino de férias - valores em % (Base: Total de referências)

Estado civil

Solteiro
Casado/ 
Un.facto

Viúvo
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Anexo 11 

 Turismo social 
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Anexo 11.1. 

 
Fonte: INATEL 

 
Anexo 11.2 
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Anexo 12 

Planeamento sectorial 
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Anexo 12.2. 

Unidade: Milhares

Ano
País de Residência 

Habitual
Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Madeira Açores Total

Portugal 2.969,7 2.788,3 2.828,7 958,7 4.137,0 990,3 689,515.362,2
Estrangeiro 3.209,6 2.277,4 10.352,8 654,7 13.798,0 6.271,5 1.173,4 37.737,5
Total 6.179,3 5.065,8 13.181,5 1.613,4 17.935,0 7.261,8 1.862,9 53.099,7
Portugal 2.725,6 2.604,5 2.665,5 869,7 3.841,6 930,5 625,514.262,9
Estrangeiro 2.620,0 1.869,5 8.692,4 459,8 12.664,0 5.789,7 985,2 33.080,8
Total 5.345,6 4.474,0 11.358,0 1.329,6 16.505,6 6.720,2 1.610,7 47.343,6
Portugal 2.501,6 2.432,7 2.511,8 789,0 3.567,3 874,2 567,413.244,1
Estrangeiro 2.103,1 1.530,4 7.216,3 322,9 11.623,2 5.345,0 793,1 28.934,0
Total 4.604,7 3.963,1 9.728,1 1.112,0 15.190,5 6.219,2 1.360,5 42.178,1
Portugal 2.296,0 2.272,3 2.366,9 715,8 3.312,6 821,4 514,812.299,7
Estrangeiro 1.546,1 1.208,1 5.776,6 260,0 10.824,9 4.934,4 665,9 25.216,0
Total 3.842,1 3.480,4 8.143,5 975,8 14.137,5 5.755,8 1.180,6 37.515,8

Dormidas na Hotelaria por NUT II - Evolução 2006-2015
Perspectivas PENT

2015

2012

2009

2006

Fonte: INE/PENT/Produção Própria 
Anexo 12.3.  

Unidade:%

Ano
País de 

Residência 
Habitual

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Madeira Açores Total

Portugal 48,1% 55,0% 21,5% 59,4% 23,1% 13,6% 37,0% 28,9%
Estrangeiro 51,9% 45,0% 78,5% 40,6% 76,9% 86,4% 63,0% 71,1%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Portugal 51,0% 58,2% 23,5% 65,4% 23,3% 13,8% 38,8% 30,1%
Estrangeiro 49,0% 41,8% 76,5% 34,6% 76,7% 86,2% 61,2% 69,9%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Portugal 54,3% 61,4% 25,8% 71,0% 23,5% 14,1% 41,7% 31,4%
Estrangeiro 45,7% 38,6% 74,2% 29,0% 76,5% 85,9% 58,3% 68,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Portugal 59,8% 65,3% 29,1% 73,4% 23,4% 14,3% 43,6% 32,8%
Estrangeiro 40,2% 34,7% 70,9% 26,6% 76,6% 85,7% 56,4% 67,2%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

% de Dormidas de Residentes por NUT II - Evolução 2006-2015
Perspectivas PENT

2015

2012

2009

2006

Fonte: INE/PENT/Produção Própria 
Anexo 12.4. 

Ano
País de 

Residência 
Habitual

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Madeira Açores Total

Portugal 2,9% 2,3% 2,0% 3,3% 2,5% 2,1% 3,3% 2,5%
Estrangeiro 7,0% 6,8% 6,0% 12,5% 2,9% 2,7% 6,0% 4,5%
Total 4,9% 4,2% 5,1% 6,7% 2,8% 2,6% 5,0% 3,9%
Portugal 2,9% 2,3% 2,0% 3,3% 2,5% 2,1% 3,3% 2,5%
Estrangeiro 7,6% 6,9% 6,4% 12,5% 2,9% 2,7% 7,5% 4,6%
Total 5,1% 4,1% 5,3% 6,1% 2,8% 2,6% 5,8% 3,9%
Portugal 2,9% 2,3% 2,0% 3,3% 2,5% 2,1% 3,3% 2,5%
Estrangeiro 10,8% 8,2% 7,7% 7,5% 2,4% 2,7% 6,0% 4,7%
Total 6,2% 4,4% 6,1% 4,5% 2,4% 2,6% 4,8% 4,0%
Portugal 2,9% 2,3% 2,0% 3,3% 2,5% 2,1% 3,3% 2,5%
Estrangeiro 8,5% 7,3% 6,7% 10,8% 2,7% 2,7% 6,5% 4,6%
Total 5,4% 4,3% 5,5% 5,7% 2,7% 2,6% 5,2% 3,9%

2009

2006/15

Fonte: INE/PENT/Produção Própria

Dormidas na Hotelaria por NUT´s II - Evolução 2006-2015
Variações médias anuais (%) - Objectivos do PENT

2015

2012
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Anexo 13 

Conta Satélite do Turismo de Portugal 
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Anexo 13.1. – Conta Satélite do Turismo de Portugal (formas de turismo) 

2000D 2001D 2002D 2003D 2004D 2005D 2006Pe 2007Pe VMA 2007/00
Turismo receptor (*) 6.576.845 6.941.462 6.894.221 6.696.540 7.117.487 7.272.355 7.958.582 8.896.213 4,4%
Turismo interno (**) 5.207.248 5.349.438 5.218.382 5.259.214 5.686.238 6.007.276 6.602.561 7.349.326 5,0%

Outras componentes (***) 523.248 586.836 613.048 621.738 646.140 688.882 720.670 773.718 5,7%
Turismo interior 12.307.341 12.877.736 12.725.651 12.577.492 13.449.865 13.968.513 15.281.813 17.019.257 4,7%

(*) - Inclui o consumo do turismo de negócios dos não residentes no território económico do país
(**) - Inclui o consumo do turismo de negócios dos residentes no território económico do país
(***) - Exclui o consumo do turismo de negócios dos não residentes e dos residentes no território económico do país

Total do consumo turístico interior (Mil Euros)

 
Fonte: CST (INE) 

 
Anexo 13.2. – Conta Satélite do Turismo de Portugal (produtos) 

Total 2000D 2001D 2002D 2003D 2004D 2005D 2006Pe 2007Pe VMA 2007/00
A.1 Produtos característicos 10.411.191 10.918.853 10. 802.310 10.703.651 11.631.966 12.170.200 13.409.215 14.974.475 5,3%
1. Alojamento 2.618.288 2.793.826 2.824.693 2.777.609 2.938.758 3.021.442 3.255.555 3.655.476 4,9%
2. Restauração e Bebidas 3.179.357 3.300.347 3.100.299 3.013.996 3.348.418 3.440.838 3.791.732 4.171.089 4,0%
3. Transporte de Passageiros 3.148.424 3.288.769 3.268.100 3.416.856 3.682.092 3.889.672 4.405.618 4.990.434 6,8%
4. Agências de Viagens, O. Turísticos 447.525 508.493 496.748 488.321 532.318 551.365 595.864 638.397 5,2%
5. Serviços Culturais de Recreação e Lazer 540.155 577.153 598.937 563.559 622.971 699.824 766.073 850.884 6,7%
7. Outros Serviços de Turismo 477.442 450.266 513.533 443.310 507.409 567.059 594.372 668.194 4,9%
A.2 Produtos Conexos 601.917 625.448 615.401 579.818 581 .938 572.842 599.019 653.487 1,2%
B. Produtos Não Específicos 1.294.233 1.333.435 1.307. 940 1.294.024 1.235.961 1.225.471 1.273.579 1.391.296 1,0%
Total do Consumo Monetário Turístico 12.307.341 12.87 7.736 12.725.651 12.577.492 13.449.865 13.968.513 15.281.813 17.019.257 4,7%

Total do consumo turístico interior (Mil Euros)

 
Fonte: CST (INE) 

 
Anexo 13.3. – Conta Satélite do Turismo de Portugal  

Total 2000D 2001D 2002D 2003D 2004D 2005D 2006Pe 2007Pe VMA 2007/00
A.1 Produtos característicos 4.917.456 5.240.791 5.218 .716 5.043.721 5.525.813 5.694.814 6.314.336 7.103.187 5,4%
1. Alojamento 1.623.170 1.748.011 1.739.044 1.655.254 1.751.116 1.784.963 1.934.963 2.216.346 4,6%
2. Restauração e Bebidas 1.707.322 1.795.893 1.795.102 1.737.780 1.965.626 1.990.462 2.225.887 2.441.365 5,2%
3. Transporte de Passageiros 1.256.642 1.309.454 1.298.539 1.319.369 1.455.357 1.576.705 1.796.847 2.052.202 7,3%
4. Agências de Viagens, O. Turísticos 34.420 42.429 45.302 45.322 38.906 37.322 34.265 37.925 1,4%
5. Serviços Culturais de Recreação e Lazer 243.240 282.243 277.741 233.749 262.738 253.918 269.067 297.573 2,9%
7. Outros Serviços de Turismo 52.663 62.761 62.988 52.246 52.070 51.445 53.308 57.776 1,3%
A.2 Produtos Conexos 529.683 544.265 533.366 499.240 498 .637 493.706 513.543 559.211 0,8%
B. Produtos Não Específicos 1.129.706 1.156.406 1.142. 140 1.153.580 1.093.037 1.083.834 1.130.703 1.233.815 1,3%
Total do Consumo Monetário Turístico 6.576.845 6.941. 463 6.894.221 6.696.540 7.117.487 7.272.355 7.958.582 8.896.213 4,4%
(*) - Inclui o consumo do turismo de negócios dos não residentes no território económico do país

 Despesa de consumo do Turismo Receptor por produto s (Mil Euros)

 
Fonte: CST (INE) 

 
Anexo 13.4. – Conta Satélite do Turismo de Portugal 

Total 2000D 2001D 2002D 2003D 2004D 2005D 2006Pe 2007Pe VMA 2007/00
A.1 Produtos característicos 4.971.425 5.092.301 4.971 .726 5.039.335 5.461.304 5.787.781 6.375.551 7.098.945 5,2%
1. Alojamento 568.058 572.459 584.741 600.718 638.122 664.339 722.539 803.068 5,1%
2. Restauração e Bebidas 1.472.035 1.504.454 1.305.197 1.276.216 1.382.792 1.450.376 1.565.845 1.729.724 2,3%
3. Transporte de Passageiros 1.891.782 1.979.315 1.969.561 2.097.487 2.226.736 2.312.967 2.608.771 2.938.232 6,5%
4. Agências de Viagens, O. Turísticos 410.277 463.225 447.888 437.960 487.866 508.185 555.447 593.823 5,4%
5. Serviços Culturais de Recreação e Lazer 204.494 185.343 213.793 235.889 270.450 336.299 381.885 423.677 11,0%
7. Outros Serviços de Turismo 424.779 387.505 450.545 391.064 455.339 515.614 541.064 610.421 5,3%
A.2 Produtos Conexos 72.233 81.183 82.036 80.578 83.301 7 9.136 85.476 94.276 3,9%
B. Produtos Não Específicos 163.590 175.953 164.621 139 .302 141.633 140.359 141.534 156.105 -0,7%
Total do Consumo Monetário Turístico 5.207.248 5.349. 438 5.218.382 5.259.214 5.686.238 6.007.276 6.602.561 7.349.326 5,0%
(**) - Inclui o consumo do turismo de negócios dos residentes no território económico do país

Despesa de Consumo do Turismo Interno por produtos (Mil Euros)

 
Fonte: CST (INE) 

 
Anexo 13.5. – Conta Satélite do Turismo de Portugal  

Total 2000D 2001D 2002D 2003D 2004D 2005D 2006Pe 2007Pe VMA 2007/00
A.1 Produtos característicos 522.310 585.761 611.869 62 0.596 644.849 687.604 719.327 772.342 5,7%
1. Alojamento 427.060 473.356 500.908 521.637 549.521 572.140 598.053 636.062 5,9%
2. Restauração e Bebidas 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
3. Transporte de Passageiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
4. Agências de Viagens, O. Turísticos 2.828 2.838 3.558 5.038 5.545 5.858 6.153 6.649 13,0%
5. Serviços Culturais de Recreação e Lazer 92.421 109.567 107.403 93.920 89.783 109.606 115.121 129.634 5,0%
7. Outros Serviços de Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
A.2 Produtos Conexos 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
B. Produtos Não Específicos 938 1.075 1.179 1.142 1.291 1 .278 1.342 1.376 5,6%
Total do Consumo Monetário Turístico 523.248 586.836 6 13.048 621.738 646.140 688.882 720.669 773.718 5,7%

Outras Componentes do consumo turístico (Mil Euros)

 
Fonte: CST (INE) 
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Anexo 14 
Dimensão e particularidades do turismo interno em Portugal 
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Anexo 14.1. Resumo da dimensão e das particularidades da procura 
 
Depois de referidos os inputs decorrentes dos inquéritos realizados, impõe-se sistematizar a base de 
conhecimentos enunciada através das Secções 5.2., 6.2., 6.3., 6.4. e 6.5., a qual decorreu da análise 
aprofundada dos movimentos do turismo interno em Portugal, com particular realce para a 
apreciação dos fluxos existentes, para a criação de informação inovadora em determinadas áreas 
(excursionismo, segundas residências, entre outras) e para o aprofundamento dos aspectos 
motivacionais e dos factores que influenciam a procura. Estes elementos, recolhidos através das 
fontes primárias e secundárias de informação, conduziram à caracterização do perfil médio do 
consumidor, à análise dos requisitos do mercado e à observação da cadeia de valor do lado da 
oferta (produção), de forma a possibilitar a definição dos alicerces de um modelo eficaz de 
desenvolvimento do mercado. Desta forma, iremos seguidamente integrar as linhas de força 
decorrentes da observação efectuada, contemplando a abordagem ao turismo interno na perspectiva 
do enquadramento internacional (e do respectivo confronto com a realidade portuguesa), bem como 
o detalhe desta última através da análise das diferentes tipologias de deslocações, das motivações 
subjacentes, dos efeitos económicos, das incidências regionais e das práticas associadas à 
comercialização e à promoção.  
 
i) As particularidades gerais do turismo interno no plano internacional 
 
- Apesar das dificuldades inerentes à sua medição, o turismo interno possui no mundo uma 

expressão superior ao turismo internacional, pelo que a implementação progressiva da Conta 
Satélite do Turismo tem vindo a revelar o seu impacto económico e a consequente capacidade 
de gerar riqueza dentro dos próprios países (Secção 4.1.2.2., pág. 233); 

- No plano dos dados físicos e ao nível mundial, segundo a OMT, 62,5% das dormidas em meios 
recenseados de alojamento colectivo pertenceram, no decurso do período 2000/06, aos mercados 
domésticos (Secção 4.1.2.1., pág. 231); tenha-se presente que os valores referentes a este 
indicador apenas representam uma parcela do turismo interno, já que o recurso aos alojamentos 
privativos assume uma importância superior; 

- Na Europa, e de acordo com o EUROSTAT, é clara a supremacia do turismo interno, o qual 
representou, em 2006, 75% dos fluxos do turismo nacional no conjunto dos países da UE-25; 
esta constatação aplica-se quer às viagens de lazer (75,1%), como de negócios (72,2%), embora 
de uma forma mais acentuada no primeiro caso (Secção 4.2.2., pág. 241). 

 
ii) Inserção do mercado interno em Portugal no contexto internacional 
 
- Portugal possui uma capacidade reduzida de geração de turismo nacional (emissor e interno); de 

facto, considerando a relação entre o número de viagens efectuadas com duração de 4 noites ou 
mais e a população residente, Portugal surge com uma das capitações mais baixas (36,4% em 
2006), particularmente distanciado em relação à média da UE-25 (Secção 4.2.2., pág. 243); 

- Os residentes em Portugal têm efectuado um número limitado de viagens, mas os que se 
deslocam (4 noites e mais) fazem-no sobretudo para praticar turismo interno (78,8% do total de 
viagens em 2006), o que constitui uma percentagem bem acima da média da UE-25 (Secção 
4.2.2., pág. 243); 

- Os elementos do EUROSTAT revelaram que as viagens em turismo interno dos portugueses (4 
noites e mais) acusam maior sazonalidade do que a média europeia; por outro lado, Portugal 
registou proporcionalmente mais jovens (menos de 25 anos) a viajar, além de uma reduzida taxa 
de recorrência às agências de viagens e um forte recurso aos alojamentos privativos (Secção 
4.2.2., pág. 255); 

- Nas dormidas na hotelaria, Portugal acusou uma incidência para a procura interna muito abaixo 
da verificada na UE-25; ao invés, nos outros meios de alojamento complementar, a parcela de 
residentes em Portugal revela-se muito superior à média da UE-25 e claramente acima do 
observado em Espanha, na França ou na Itália (Secção 4.2.2., pág. 251); 
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- A relação entre a população residente e as chegadas à hotelaria evidenciou que Portugal possui 
um valor dos mais baixos da Europa, e distante da média da UE-27 (Secção 4.2.2., pág. 252); 

- As permanências médias de residentes na hotelaria oscilaram nos vários países entre valores 
próximos dos 2 a 3 dias, sendo que Portugal apresentou uma estada coincidente com a média 
comunitária (Secção 4.2.2., pág. 253); este factor sublinha uma característica universal da 
procura interna hoteleira. 

 
iii) Movimentos gerais do turismo interno em Portugal 
 
- Em 2006, a propensão líquida à viagem da população portuguesa não foi além de 57,2% dos 

residentes maiores de 15 anos (CESTUR, 2007); por outro lado, o total de viagens efectuadas 
pelos portugueses dentro do país ascendeu a 30,9 milhões (CESTUR, 2007), das quais a maioria 
se destinou às segundas residências consideradas em sentido lato, ou seja, incluindo as casas 
disponibilizadas regularmente por familiares e amigos (Secção 5.2.1., pág. 282);  

- Em termos emissores o turismo interno revelou-se amplamente dependente dos residentes em 
Lisboa (que gerou quase metade das viagens com o mínimo de uma noite fora de casa), no Norte 
e no Centro, pelo que estas três áreas forneceram em conjunto 89,3% do total em 2006, de 
acordo com o inquérito realizado (Secção 5.2.1., pág. 284); 

- Na óptica receptora, o quadro modificou-se, observando-se uma distribuição relativamente 
equilibrada de fluxos entre o Centro, Lisboa, o Norte e o Algarve, o que evidencia a capacidade 
do turismo interno em funcionar como factor de redistribuição da riqueza (Secção 5.2.1., pág. 
284); 

- Por motivações, e de acordo com o inquérito efectuado aos residentes, pontificaram as viagens 
por lazer (78,2% em 2006), seguindo-se as visitas a familiares/amigos e os negócios e 
actividades profissionais (Secção 5.2.1., pág. 283); 

- A taxa de utilização das agências de viagens foi particularmente baixa, não ultrapassando os 
10,9% em relação ao total da população que viajou (CESTUR, 2007); por destinos, apenas a 
R.A. da Madeira revelou uma taxa apreciável de recorrência às agências de viagens (Secção 
5.2.1., pág. 288); 

- A decisão sobre a viagem foi tomada maioritariamente pelos portugueses num prazo inferior a 
um mês em relação à data da viagem (Secção 6.2.1., pág. 288); 

- O perfil dos portugueses que viajaram não oscilou significativamente em função da duração das 
deslocações (Secção 5.2.1., pág. 290); 

- Reforço contínuo das taxas de gozo de fins-de-semana fora da residência habitual (Secção 
5.2.1.1., pág. 296); 

- Em conformidade com o inquérito efectuado, cerca de 2/3 dos portugueses maiores de 15 anos 
(5,5 milhões) efectuou, no mínimo, em 2006, uma viagem na qualidade de excursionista interno, 
com os menores de 25 anos a revelarem a maior propensão para a concretização deste tipo de 
deslocação; os motivos de lazer justificaram a maioria absoluta das viagens de excursionistas, 
seguindo-se as visitas a familiares/amigos e as compras (Secção 5.2.1.3., pág. 316); 

- A amplitude da procura reprimida, em 2006, atingiu 3,6 milhões de portugueses maiores de 15 
anos (CESTUR, 2007), os quais não efectuaram qualquer deslocação com pernoita fora da 
residência, sendo que a explicação derivou sobretudo de razões económicas (74,2%), seguindo-
se aspectos pessoais e profissionais (Secção 5.2.1., pág. 292); 

 
iv) Motivações e factores que influenciam as pessoas a viajarem 
 
- Claro predomínio da motivação de viajar associada a necessidades físicas e psíquicas (descanso, 

recuperação, mudança de ares), seguindo-se os aspectos ligados a questões de satisfação de 
desejos, nomeadamente os associados à valorização cultural, ao conhecimento de novos lugares 
e de novas vivências, aos aspectos interpessoais e de convívio, à assistência a eventos e às 
questões de estatuto (Secção 5.2.2.1., pág. 348); 
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- No âmbito dos factores que influenciaram as pessoas a viajar para fora da residência habitual, 
devem distinguir-se os de carácter pessoal (irracionais) e os de carácter racional (Secção 
5.2.2.1., pág. 352); os residentes em Portugal concederam uma importância ligeiramente 
superior aos factores racionais; contudo, os elementos que individualmente foram mais 
pontuados surgiram associados a questões económicas (rendimento disponível e preços nos 
destinos); no domínio dos factores irracionais (ligados aos aspectos objectivos dos próprios 
destinos turísticos), os portugueses deram grande relevância às condições associadas à 
estabilidade e obrigações profissionais; por outro lado, no caso das condições dos destinos, além 
dos preços, sobressaíram os aspectos de segurança e as características da oferta turística 
existente. 

 
v) Comportamento em férias 
 
- No plano do comportamento em férias, observou-se uma grande progressão das taxas de gozo 

de férias fora da residência entre 1997 e 1999, com estabilização posterior até 2003 e queda até 
2006 (Secção 5.2.1.2., pág. 304); 

- Prevalência dos maiores índices de gozo de férias por parte dos residentes na Grande Lisboa, no 
Grande Porto e nos grandes centros urbanos, bem como dos pertencentes aos escalões mais 
jovens e aos estratos socioeconómicos de maior rendimento (Secção 5.2.1.2., pág. 308); 

- Nos últimos anos, cerca de ¼ dos portugueses que gozou férias fora de casa passou uma parte, 
ou a totalidade, no estrangeiro (Secção 5.2.1.2., pág. 310); 

- Fraco fraccionamento das férias, sendo normalmente inferior a 1/3 do total, aqueles que 
repartiram férias fora da residência habitual (Secção 5.2.1.2., pág. 310);  

- Forte sazonalidade nas taxas de gozo de férias em Agosto, sendo que no trimestre de Verão a 
concentração ultrapassa sistematicamente os 80% (Secção 5.2.1.2., pág. 312); 

- Preferência do Algarve como 1º destino para gozo de férias e opção clara pelo ambiente de praia 
(Secção 5.2.1.2., pág. 311);  

- Predomínio dos alojamentos privativos (casa de familiares/amigos e segunda habitação), a par 
da estabilidade de utilização da hotelaria (Secção 5.2.1.2., pág. 314); 

- Fraca recorrência às agências de viagens para a aquisição dos serviços relacionados com a 
organização das férias, com a esmagadora maioria a proceder à organização da viagem por si 
próprio (Secção 5.2.1.2., pág. 314); 

- A necessidade de descanso, a possibilidade de “conhecer pessoas e novos locais” e as 
“actividades de praia”, foram os motivos que mais propiciaram o gozo de férias (CESTUR, 
2007); 

- Revelou-se forte a correlação entre as taxas de gozo de férias e a posse do respectivo subsídio, o 
qual foi auferido por 66,2% dos portugueses em 2006 (Secção 5.2.1.2., pág. 307); 

- As escolhas do local e do período de férias foram habitualmente efectuadas pela família ou pelo 
casal, não tendo sido determinadas na maioria dos casos pela imposição da vontade do chefe de 
família ou pela “pressão” dos filhos (CESTUR, 2007); 

- A descida do índice de gozo de férias nos últimos anos foi generalizada em todos os grupos 
etários, mantendo-se o escalão “26 a 35 anos” como aquele que detém a taxa de gozo de férias 
fora da residência mais dilatada (CESTUR, 2007); as quebras detectadas no gozo de férias, em 
2006, incidiram sobretudo ao nível das pessoas casadas e dos trabalhadores por conta de outrem 
(CESTUR, 2007);  

- Os profissionais liberais destacaram-se pela ascendência que possuíram em termos das taxas de 
gozo de férias; por outro lado, foi a classe média inferior aquela que evidenciou uma maior 
retracção nas taxas de gozo de férias, enquanto que o estrato socioeconómico mais elevado 
manteve os índices mais dilatados (CESTUR, 2007); 

- Os motivos financeiros, em larga escala, e os motivos profissionais constituíram os principais 
condicionalismos para a inexistência de férias fora do domicílio habitual (Secção 5.2.1.2., pág. 
306). 
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vi) Incidência do turismo interno na hotelaria, aldeamentos e apartamentos turísticos 
 
- No cômputo geral do período 1990/2006 (Secção 5.2.1.4., pg), observou-se, que as dormidas de 

residentes revelaram uma taxa média de crescimento anual superior à dos não residentes (3,5% 
contra 2,6%); no período mais recente (2000/06), a evolução do mercado interno reforçou a sua 
cadência aumentativa (+4,0% ao ano contra +0,8% dos estrangeiros); 

- As dormidas de residentes (Secção 5.2.1.4., pág. 318) representaram, invariavelmente, a maioria 
absoluta dos quantitativos regionais de pernoitas nos casos do Norte, Centro e Alentejo; em 
Lisboa e na R.A. dos Açores, a procura interna absorveu a maioria relativa das dormidas nos 
últimos anos, enquanto que no Algarve e na R.A. da Madeira, foi ultrapassada pelo Reino Unido 
e também pela Alemanha no caso da R.A. da Madeira; 

- Rigidez sazonal na distribuição das dormidas de residentes (Secção 5.2.1.4., pág. 327), com o 3º 
trimestre a evidenciar uma concentração mais forte do que no caso da procura externa; o 
coeficiente de dispersão relativa mensal foi de 0,37 para o período 1990/2006, sendo que o mês 
de Agosto predominou em todas as NUT II; 

- Distribuição territorial equilibrada das dormidas de residentes (Secção 5.2.1.4., pág. 323), em 
oposição ao mercado receptor fortemente orientado para três destinos (Algarve, Lisboa e 
Madeira); no período 1990/2006, o índice de Gini foi de 0,27 para o mercado interno e de 0,49 
para o mercado receptor; 

- Cerca de 2/3 das dormidas de residentes (Secção 5.2.1.4., pág. 324) ocorreram em hotéis de 5, 4 
e 3 estrelas, em pousadas, em hotéis-apartamentos e em aldeamentos turísticos, o que afastou 
interpretações tendentes a associar a procura a unidades menos qualificadas. 

 
vii) Incidência do turismo interno noutros meios de alojamento colectivo 
 
- Apesar da estagnação observada em 2006 face a anos mais recuados, manteve-se uma clara 

supremacia da procura interna nos parques de campismo e nas colónias de férias (Secção 
5.2.1.4., pág. 320); 

- Nas unidades do turismo em espaço rural, desde 2005, que a procura interna passou a 
superiorizar-se, invertendo a sua posição com o mercado externo (Secção 5.2.1.4., pág. 320). 

 
viii) Utilização de segundas residências 
 
- De acordo com o inquérito realizado, cerca de 24,5% dos portugueses com mais de 15 anos (2,1 

milhões) tiveram acesso regular, em 2006, a uma segunda residência ou a outra casa férias 
(Secção 5.2.1.5., pág. 331); a situação mais frequente de acesso a uma segunda residência surgiu 
relacionada com a utilização de casas de familiares/amigos com um carácter não oneroso (1,6 
milhões); cerca de 445 mil portugueses (5,3% da população) eram proprietários de uma 
residência secundária, enquanto que 35 mil possuíam uma segunda casa arrendada ao ano 
(Secção 5.2.1.5., pág. 332); 

- As deslocações para as segundas residências com duração inferior a 4 noites foram produzidas 
maioritariamente por moradores (domicílio principal) nas NUT de Lisboa e do Norte (Secção 
5.2.1.5., pág. 332); 

- Detectou-se uma forte propensão para as segundas residências se localizarem no concelho de 
naturalidade dos indivíduos deslocados (Secção 5.2.1.5., pág. 338); 

- O número médio de membros do agregado familiar que se deslocou à segunda residência, em 
2006, é de 2,8 pessoas; em termos de média anual, o número de deslocações à segunda 
residência, por parte da população com acesso, foi de 10,5 vezes em 2006 (Secção 5.2.1.5., pág. 
335). 
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ix) Incidência económica do turismo interno em Portugal 
 
- O processo de implementação da Conta Satélite do Turismo em Portugal permite ter uma 

aproximação ao consumo turístico interno, embora as lacunas existentes penalizem fortemente a 
realidade desta forma de turismo no nosso país; a ausência de dados para os excursionistas 
internos, a impossibilidade de afectação dos consumos estimados para as residências 
secundárias, a subavaliação dos consumos internos na “restauração e bebidas” e a exiguidade de 
valores apurados para as motivações distintas das viagens de negócios, assumem-se como as 
principais debilidades existentes e conferem ao turismo interno uma representatividade no 
consumo turístico interior que não é consentâneo com estudos anteriores (Secção 6.5.2., pág. 
399); 

- Apesar destes constrangimentos, segundo o INE, o consumo turístico interno registou um 
crescimento nominal médio anual de 5,0% entre 2000 e 2007, o que superou o crescimento do 
turismo receptor (4,4%); em 2007, os elementos preliminares apurados (Secção 5.6.2., pág. 400) 
indicaram que o consumo imputado ao turismo interno (7,4 mil milhões de Euros) representou 
cerca de 43,2% do consumo turístico interior em Portugal, o que face às insuficiências existentes 
ao nível estatístico, reflecte uma importância económica particularmente forte; 

- Mas, o turismo interno além de se revelar como a componente mais dinâmica do consumo 
turístico em Portugal, possui uma estrutura de consumo que faz apelo essencialmente a 
actividades cujos efeitos multiplicadores se consideram particularmente elevados; assim, a 
procura turística interna, além do contributo fornecido para o PIB nacional (em 2007, a relação 
entre o consumo turístico interno e o PIB nacional foi de 4,5%), possui um forte efeito de 
redistribuição regional da riqueza, da criação de emprego e de desenvolvimento sustentado das 
micro e pequenas empresas turísticas disseminadas pelas várias regiões do país. 

 
x) Comercialização 
 
- A maioria dos residentes em Portugal, para além de recorrer pouco aos serviços das agências 

para a materialização das suas reservas, também dispensou maioritariamente a consulta a este 
intermediário para o planeamento das suas férias (Secção 6.3.1., pág. 384); 

- Os preços elevados dos programas, em larga escala, e a sua reduzida atractividade, constituíram 
os dois principais motivos inibidores do recurso aos serviços das agências de viagens, conforme 
transmitiram os próprios consumidores (Secção 6.3.2., pág. 386); 

- Os preços médios destinados ao turismo interno, na componente de alojamento, evidenciaram 
um diferencial inexpressivo entre as tarifas dos programas das agências de viagens e os preços 
praticados ao balcão nos estabelecimentos; por outro lado, os preços médios on-line dos 
estabelecimentos também não revelaram uma diferença significativa, o que conduz à conclusão 
sobre a inexistência de estratégias empresariais no plano comercial que contemplem a vertente 
do mercado interno (Secção 6.3.2., pág. 387); 

- Como nota relevante deve reter-se o gap existente entre os preços observados no território 
nacional (balcão, catálogos das agências de viagens e on-line) e aqueles que são praticados no 
estrangeiro para os mesmos estabelecimentos, e cuja formação decorre do mecanismo da 
intermediação dos operadores internacionais (Secção 6.3.2., pág. 387); 

- Inexistência de operadores nacionais especializados para o mercado interno (Secção 6.3.3., pág. 
388), o que induz à constatação do papel estratégico que o uso das novas tecnologias podia 
desempenhar para atenuar esta falha de mercado;  

- Tem sido crescente a utilização da Internet por parte dos residentes em Portugal, embora o 
distanciamento ainda seja pronunciado em relação às médias comunitárias; por outro lado, em 
Portugal existem níveis de utilização amplamente assimétricos para alguns estratos, bem patente 
na diferenciação de comportamentos em função da idade, das habilitações literárias das pessoas 
e da dimensão do habitat de residência; os residentes com idades inferiores a 25 anos e os 
detentores de habilitações literárias superiores ao ensino secundário ultrapassaram as médias 
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homólogas da UE-27, sendo que com o avanço geral da idade e a consideração das qualificações 
referentes aos que apenas possuem o ensino primário, o desnível alargou-se significativamente 
(Secção 6.3.3., pág. 390); 

- No plano das empresas turísticas, nomeadamente no domínio do alojamento turístico, observou-
se a existência de uma fraca percentagem de empresas que possuíam website ou homepage, o 
que constituiu uma debilidade à penetração das tecnologias de informação e comunicação no 
sector (Secção6.3.3., pág. 391).  

 
xi) Marketing 
 
- A documentação disponível mostrou-nos que a concentração do investimento promocional teve 

sempre como objectivo dominante o desencadeamento de campanhas generalistas (tipo 
umbrella) dirigidas para a sensibilização dos residentes em Portugal para os recursos turísticos 
do país, de forma a optarem preferencialmente por viajarem internamente (Secção 6.4.1., pág. 
393); 

- Estas campanhas alcançaram algum reconhecimento por parte de alguns estratos da população, 
mas nunca lograram associar eficazmente as componentes da organização dos produtos, da 
distribuição e dos preços (Secção 6.4.1., pág. 394); 

- Pós-2004, a iniciativa das campanhas promocionais passou a ser articulada entre a 
Administração Central e a ANRET, tendo-se observado uma preocupação mais determinada em 
relação à utilização da Internet como canal de intermediação, além de se terem criado 
mecanismos de monitorização e de avaliação dos resultados das campanhas promocionais 
(Secção 6.4.2., pág. 395); 

- Em paralelo, e de uma forma isolada, os ORLT investiram o quadruplo da verba aplicada pela 
Administração Central em 2006, sendo que a parcela mais significativa deste esforço financeiro 
foi consignada para o apoio a festividades regionais, a acções publicitárias e a presença em 
feiras (Secção 6.4.2., pág. 396); 

- Em contrapartida, os programas de promoção conjunta revelaram uma preponderância muito 
débil, a par com a inexistência de qualquer entrosamento significativo com a indústria turística 
para a formatação de pacotes de produtos específicos (Secção 6.4.2., pág. 396); 

- Como nota fundamental, deve sublinhar-se que a promoção junto do mercado interno não 
aparenta um problema de escassez de verbas, mas sim a existência de um sistema que não tem 
favorecido as parcerias, que não decorre de um quadro de planeamento integrado nos diferentes 
planos (nacional, regional e local), que não tem fomentado eficazmente a complementaridade 
entre as mensagens promocionais e a organização dos produtos em conformidade e que não tem 
concretizado uma aposta decidido na utilização da Internet, como veículo susceptível de suprir a 
lacuna decorrente da existência de operadores interessados no mercado interno (Secção 5.5.2., 
pág. 396).  

 
xii) Geografia do turismo interno 
 
- A investigação efectuada (Secção 6.2.) contemplou a abordagem regional do turismo interno na 

óptica das duas componentes do mercado, permitindo a avaliação das ofertas existentes (NUT 
II) em termos da sua adequação, importância e particularidades; por outro lado, na perspectiva 
da procura, identificaram-se comportamentos (formas predominantes, características e factores 
de selecção e de fidelidade) e opiniões sobre os destinos; 

- No plano da oferta turística primária, o levantamento efectuado conduziu ao reconhecimento da 
existência de um território nacional onde a variedade regional de recursos pode ser encarada 
numa perspectiva complementar, com elementos de diferenciação evidentes ao nível das várias 
NUT II, mas sempre com capacitações inequívocas para as práticas turísticas em cada caso 
(Secção 6.2.1., pág. 364); 

- A perspectiva agregada do portfolio de produtos regionais dirigidos ao mercado interno 
concedeu fortes ponderações à gastronomia, ao touring, ao turismo de natureza, ao sol e mar, ao 
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MICE e aos city e short breaks; assinale-se a proximidade desta graduação com a obtida na 
Secção 4.2.5. para a generalidade dos países da UE, o que vem evidenciar a forte correlação 
entre o mercado interno e determinadas práticas e motivações turísticas, as quais tendem a 
atravessar transversalmente quase todos os países, independentemente das suas vocações e 
recursos (Secção 6.2.1., pág. 366); 

- Os actores públicos regionais deixaram transparecer o entendimento sobre a forte conformação 
da maioria das ofertas existentes às características do mercado doméstico (Secção 6.2.1., pág. 
368); por outro lado, a identificação das acções necessárias para potenciar os produtos regionais 
conferiu forte ponderação à necessidade de ultrapassar a ausência de uma política nacional para 
o turismo interno e consequente planeamento entre os patamares nacional, regional e local, 
seguindo-se a organização das ofertas regionais e a estruturação adequada dos produtos 
turísticos (Secção 6.2.1., pág. 369); 

- Ainda no entendimento dos agentes públicos regionais, o mercado interno assume um carácter 
vital para o desenvolvimento do turismo na maioria das regiões, existindo a expectativa 
dominante no sentido do reforço futuro da sua proeminência, o que entra em claro conflito com 
os cenários desenhados no PENT (Secção 6.2.2., pág. 370); 

- A dimensão do fenómeno da sazonalidade alargou-se à maioria das regiões existentes, sendo 
que a concentração da procura ocorreu predominantemente na época de Verão (sobretudo em 
Agosto); assim, além da existência em muitas zonas das típicas estações média e baixa, importa 
destacar nestes períodos o efeito do mercado interno ao produzir uma subida dos níveis da 
procura durante os fins-de-semana em relação aos dias úteis (Secção 6.2.2., pág. 370); 

- A distribuição regional da procura interna revelou algumas facetas marcantes, entre as quais se 
podem assinalar o predomínio de Lisboa e do Norte no caso do movimento de excursionistas, o 
relevo do Centro nas viagens no mínimo de uma noite fora de casa, a preponderância do 
Algarve como destino de férias e a proximidade de valores entre Lisboa, o Centro e o Norte no 
tocante às deslocações de curta duração para segundas residências (Secção 6.2.3., pág. 371); 

- Não obstante as posições de destaque atrás atribuída, importa não perder de vista que a procura 
interna se assume como fenómeno menos concentrado geograficamente de que o turismo 
receptor e, tal como já enfatizado, fortemente moldável às diferentes características das ofertas 
regionais; por outro lado, a sua forte ligação à utilização de meios privativos de alojamento não 
invalida, em simultâneo, o reconhecimento da sua importância estratégica nos meios de 
alojamento colectivo em todas as regiões do país, pelo que deve ser sempre avaliado em função 
deste duplo estatuto e não através da leitura parcial de um dos blocos de alojamento turístico 
(Secção 6.2.3., pág. 373); 

- O conhecimento dos vários destinos de férias foi formado sobretudo a partir de elementos 
pessoais, onde sobressaíram a familiaridade e a afectividade em relação a alguns locais, as 
indicações fornecidas por familiares e a experiência adquirida através de visitas anteriores; no 
plano dos canais formais, com pontuações muito inferiores, a primazia foi concedida a Internet, 
a qual se distanciou claramente da publicidade efectuada em diferentes meios e da acção dos 
postos de turismo (Secção 5.3.3., pg); 

- A rotina e o enquadramento familiar exerceram uma pressão manifesta na escolha do destino de 
férias, sobrepondo-se claramente aos gostos e desejos pessoais (Secção 6.2.3., pág. 375); 

- Todas as regiões evidenciaram taxas elevadas de fidelização e de intenção de regresso, o que 
deve ser encarado com alguma precaução, já que no caso em apreço a atitude expressa pode 
estar influenciada por antecedentes cognitivos, afectivos e apelativos, ditados sobretudo pelo 
forte efeito das deslocações efectuadas por hábito e obedecendo a interesses familiares; contudo, 
mesmo admitindo-se que parte dos fluxos regionais do turismo interno podem configurar uma 
situação de fidelidade não genuína, a existência de taxas muito elevadas de fidelidade e de 
intenção de regresso constituem uma particularidade dominante não desprezível (Secção 6.2.3., 
pág. 376); 

- Este último ponto de vista foi confirmado através da pontuação atribuída pelos residentes em 
Portugal no caso das últimas experiências nos 1.º e 2.º destinos de férias (valores médios acima 
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dos 8,0 pontos numa escala de 1 a 10 e com uma reduzida dispersão relativa de resultados, 
conforme o apresentado na (Secção 6.2.3., pág. 377); 

- Os consumidores internos também se pronunciaram sobre os pontos fortes e fracos dos destinos, 
sendo que no primeiro bloco, a agregação das respostas evidenciou um predomínio das menções 
referentes a recursos turísticos do património natural (praias, paisagem e clima), enquanto que 
na esfera das debilidades pontificaram os problemas de trânsito em algumas localidades, o nível 
geral de preços, o tempo de viagem para o destino, a excessiva massificação em algumas zonas 
e a falta de infra-estruturas para ocupação dos tempos livres (Secção 6.2.3., pág. 381). 

 
xiii) Turismo social 
 
- Os programas da responsabilidade do operador público (INATEL) revelaram uma estagnação na 

procura com referência ao triénio 2004/06, o que possibilita a inferência sobre a necessidade de 
renovação das estratégias em curso, quer no tocante à organização das ofertas, como no plano 
das parcerias concretizadas (Secção 5.2.1.6., pág. 344);  

- A dinamização do turismo juvenil através do operador público (MOVIJOVEM) também 
evidenciou dificuldades nos últimos anos, onde foi patente o declínio constante da procura na 
rede de alojamentos existentes; o reforço das parcerias com outras áreas institucionais (desporto, 
ensino, lazer e transportes), sobretudo com o sector empresarial do turismo assume-se como 
uma necessidade cada vez mais nítida para se garantir o relançamento das iniciativas inerentes a 
este segmento Secção 5.2.1.6., pág. 345). 

 
 




