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resumo 
 
 

A presente dissertação pretende estudar o Turismo Cultural enquanto produto 
turístico aplicável a cidades de média dimensão, abordando o caso específico 
da cidade de Braga. Numa primeira parte detemo-nos sobre os processos de 
globalização, os conceitos de turismo e as relações existentes. Igualmente se 
aborda a problemática do Turismo Cultural. Numa segunda parte, analisa-se a 
realidade do Turismo Cultural em Braga, com apresentação dos resultados de 
questionários à procura e análise de programas de Operadores Turísticos, 
terminando com a apresentação de propostas e recomendações. 
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abstract 
 

The present research intends to study the Cultural Tourism as a tourism 
product in medium size cities, concerning the specific case of Braga – Portugal. 
The first part deals with de globalization process, tourism concepts and the 
relationship between them. We also presented some considerations about 
Cultural Tourism. In a second part we analyse the cultural tourism in Braga, 
including the results of a questionnaire to the tourism supply and also a review 
of tour operators catalogues and brochures, finishing with the presentation of 
some global recommendations. 
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 Introdução 

   

 Com a presente dissertação pretende-se estudar o Turismo Cultural nas cidades de média 

dimensão, abordando o caso específico da cidade de Braga. Pese embora se estude uma 

realidade bem localizada, importa enquadrar o tema na nova realidade do mundo global em 

que hoje vivemos, vulgarmente denominado de mundo globalizado. O porquê da 

integração deste tema numa dissertação sobre Turismo Cultural prende-se com a 

globalização das actividades culturais e também com a turistificação do mundo, que 

acarreta um grau de exigência acrescido por parte dos visitantes, gerando uma necessidade 

de clarificação sobre quais são, de facto, os produtos associados a cada destino. Por este 

motivo, também se abordam alguns conceitos essenciais do Turismo, tais como o conceito 

de produto turístico, imagem, motivações turísticas, entre outros.  

  

 Um dos temas base da tese é a percepção da imagem dos turistas acerca dos destinos 

turísticos. Esta, é tão pertinente quanto vai de encontro à ideia de que a imagem que a 

procura tem sobre o nosso destino é “a expressão de todos os conhecimentos, impressões, 

preconceitos, imaginação, emoções, que um indivíduo ou grupo têm sobre um local em 

particular” (Jenkins, 1999, p.2), a qual resulta da experiência que estão a viver, ou 

viveram no passado, bem como de informação recolhida durante o processo de decisão 

sobre a viagem (Baloglu, 1997; Leal, 2004 ; Crompton, 1991), levando a um 

impacto/efeito significativo nos comportamentos futuros dos turistas, condicionando assim 

o próprio sucesso do destino (Baloglu, 1996, Kastenholz, 2002). 

  

 Assim, a investigação será desenvolvida com base em dois eixos principais de análise. 

  

 Um primeiro eixo centra-se na conceptualização do que é o Turismo Cultural. São cada 

vez mais os autores que, de áreas tão díspares quanto o urbanismo, sociologia, o marketing 

ou o planeamento, vêm nas actividades culturais uma via para a reconversão dos centros 

urbanos. Por outro lado, o património cultural pode influenciar o tecido económico e forma 

de funcionamento das cidades. Se observarmos as estratégias de desenvolvimento 

delineadas em várias cidades no mundo, constatamos que há em muitas delas uma aposta 
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nas actividades culturais como base da sua estratégia de desenvolvimento, esgotados que 

estão outros modelos assentes em sectores de actividades mais tradicionais, ou mesmo em 

sectores das novas tecnologias. São disso exemplo Antuérpia, Bolonha, Barcelona, Bilbao, 

Valência (Ruiz, 2003), onde a combinação entre uma dinamização cultural e o sector do 

Turismo têm conduzido a resultados francamente positivos. 

  

 Com esta orientação estratégica, tem sido possível que cidades e regiões que pareciam 

condenadas a dificuldades económicas e sociais cíclicas, decorrentes da crise dos sectores 

que as sustentavam, sejam hoje importantes destinos turísticos com grande ênfase na oferta 

cultural. No entanto, outros casos (Roterdão) também demonstram que a alteração da 

imagem da cidade é um trabalho moroso e que exige um investimento significativo por 

parte dos sector público e sector privado locais. Como refere Villegas, a propósito do 

processo de renovação de Bilbao, “a cultura é um motor de regeneração” (2004, p.1), 

constituindo as cidades, desde sempre, um local privilegiado do seu desenvolvimento e 

onde os produtos culturais assumem um valor simbólico relevante para quem os consome. 

Este é de difícil quantificação, mas pode ter um elevado impacto sobre quem usufrui desse 

produto turístico (Scott, 2000).  

  

 Tendo presente a problemática que se configura acerca do Turismo Cultural, visa-se com 

esta investigação analisar a percepção dos turistas acerca da cidade de Braga como uma 

cidade onde há este tipo de oferta. Perspectiva-se, por conseguinte, conhecer quais os seus 

principais atributos e aprofundar a configuração do Turismo Cultural neste destino. 

  

 A opção pela cidade de Braga como estudo de caso deve-se às seguintes razões:  

- tratar-se de uma cidade dotada de uma variedade de recursos culturais que 

remontam ao período do Império Romano;  

- constituir um dos principais centros urbanos nacionais e da Região Norte 

decorrente da sua história e do enquadramento administrativo; 

- caracterizar-se por um forte crescimento durante as década de 80 e 90 tendo por 

base, em particular, a implementação da Universidade do Minho e o forte 

desenvolvimento do sector da Construção Civil;  
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- ter sido um dos locais de realização do Euro 2004, evento com forte impacto na 

promoção de Portugal, quer pela boa opinião expressa pelos turistas quer pela 

divulgação na comunicação social nacional e internacional;  

- aspirar a ser Capital Europeia da Cultura em 2012, e Capital Nacional da 

Cultura1. 

  

 Como tal, interessa perceber se a actual procura turística da cidade manifesta 

representações da cidade como destino de Turismo Cultural por excelência ou, 

inversamente, como uma cidade multiprodutos, com uma oferta que engloba as esferas 

cultural, de negócios e outras, sem que nenhuma delas assuma um especial relevo, devido a 

uma correspondente percepção na configuração do produto e política promocional. Revela-

se, deste modo, fundamental avaliar as motivações e percepções dos visitantes da cidade, 

especialmente daqueles que a visitam com uma motivação cultural. 

  

 O segundo eixo de análise desta investigação procura relacionar o turismo cultural e a 

actividade de marketing, perspectivando-se a configuração de Braga enquanto destino de 

turismo cultural. Neste sentido, a administração dos inquéritos junto dos visitantes entre 

Junho e Outubro de 2004 teve como objectivo perceber a imagem da cidade junto da 

procura turística e conseguir avaliar a associação dos seus atributos ao conceito de Turismo 

Cultural. Se pensarmos que este produto turístico (que está associado à imagem e 

qualificação do  turismo em Portugal desde inícios do século XX) é referido como um dos 

produtos de futuro para o Turismo em todo Mundo2 e que a sua evolução ocorrerá em 

todos os destinos com características análogas às da cidade de Braga, impreterivelmente a 

cidade terá que conhecer a percepção que a procura turística tem sobre si. 

  

 Desse modo, poderão as organizações públicas e privadas trabalhar para a configuração 

turística de Braga, não negligenciando a necessidade de incluir nas suas políticas e acções 

respostas para o facto de as cidades serem, hoje, “cada vez mais vistas como “marcas”, 

sendo importante que as cidades consigam distinguir-se das suas concorrentes” (Smith, 

                                                  

 1 Não se encontra ainda estabelecida a data. 
 2 O relatório da Organização Mundial do Turismo (OMT) revela que nos próximos cinco anos a Europa irá sentir 
forte concorrência nesta área proveniente dos destinos emergentes na Ásia (OMT, 2003). 
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1997, p.2), para o que é relevante definir estratégias claras que tenham em consideração o 

potencial da oferta, o perfil da procura e a sua evolução. 

 Atendendo à temática da investigação, no final da dissertação devemos ter conseguido 

atingir os seguintes objectivos: 

- objectivo teórico: compreender qual o conceito actual de Turismo Cultural 

averiguando a relevância do mesmo na cidade de Braga; 

- objectivo empírico: avaliar se Braga é percebida pela procura turística como um 

destino de Turismo Cultural; 

- objectivo de intervenção: apresentação de algumas reflexões para a estruturação 

de um produto de Turismo Cultural numa cidade de média dimensão em 

Portugal.  
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Metodologia: 

  

 Após a definição dos objectivos e eixos estruturantes da investigação, foi constituído o 

respectivo quadro técnico – metodológico. Este assenta, fundamentalmente, em quatro 

suportes: 

- Na pesquisa bibliográfica que focaliza os conceitos centrais de investigação; 

- Na análise de dados secundários que permitem a caracterização do turismo em 

Braga; 

- Num inquéritos dirigido aos visitantes da cidade de Braga; 

- Na análise documental da programação de Operadores Turísticos para a cidade 

de Braga. 

  

 Como resultado desta orientação metodológica foi possível estruturar a presente 

investigação em duas partes: uma primeira parte, baseada no suporte indicado em a), 

subdividida em dois capítulos nos quais apresentamos o tema e discutimos as concepções 

dos autores que, de forma mais incisiva, se têm debruçado sobre ele; uma segunda parte, 

constituída por quatro capítulos, assente nos suportes b), c) e d), na qual nos detemos sobre 

o estudo de caso em causa neste trabalho: a cidade de Braga.  

 

 

 Vejamos então o que trata cada capítulo em particular.  

  

 No capítulo 1 detemo-nos sobre os conceitos de turismo, de procura turística, produto 

turístico e imagem dos destinos turísticos. Seguidamente, abordam-se os processos de 

globalização e o seu impacto na dinâmica do turismo, apresentando alguns indicadores 

sobre o comportamento do sector. Terminamos a primeira parte afunilando a nossa 

reflexão para a abordagem do Turismo Cultural (capítulo 2), o tema central do nosso 

trabalho.  
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 A segunda parte inicia-se, no capítulo 3, com a apresentação da cidade de Braga enquanto 

destino turístico, analisando os principais indicadores da oferta turística e da procura 

turística. No capítulo 4, afunilamos a nossa análise para a apresentação dos resultados 

obtidos a partir de um inquérito por questionário administrado a visitantes não residentes 

da cidade. Esta explicitação é antecedida com a apresentação das principais opções e 

pressupostos técnico-metodológicos que presidem à construção, administração e 

tratamento dos resultados. É, ainda, efectuada uma análise mais pormenorizada sobre a 

percepção da procura face aos atributos culturais da cidade. 

  

 No capítulo 5 procedemos à análise da projecção da imagem de Braga como destino 

turístico a partir de catálogos dos intermediários (AVT’s - Agências de Viagens e Turismo 

e OT’s - Operadores Turísticos), quer em suporte de papel, quer disponibilizados on line.  

  

 Terminamos a dissertação (capítulo 6) com a confrontação de resultados e apresentação de 

algumas reflexões que o presente estudo pode avançar para melhor abordagem à cidade de 

Braga como destino de Turismo Cultural. O objectivo que preside a este último capítulo da 

dissertação é, fundamentalmente, o de apresentar os contributos da investigação realizada 

para a reflexão sobre o tipo de oferta turística que cidades de média dimensão, como é o 

caso de Braga, poderão oferecer aos seus visitantes, numa lógica integrada no paradigma 

da imagem da cidade enquanto destino turístico, tendo em consideração a problemática do 

marketing de áreas destino. 



 

 Configurações do Turismo Cultural nas cidades médias em Portugal  - o caso de Braga 

   

  

 15 

 Parte I: Turismo, globalização e culturas 

  

1 OS PROCESSOS DE GLOBALIZAÇÃO E O SECTOR DO TURISMO 

  

 Nos pontos seguintes procuramos integrar o leitor no que são os diversos conceitos de 

turismo, procura turística, produto turístico e imagem dos destinos turísticos. Também se 

procura abordar o que hoje se designa por globalização, enquanto realidade mundial que 

interfere no desenvolvimento de toda e qualquer actividade económica ou cultural. 

Terminámos estabelecendo um cruzamento entre globalização e turismo, dado que este 

sector é um dos que mais contribui e beneficia desta nova realidade mundial. 

Apresentamos, ainda,  alguns indicadores da evolução no passado recente e perspectivas 

para o futuro do sector, a nível internacional e nacional. 

  

1.1 Conceptualização do turismo 

1.1.1 Conceito de Turismo  

  

 A primeira concepção de Turismo surge em 1942, estabelecida pelos professores Hunziker 

e Krapf no ano de 1942, que definiram o turismo como “conjunto de relações e fenómenos 

originados pela deslocação e permanência de pessoas fora do seu local habitual de 

residência, desde que tais deslocações não sejam utilizadas para o exercício de uma 

actividade lucrativa principal, permanente ou temporária” (Cunha, 1997, p. 8). Estamos 

perante a primeira sistematização da ideia de que há um conjunto de deslocações da 

residência habitual que geram um processo de relações entre pessoas de diferentes origens, 

que não inclui as deslocações para exercer actividades profissionais com fins lucrativos.  

  

 Nas década seguintes, com o “desenvolvimento dos meios de transporte (sobretudo os 

aéreos); redução do horário de trabalho e alargamento do direito às férias; maior 

rendimento disponível; desenvolvimento de pacotes turísticos e outras formas de 

organização de viagem” (Gonçalves, 2003, p.31) , ocorria o designado boom do Sol e 

Praia, que seria o principal produto turístico até meados dos anos 80. 
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 Nos anos 90 há uma actualização do conceito de turismo, passando a ser definido pela 

OMT  como “actividades desenvolvidas por pessoas ao longo de viagens e estadas em 

locais situados fora do seu enquadramento habitual por um período consecutivo que não 

ultrapasse um ano, para fins recreativos, de negócios e outros (não sendo remunerada no 

local de destino)”(OMT, 1991). Esta definição é relevante porquanto permite entender que 

o Turismo mais do que a simples deslocação da residência habitual, implica que para haver 

uma viagem turística deve existir uma ausência do enquadramento habitual. 

  

 O enquadramento habitual, por sua vez, é associado à área de interesse económico do 

indivíduo, mesmo que o local de trabalho e residência sejam em sítios diferentes, ou que 

esta mudança de residência seja por um período inferior a um ano. O critério considerado é 

o motivo da deslocação. Deste modo, um indivíduo que se desloca diariamente para 

trabalhar para fora do seu local de residência, não é considerado como visitante3, 

nomeadamente porque essa deslocação implica, por norma, a obtenção de um rendimento 

no local de destino, pelo que não estaríamos a falar de turismo. 

 

 Pese embora esta evolução seja essencial para o tratamento estatístico do Turismo, 

consideramos que a mesma está centrada sobre a procura turística, não abordando o 

fenómeno turístico como um todo, nomeadamente a oferta turística. Pelo tema desta 

investigação, em que se pretende analisar a actividade turística, em particular o 

desenvolvimento do Turismo Cultural num destino turístico, pareceu-nos mais correcta 

como definição de turismo o “movimento temporário de pessoas para destinos fora dos 

seus locais normais de trabalho e residência, as actividades desenvolvidas durante a sua 

permanência nesses destinos e as facilidades criadas para satisfazer as suas 

necessidades” (Mathieson and Wall, 1982, in Costa 1996, p.1). Esta definição diferencia-

se de outras já apresentadas por considerar não só o tipo de deslocações efectuadas pelos 

visitantes, mas também os impactos que as mesmas produzem sobre as áreas destino. 

  

 Tem ainda subjacente a interpretação do turismo como um Sistema, defendida por vários 

autores (Cunha, 1997; Holloway 1998; Fullana, 2002) os quais consideram que o estudo do 

                                                  

 3 Este tema é aprofundado no ponto 1.1.2.1 – conceito de procura turística 
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Turismo implica o conhecimento do conjunto das relações por si criadas, uma vez que 

estamos perante uma teia complexa de dependências e conexões. Deste modo, torna-se 

necessário adoptar uma abordagem integrada da actividade turística, como sugerido pelo 

Modelo de Leiper (in, Cooper, 1993), na qual se incluem:  

- os visitantes (procura turística), enquanto principais actores do sistema, os quais se 

dividem entre excursionistas e turistas4;  

- as regiões geográficas (destinos), nas quais se inclui não só a região de destino 

turístico, mas também a região de trânsito e a região geradora de turistas; 

- a indústria turística (oferta turística), a qual se pode considerar como o “espectro de 

empresas e organizações envolvidas na oferta do produto turístico” (idem, p.39) 

  

 Os elementos supracitados são interdependentes, pois todos fazem parte daquilo que é a 

experiência turística, a qual é de difícil materialização, sendo essencialmente um processo 

emocional baseado no contacto com um conjunto alargado de serviços turísticos, os quais, 

mesmo satisfazendo necessidades fisiológicas básicas5, assumem uma dimensão diferente, 

que interfere com aspectos afectivos e cognitivos da viagem. Os aspectos afectivos da 

viagem referem-se “aos valores que os indivíduos associam aos  destinos, baseados nos 

benefícios de viagem esperados” (Crompton, 1991, p.11), pelo que os mesmos são o 

resultado da informação recolhida antes, durante e após a realização da viagem. A 

avaliação afectiva de um destino é determinante na opção pelo destino a visitar e se esta se 

concretizar, a experiência vivida que resulta da “integração de todas as actividades 

económicas ... incluindo também os meios de transporte, o alojamento, as atracções e 

todos os serviços fundamentais para a geração e a satisfação das necessidades dos 

turistas” (Holloway, in Gonçalves, 2003, p.33) produzirá um conjunto de novas 

informações que irão contribuir para a avaliação cognitiva do destino, a qual respeita à 

apreciação efectuada depois da visita. Esta percepção, combinada com as características 

sócio-psicológicas dos visitantes têm muito maior influência do que a imagem que motivou 

a realização da viagem (Baloglu, 1999). 

                                                  

 4 Turistas são os que permanecem no destino por um período superior a 24 horas; Excursionistas são entendidos 
como aqueles que permanecem no destino por um período inferior a 24 horas. 
 5 Uma refeição num restaurante assume uma nova dimensão quando a deslocação é motivada para degustar algo 
de especial que o mesmo oferece aos seus clientes e não apenas como meio de responder a uma necessidade 
fisiológica. 



 

 Configurações do Turismo Cultural nas cidades médias em Portugal  - o caso de Braga 

   

  

 18 

  

 Não sendo abordadas na presente investigação, designadamente no tratamento da 

informação resultante dos questionários administrados a visitantes, as características 

psicológicas da procura, o que nos parece mais relevante para contextualizar o leitor no 

tema é que hoje os destinos turísticos têm que lidar com uma procura que contacta com um 

vasto conjunto de recursos e serviços turísticos durante a sua viagem, com início e fim no 

seu local de origem. 

 

1.1.2 Procura Turística 

1.1.2.1.Conceito de procura turística 

 

 Ao longo da segunda metade do século XX tem-se assistido a uma permanente evolução 

do conceito de procura turística, acompanhando a forte evolução de um sector que é hoje 

um dos principais sectores de actividade económica mundial (ver ponto 1.5) . Em 1963 a 

Union of Official Travel Organizations, afirmava que turistas eram visitantes temporários 

que permaneciam pelo menos 24 horas no país visitado, tendo como motivo da sua 

viagem o Lazer ou Negócio (Yiannakis, 1992), pressupondo que só existia turismo 

quando houvesse uma deslocação para um país estrangeiro, sendo que na mesma 

deslocação não era possível a combinação entre lazer e negócio. Esta definição foi sendo 

alterada por diversos autores ao longo dos anos, sendo que hoje é de grande interesse 

mundial que exista uma normalização de conceitos, não impedindo que a discussão 

continue de modo a melhorar e, acima de tudo, continuar a acompanhar a evolução do 

sector do turismo. 

 

 Com uma nova realidade mundial, a criação de um sistema uniforme de tratamento da 

procura torna-se essencial, pois não só se assiste, como já referido, a uma turistificação do 

mundo, como este sector  se deverá tornar “numa das actividades económicas com maior 

impacto sobre os principais agregados macro-económicos básicos, como sejam o 

consumo, a despesa, o rendimento, o investimento, as receitas públicas e o emprego” 

(INE, 2002, p.80). A criação da Conta Satélite do Turismo (CST), pretendeu desenvolver 

um método de tratamento estatístico uniforme a adoptar pelos Sistemas Nacionais de 
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Contas (SNC) de cada país membro da OMT, de modo a conseguir uma fácil e correcta 

comparação de dados sobre a procura turística.  

  

 Para efeitos da presente investigação adopta-se como definição base de procura turística a 

constante da CST, que entende como visitante “qualquer indivíduo que viaje a um local 

que esteja for do seu ambiente habitual por um período inferior a dozes meses cujo motivo 

principal da sua visita não seja o de exercer uma actividade remunerada no local 

visitado” (DGT, 1999, p.15). Na teorização sobre o conceito de turismo, foi abordado o 

entendimento sobre ambiente habitual. Neste ambiente habitual desenvolvem-se as 

actividades do nosso quotidiano, onde se incluem os tempos de lazer diário dos indivíduos 

(quadro 1), aos quais não afectamos mais do que 23% do tempo total. 

 

Quadro 1 – Organização temporal do quotidiano 

 Tipo de tempo  % 
dia 

 Ocupação  Como é gasto 

  
 I. Existência  

  
 43% 

 Tempo despendido 
com necessidades 
fisiológicas 

 *Comer 
 * dormir 
 * Tratamento do corpo 

  
 II. Subsistência  
  

  
 34% 

 Tempo despendido 
com actividades 
remuneradas 

 * Trabalho  
  

  
 III. Lazer  
  
  

  
 23% 

 Tempo disponível 
para além da 
existência 
subsistência 

 * Recreio 
 * Descanso 
 * Obrigações familiares/sociais 

 Fonte: adaptado de Costa, 1996 

 

 O lazer é o período mais curto, podendo o mesmo ser utilizado para usufruto de recursos 

turísticos que configuram uma oferta de um destino turístico e seus produtos, para quem 

não é parte desse ambiente. Esta questão é tão relevante quanto a sua não consideração 

pode pôr em causa o afirmar-se que estamos perante um destino turístico e não, apenas, 

perante um conjunto de produtos e serviços de lazer, direccionados para uma procura local. 

  

 Outro conceito relevante é o de residência secundária, entendida como toda as residências 

que não constituam a casa e residência principal da família. Incluem-se aqui as casas de 

férias, entendidas como casas visitadas com pouca frequência, ou nunca, “por um ou vários 
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membros da família nos seus tempos livres, férias ou qualquer outra actividade diferente 

de uma actividade remunerada no local em questão [ou] ser visitada de tempos a tempos 

por um ou vários membros da família por razões profissionais” (idem, p. 17). Poderá ser 

dúbia a sua relevância enquanto contributo para o desenvolvimento do sector turístico, uma 

vez que esta procura pode não recorrer a serviços turísticos característicos como o são os 

transportes aéreos, os agentes intermediários, o alojamento em Empreendimentos 

Turísticos ou Turismo em Espaço Rural, ou mesmos os estabelecimentos de restauração e 

bebidas.  

  

 Uma vez que muitas das residência contabilizadas como secundárias não têm qualquer 

tipo de relação com empreendimentos turísticos como são os Conjuntos Turísticos, muitos 

do quais associados a campos de golfe, poderemos estar a incentivar um meio de 

comercialização de empreendimentos imobiliários, muitos dos quais geram fortes impactos 

ambientais sobre os destinos turísticos. No entanto, se considerarmos o estipulado no 

Anexo 1 da CST, este segmento da procura integra-se como uma das tipologias de 

Alojamento possíveis de existir, não pondo em causa a consistência do destino turístico, 

aliás sendo o principal alojamento dos portugueses nas suas deslocações, quando 

considerado como casa de amigos ou familiares (DGT, 2003) 

  

 O impacto destes turistas incide sobre os demais serviços característicos do turismo, 

muitas das vezes efectuado de forma regular ao longo de todo o ano, o que induz uma 

vantagem sobre as tradicionais formas de alojamento turístico, onde a sazonalidade é, 

muitas das vezes, bastante acentuada. No entanto, o que nos surge como mais relevante 

nesta definição é a alusão ao tipo de actividade a desenvolver no destino, o que nos remete 

para a motivação na deslocação. Os visitantes, independentemente de serem turistas ou 

excursionistas, têm vários tipos de motivações, separadas ou em simultâneo, durante a sua 

deslocação, as quais abordamos no ponto seguinte. 

 Por último, importa referir que a origem dos visitantes também influi na sua classificação, 

podendo os mesmos ser divididos entre: 

  

 Procura Turística Interna » quando se deslocam no interior do seu país de residência. 
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 Procura turística Externa » quando se deslocam para outro país diferente do da sua 

residência. 

  

1.1.2.2.Motivação na procura turística 

  

 A compreensão da motivação da procura é um factor chave da actividade da oferta 

turística porquanto a mesma subentende a percepção sobre as necessidades e desejos de 

consumo por parte da procura. Nas ciências sociais, associa-se este termo a uma situação 

onde alguém está disposto a despender um esforço particular, tendo em vista a 

concretização de um determinado objectivo (Dubois, 1990). A concretização deste é 

essencial para atingir um estado de equilíbrio que o surgimento da necessidade, perceptível 

através do desejo de realizar algo, despertou. O exemplo mais simples deste processo é de 

cariz fisiológico: a fome. Esta necessidade básica motiva o consumo de alimentos, 

podendo estes ser consumidos apenas para subsistência, ou transformarem-se num desejo 

que leva a um consumo, facto este que será influenciado “pela cultura e personalidade do 

indivíduo” (Kotler et al, 2004, p.7). 

  

 Maslow desenvolveu um modelo de hierarquia das necessidades, que vão das inferiores 

(fisiológicas) às mais elevadas (auto-realização), numa lógica de progressão sustentada na 

ideia de que nem todas as necessidades são idênticas, levando a satisfação de uma, ao 

surgimento de uma nova, até a um patamar mais elevado de satisfação de necessidades de 

auto-realização (Cooper et al, 2001; Dubois, 1990). 

Quadro 2 - Hierarquia de Maslow 

 inferiores  1. Fisiológicas  Fome, sede, descanso, actividade 

   2. Segurança  Protecção, libertação do medo e 

da ansiedade 

   3. Pertença e amor  Afeição, dar e receber amor 

   4. Estima  Auto-estima e estima por outros 

 superiores  5. Auto-realização  Realização pessoal 

      Fonte: adapado de Cooper et al, 2001 

  

 Mill e Morrison acrescentam a estes 5 níveis dois novos níveis: 
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 Quadro 3 - Níveis da hierarquia definidos por Mill e Morrison 

 conhecer e 
compreender 

 conhecimento 
 cultura, educação, prazer de 
viajar, interesse por diferentes 

regiões 

 Estética 
 apreciação de 

beleza 
 ambiente, paisagem 

            Fonte: adaptado de Cooper et al, 2001 

  

 O conceito de satisfação em cada um dos níveis apresentados pode variar de país para 

país, em função da sua influência cultural e de personalidade. Não sendo tão pessimistas 

quanto alguns autores conotados com os movimentos anti-globalização (ou neoliberalismo, 

para sermos mais precisos) que defendem estar a sociedade de consumo a assumir uma 

dimensão tal que se está desenvolver um novo Homem – O Homem Modificado - que 

incorpora o hábito de consumo impulsivo de bens e serviços que provocam disfunções no 

seu normal funcionamento (Dufour, 2005), consideramos que ainda existe validade na 

relação hierarquia definida por Maslow. 

  

 Na nossa investigação, sendo os principais mercados emissores de turistas a população 

ocidental6, países onde estão hoje resolvidas parte significativa das necessidades mais 

básicas (nível 1 e 2), encaminhamo-nos para os níveis superiores da hierarquia. Nestes 

níveis surgem muitos dos diferentes tipos de consumo turístico o que torna mais complexa 

a determinação da motivação dado que a mesma pode combinar várias necessidade dos 

diferentes níveis. Como refere Dubois (idem), quando estão em questão motivações 

relacionadas com o estatuto social do indivíduo, raramente ele o admite enquanto tal, 

podendo apresentar outros motivos. Por outro lado, o tipo de viagens hoje realizadas com 

um fim comum como pode ser a necessidade de fugir à rotina do dia a dia, podem implicar 

a realização de férias bastante distintas. 

  

 Bull (1994), estabelece uma organização simples das motivações de viagem, considerando 

que certo tipo de viagens que poderiam ser associadas a um tempo de lazer, a um acto 

voluntário, poderão ter uma componente de obrigatoriedade. Incluem-se neste grupo as 

                                                  

 6 apesar do forte crescimento da procura turística dos países orientais, os países ocidentais continuam a ser os 
principais emissores de turistas (OMT, 2004) 
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viagens por motivos religiosos, de saúde ou mesmo algumas situações de visitas a amigos  

e familiares (VAF). A divisão estabelecida é um contributo, na nossa opinião, para se 

questionar a utilização da terminologia “negócios” para certo tipo de deslocações, 

questionando-nos sobre a possibilidade de todo este tipo de deslocações serem 

denominadas como Turismo Profissional, enquanto acto que decorre da profissão, 

ocupação profissional, de cada indivíduo.  

  

Figura 1 – Motivações da procura turística 

  

   

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 Fonte. Adaptado de Bull, 1984 

  

 O autor  apresenta, ainda, uma divisão entre um segmento de procura turística que busca o 

“Sol e Praia”, associado a um tipo de turismo mais passivo e um outro segmento que 

manifesta um maior interesse por conhecer outras culturas durante a sua viagem (Gray, in 

Bull, 1994, p.25). Nas viagens de incentivo, embora sejam proporcionadas por motivos 

profissionais enquanto prémios de reconhecimento aos seus beneficiários, os programas 

assumem características semelhantes aos das férias, sendo, segundo o autor, um segmento 

de elevado interesse para a oferta no destino dado que são uma procura turística com 

tendência para efectuar uma despesa elevada. 

  

 turistas e excursionistas 

 « desejo de conhecer » 

  

 saúde e 

desporto 

 motivos de negócio 
 motivos de Lazer 

 religião, VAF, estudo  negócios de «empresas»  férias 

 « desejo de sol » 

  

 viagens de incentivo 

  

 Congressos e 

Reuniões 
 negócios 
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 O quadro 4 demonstra a abordagem desenvolvida pela OMT relativamente às motivações 

dos turistas, encontrando-se motivações semelhantes às anteriormente apresentadas. No 

entanto, aquela organização procura estabelecer uma relação entre o tipo de motivação e 

duração da viagem. 

  

Quadro 4 -  Motivos de visita dos visitantes 

 Motivos de visita dos turistas 
 1 – Lazer, descanso e férias 
 2 – Visita a familiares e amigos 
 3 – Saúde (termalismo, talassoterapia) 

 4 – Negócios e motivos profissionais 
 5 – Missões ou reuniões diversas 
 6 – Outros (peregrinações, manifestações 
desportivas, viagens escolares, ...) 

 Motivos  Duração 
   0 noites  1 a 3 noites  > 3 noites e < 1 ano 
 Pessoal (1 e 2)    Pequena estadia 

pessoal 
 Férias 

 Saúde (3)    Turismo de Saúde 
 Negócios/Reuniões (4 e 5)    Turismo de Negócios 
 Outros motivos (6)    Peregrinação, turismo escolar, ... 
   excursionista  Turista 
   visitante 

          Fonte: adaptado de Hazebrouc, 2003 

  

 Avançasse para uma organização das motivações em função de denominações associadas 

a produtos turísticos, e a divisão temporal da viagem. Saí reforçada deste quadro a divisão 

entre as viagens de férias, com duração superior a 3 dias, e as deslocações mais breves. 

McIntosh, Goeldner e Ritchie (in, Cooper, 2003), utilizam quarto categorias de motivação:  

  

 Quadro 5 – Motivadores segundo McItosh, Goeldner e Ritchie 

1. Motivadores físicos Associado ao relaxamento do corpo 

2. Motivadores culturais Pretendem ver e conhecer mais sobre outras culturas 

3. Motivadores interpessoais Conhecer novas pessoas, buscar novas experiências 

4. motivadores de status e 

prestígio 

Desejo de reconhecimento e atenção dos outros 

Fonte: adaptado de Cooper et al, 2001 

 

 Podemos considerar que existe algum paralelismo entre estas motivações e a hierarquia de 

Maslow, especialmente na última motivação – status e prestígio – porquanto hoje esta é 
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cada vez mais um factor que condiciona as opções de consumo, mas que jamais é assumido 

enquanto motivação para a viagem. A motivação status/prestígio pode integrar a escolha de 

actividades físicas, culturais ou de relações interpessoais. No entanto, a necessidade de 

fazer recair as atenções sobre nós, de sermos reconhecidos em determinados meios, leva-

nos a optar por determinado tipo de consumo (Botton, 2005), aplicando-se este raciocínio à 

opção por determinados destinos e serviços turísticos.  

  

1.1.3 Produto turístico 

  

 A análise do produto turístico passa pela ponderação das perspectiva da oferta e da 

procura turística, dado que uma e outra têm diferentes abordagens sobre o mesmo. Num e 

outro caso, há um aspecto comum que se relaciona com o facto de a estruturação se 

pretender com a estruturação de um produto que a experiência turística consiga responder a 

uma necessidade/desejo percebido pelo consumidor, que lhe cria um desequilíbrio 

emocional, o qual só é restabelecido, no presente caso, com a concretização da viagem. 

Este desequilíbrio pode resultar de factores físicos ou culturais, que influenciam o tipo de 

viagem a realizar, a qual se pode encaixar em produtos turísticos específicos, entendendo 

estes produtos como “qualquer coisa que pode ser oferecida num mercado, para 

apreciação, aquisição ou consumo e inclui objectos físicos, serviços, personalidades, 

lugares, organizações ou ideias, a qual contribui para satisfazer uma necessidade ou 

desejo” (Kottler, 2003, p.7). Perceber quais são as necessidades/desejos do consumidor, e 

de que modo o nosso produto pode corresponder às mesmas, é a função essencial de quem 

estrutura a oferta turística. Deste ponto de vista, o produto assume diferentes dimensões, 

sendo que dentro de destinos macro (ex: Europa), podemos encontrar muitos micro-

destinos como sejam  os próprios países que integram este espaço (na perspectiva do turista 

de longo curso), as suas regiões, sub-regiões, cidades, ou localizações específicas dentro 

destas (ex: Resorts). Ao considerarmos cada um destes territórios como produtos, 

estabelecemos uma associação entre o conceito de produto e o elemento geográfico 

enquanto base do seu desenvolvimento. Segundo Howie (2003), podem ser estabelecidas 

as seguintes tipologias de produto – destino: 
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 Quadro 6 – Tipos de produto - destino 

 Cidades; Locais de interesse histórico, cultural 
 Vilas e pequenas cidades 
 Resorts 
 Áreas protegidas; 
 Áreas rurais com atracções baseadas em recursos naturais 
 Regiões 
 Países 
 Fonte. Adaptado de Howie, 2003 

  

 De igual modo, dentro de um destino cidade – que pode ser considerado como macro  - 

vão ser oferecidos outros micro produtos, tais como alojamento, estabelecimentos de 

restauração e bebidas, museus, galerias de arte, monumentos, entre outros. Para a procura 

turística, o produto consumido em muitos destes destinos é global, envolvendo não apenas 

a atracção – recursos natural ou cultural – mas todo o conjunto de bens e serviços que são 

consumidos pelo turista. Para Middleton (in Valls, 2003), trata-se de uma organização da 

oferta numa lógica horizontal/transversal, que constitui uma amalgama de bens e serviços 

que actuam individualmente por forma a compor um produto turístico no destino visitado. 

Trata-se do desenvolvimento de toda a engenharia de produto (Bordas, idem), onde se 

incluem os elementos apresentados na figura 2. 

  

 Os destinos desenvolvem toda a engenharia do produto turístico enquanto organização da 

sua oferta, devendo o seu trabalho permitir que a procura turística compreenda quais os 

atributos que os diferenciam dos seus concorrentes. Por esse motivo, tendo em 

consideração que a própria OMT apenas considera como destinos turísticos os 

locais/regiões possuidores de diferentes recursos naturais e/ou atracções resultantes da 

acção do Homem, capazes de atrair não residentes (Águas, 2004, p. 80), e considerando, 

também, o processo de turistificação do mundo, com o aumento da concorrência entre 

destinos, é essencial a realização de um trabalho continuado de gestão do destino, no qual 

têm que participar todos os agentes do sector turístico, procurando desenvolver uma 

estratégia que permita a sustentação da actividade turística e o contributo desta para o 

desenvolvimento sustentado do destino. 
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 Figura 2 – Elementos do destino turístico 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 Fonte: adaptado de Pelaez e Veja, 1996 e Cunha, 1997 

  

 Só assim se conseguirá gerir o destino assegurando a longevidade do seu sucesso, 

aumentando o seu ciclo de vida. 

  

 É clara a relação entre a evolução do destino e a evolução da procura turística, seja nas 

fases de evolução ou de regressão. Muitos destinos de “Sol e Praia” estão hoje em fase de 

declínio não obrigatoriamente por quebra no volume de procura, mas porque há uma 

alteração no padrão dessa procura, designadamente com uma degradação das receitas 

médias por turista, criando fortes constrangimentos a toda a gestão do destino turístico. 

Esta evolução da procura vai influenciar o tipo de Ofertas Turísticas, que se têm que 

adaptar às novas exigências da procura turística. 

 

Para esta, tendo em consideração a evolução que se prevê ocorra nos próximos anos (ver 

ponto 1.5), a aquisição de produtos turísticos não passa, obrigatoriamente, pela aquisição 

de um produto – destino, mas sim por uma oferta de um conjunto de produtos específicos 

disponíveis no destino, que deverão satisfazer as necessidades que motivam a sua viagem. 

A transversalidade do sistema turístico, obriga a que para que estes produtos específicos 

ejam competitivos, haja uma maior integração ao nível do produto turístico compósito 

criado enquanto destino turístico (Silva, 2001). 

 

 recursos turísticos culturais e naturais 

 serviços e equipamentos turísticos e 

complementares 

 PRODUTOS/SERVIÇOS TURÍSTICOS 

  

 preço / distribuição / comunicação 

  

 OFERTAS TURÍSTICAS À PROCURA 

  

 + 

 = 

 + 

 = 
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 Quadro 7 – Ciclo de vida do destino turístico segundo Butler 

 fase  designação  Descrição 

 1  Exploração 
 Pouca procura turística a que corresponde uma pouco 
oferta turística pouco estruturada 

 2  Comprometimento 
 Aumento da procura turística com alguma interacção 
entre visitantes e visitados 

 3  Desenvolvimento 
 Intensificação da actividade turística e dos investimentos 
em equipamentos e serviços. 

 4  Consolidação 
 Turismo passa a ser uma actividade de grande 
importância para o destino. 

 5  Estagnação 
 Destino com imagem consolidada, mas atingiu os níveis 
máximos de capacidade e turistas. Riscos de entrada em 
decadência.   

 6  Post-estagnação 
 Em função das acções desenvolvidas pode-se seguir o 
declínio ou rejuvenescimento. 

  Fonte: adaptado de Cunha, 1997 

  

 As tendências do turismo deveriam, por isso, encaminhar-se para esta percepção sobre a 

gestão dos destinos turísticos, em detrimento do conceito de “resort”, muitas das vezes 

conotado com o completo alheamento entre a oferta específica de uma empresa e o seu 

meio envolvente. 

  

 Por outro lado, a globalização (ver ponto 1.3) e o desenvolvimento das novas tecnologias 

estão hoje a influenciar a forma como se estruturam os produtos na óptica da procura. 

Como refere Kotler, “as fronteiras do consumidor já não passam por fronteiras reais, mas 

sim por algo que é estruturado na sua mente” (2004, p.468). Estamos perante a criação de 

imagens da procura turística, as quais vão ter uma influência em relação às opções de 

viagem. Por esse motivo, entendemos ser relevante no âmbito da presente dissertação 

abordar o processo de construção de imagem de um destino, que passamos a apresentar. 

  

1.1.4 A imagem do Destino Turístico 

  

 A imagem que a procura turística forma em relação a um destino turístico é um aspecto 

essencial da sua gestão. Procurando as entidades que gerem os destinos turísticos que “as 

pessoas que visitam um local [levem] consigo algo que lhes relembre o carácter único 

daquele local” (Bridget, 1992, p.4), devendo este carácter único corresponder a uma 

imagem positiva, sendo a imagem formada sempre algo de extrema importância na decisão 

da sua aquisição. No caso do turismo, em que a intangibilidade é uma das características 
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mais diferenciadoras, a relevância daquela é ainda maior. Por outro lado, a já referida 

turistificação do mundo e o desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação, 

levam ao que Woodside (1982)  afirma ser um novo paradigma da actividade turística dos 

destinos, os quais têm que lidar com uma procura que tem uma maior noção dos benefícios 

esperados da sua viagem, ao mesmo tempo estando mais prevenida para toda a sobre–

comunicação a que hoje estamos expostos. Como tal, cada destino deve procurar transmitir 

uma mensagem muito clara da sua oferta, que resulta, quando bem desenvolvida, numa 

imagem bem estruturada. Por esse motivo, entendeu-se ser oportuna a inclusão de um 

ponto sobre este tema no capítulo referente à abordagem teórica do Turismo sendo o 

mesmo uma sequência lógica dos objectivos da presente dissertação que, entre outros, 

pretende conhecer qual a imagem turística percebida da cidade de Braga. A abordagem 

teórica é essencial para todo o trabalho posterior de tratamento dos resultados da 

administração de um inquérito e da análise de programas de Operadores Turísticos de 

países estrangeiros. 

  

 Na presente dissertação define-se o conceito de imagem como “uma construção  que 

consiste na representação mental de crenças, sentimentos e impressão geral de um 

indivíduo sobre um objecto ou destino” (Baloglu, 1999, p. 870), o que nos leva a assumir 

que este processo de construção é dinâmico, estando sujeito a influencias permanentes. A 

imagem de um destino é influenciada por duas forças principais:  

- os factores pessoais, com uma relação directa com as motivações (ver ponto 

1.1.2.2) e com a percepção afectiva que temos de um destino. Gunn (1972, in 

Fakeye e Crompton, 1991) refere que mesmo o indivíduo que nunca visitou um 

destino turístico pode ter uma imagem formada, mesmo que incompleta; 

- os estímulos, baseados na informação externa, designadamente os meios de 

comunicação social, a opinião de amigos e familiares, as actividades culturais e 

desportivas e informações de cariz comercial. 

  

 Os factores pessoais prendem-se com as características sócio-económicas de cada 

indivíduo, o qual se integra em determinado grupo social onde se desenvolvem certo tipo 

de comportamentos de consumo. Como refere Botton (2005), este envolvimento marca os 

comportamentos da sociedade desde sempre, mas foi enfatizado pela afirmação social da 



 

 Configurações do Turismo Cultural nas cidades médias em Portugal  - o caso de Braga 

   

  

 30 

burguesia, em parte coincidente com o desenvolvimento da actividade turística. A idade, 

educação, estado civil, ocupação profissional, situação perante o emprego, nível de 

rendimentos, complementados com os aspectos psicológicos, são factores que influenciam 

a forma como desenvolvemos a imagem sobre determinado destino turístico. Quando surge 

a necessidade de realizar uma viagem, o que Kotler (2004) identifica como o surgimento 

da necessidade de consumo, a qual se transforma em desejo no momento em que 

materializamos a ideia, vamos definir um enquadramento para a nossa viagem, com base 

num conjunto de informação e marcada por factores pessoais e os diferentes tipos de fontes 

de informação. Uma das principais fontes de informação de que dispomos são as 

experiências anteriores de viagem que se conjugam com as nossas características sociais e 

psicológicas, influenciando o nosso comportamento face às viagens. 

  
 Fakeye e Crompton (1991),  com base no modelo de Gunn e no modelo tradicional de 

decisão de consumo consideram que o estado de espírito atrás enunciado corresponde à 

primeira fase do processo de formação da imagem. 

  

  

  

  

 Esta fase do processo contém aspectos intrínsecos a cada indivíduo, sendo a imagem 

obtida de modo informal e baseada numa variedade de fontes de informação não 

comerciais (ex: literatura, comunicação social, ...), podendo ser construída mesmo não 

existindo a intenção de viajar para um destino específico. Segundo o modelo proposto por 

estes autores, a grande alteração no processo de formação da imagem ocorre entre as 

segunda e quarta fases do processo. A existência de uma motivação para viajar, desperta 

um interesse efectivo do consumidor para viajar para um dos destinos possíveis. Passa-se 

então à terceira fase, a qual implica a recolha de informação. Como refere Kastenholz 

(2002, p. 137), “a imagem pode ser alterada em função da informação recebida. No 

entanto, os indivíduos tendem a rejeitar informação contraditória (dissonância cognitiva) 

o que implica uma percepção selectiva e distorcida.” . Significa isto que, como referimos 

no início do presente ponto, a formação da imagem, e sua alteração, ocorre de modo 

gradual, sendo de extrema importância o tipo de informação recolhida. 

 Imagem Orgânica: conhecimento global e sensações acerca de um 

destino, sem qualquer influência comercial 
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 Segundo a mesma autora, podemos categorizar as fontes de informação utilizadas num 

conjunto de categorias que têm diferentes impactos sobre o consumidor: 

  

 Quadro 8 – O impacto dos tipos de fontes de informação 

 Fonte de informação  Não 
comercial 

 Directa  Pessoal  Impacto 

 Experiência pessoal  x  x  x  Muito Alto 
 Opinião de amigos e familiares   x    x  Alto 
 Informação via comunicação social  x      Médio – Alto 
 Promoção via comunicação 
interpessoal 

     x 
 Médio 

 Promoção via comunicação social        Baixo 
 Fonte: adaptado de Kastenholz (2002), p.146 

  

 Trata-se de factores extrínsecos aos factores pessoais, considerando-se quer as 

experiências de viagens anteriores quer as demais fontes de informação apresentadas como 

estímulos exteriores que surgem durante o processo de formação da imagem de um 

destino. Quando a imagem orgânica é difusa, ou inexistente, estes estímulos são de 

extrema importância uma vez que “a imagem do destino construída de forma induzida é 

relevante para a decisão do consumidor” (Gartner, 1989, p.16). Como se pode observar no 

quadro apresentado, as experiências anteriores são um dos estímulos que maior influência 

exerce sobre o consumidor, podendo determinar não apenas uma segunda visita ao destino, 

mas também a sua recomendação ou mesmo a visita a destinos semelhantes ou próximos 

(ex: visitar outras regiões do mesmo país). 

  

 A figura seguinte demonstra o que Kastenholz (2002, p.141) apelidou de “virtuous 

circle”, apresentando a relação existente entre uma experiência anterior positiva e a 

repetição da visita.  

 

 Segundo esta autora, as experiências anteriores enquanto geradoras de maior 

conhecimento, maior envolvimento e igualmente maior familiaridade com o destino, 

actuam mais ou menos em simultâneo, conseguem gerar uma imagem menos estereotipada 

e tendencialmente positiva, daqui decorrendo o forte impacto que as mesmas têm não 
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apenas para quem delas usufruiu e tenciona repetir a viagem, mas também na opinião 

emitida junto de amigos e familiares. 

  

 Figura 3 – “Virtuous circle” 

  

  

  

  

  

  

 Fonte: Kastenholz, 2002 

  

 Esta fonte de informação surge como sendo a segunda fonte com maior impacto na opção 

de viagem, e poderá ser mesmo a que maior influência tem quando se trata de uma 

primeira viagem a um destino. No entanto, o conhecimento e familiaridade com o destino 

não surgem apenas das experiências anteriores, podendo também resultar de toda a 

divulgação e promoção comercial e não comercial das suas especificidades, onde se 

incluem feiras de turismo, publicidade em meios de comunicação social ou mesmo 

reportagens nesses meios, muitos dos quais provêm de interesse específico numa área 

temática ou geográfica. 

  

 Segundo o modelo de Fakeye e Crompton (1991),  após a integração de todos os estímulos 

interiores e o contacto com todas as informações pessoais e estímulos exteriores, 

nomeadamente de natureza comercial resultante da procura de informação para a 

preparação da escolha do destino, o consumidor possui agora um conhecimento induzido 

das alternativas de viagem disponíveis. Neste modelo, as fases consequentes do processo 

são: 

 experiência positiva 

 imagem positiva 

 decisão de repetir a visita 

 expectativas positivas 

 /predisposição 

 repetição da visita 

 interpretações positivas 
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 Este conhecimento induzido vai exercer uma forte influência sobre as fases acima 

representadas, uma vez que será então que todo o enquadramento cultural do indivíduo, se 

vai relacionar com a imagem projectada sobre o destino. Considerando que uma parte 

significativa da promoção turística se efectua com base em elementos visuais, os mesmos 

serão interpretados pelo potencial consumidor em função da estrutura cultural de cada 

indivíduo. Baloglu e Brinberg (1997, p. 12) referem claramente que “pessoas com 

motivações diferentes podem ter uma mesma percepção em relação a um benefício, se for 

este o que elas procuram”.  

  

 Significa que destinos ou atracções específicas podem ser visitados por diferentes pessoas, 

com diferentes motivações, as quais irão efectuar diferentes visitas, mas que no final vão 

efectuar uma avaliação positiva ou negativa do destino, em função da sua perspectiva 

pessoal. Significa que a visita a um recurso turístico pode gerar o mesmo nível de 

satisfação para consumidores com uma estrutura cultural e um motivo de viagem 

divergentes. Assim, com o aproximar da fase de realização da viagem, nomeadamente 

quando foi efectuada a opção da viagem, materializam-se na mente dos consumidores um 

conjunto de expectativas, induzidas por toda a informação recolhida, que vão ser decisivas 

na avaliação final do value for money da experiência vivida, o qual surge combinado com 

outros factores que interferem na decisão da viagem, compondo o que Fuster (in, Baptista, 

1997) apelidou de modelo DRIVE (Quadro 9) 

  

 Os consumidores pretendem, pelo menos, atingir um determinado nível de satisfação 

esperado face a uma relação preço/qualidade da experiência por si concebida. 

 avaliação das alternativas de viagem disponíveis 

 escolha do destino a visitar 

 visita ao destino 
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 Quadro 9 – Modelo DRIVE 

 D  Distance 
 Distância geográfica entre o local de origem 
e o destino 

 R  Range  Quantidade de produtos oferecidos 
 I  Image  Imagem do Destino 
 V  Value for money   
 E  Experience  Experiência adquirida em viagens anteriores. 

        Fonte: adaptado de Silva (1997). 

  

 Esta relação é muitas das vezes identificada através do value for money, podendo a mesma 

ser categorizada da seguinte forma (Kastenholz, 2002, p. 152): 

1. Nível  “preferido”: nível de valor preferido; perspectiva de futuro 

2. Nível “esperado”: objectivos identificáveis e tangíveis 

3. Nível “tolerado”: nível mínimo de aceitação. 

  

 Estes três níveis podem ser sujeitos ao estabelecimento de uma relação:  

1. “Ganho de satisfação”: intervalo entre os níveis tolerado e esperado 

2. “ Intervalo de reconciliação”: entre objectivos concretizáveis e não concretizáveis 

(esperado – preferido) 

3. “Valor Aumentando”: intervalo entre objectivos mínimos e máximos (tolerado – 

preferido). 

  

 Esta relação é um aspecto essencial na conclusão de todo o processo de construção da 

imagem, na qual se forma a designada por imagem complexa, que será a informação 

indutora de novas visitas e da recomendação potencial. Esta imagem final é designada por 

Baloglu e Mcleary (1999) como imagem global, a qual entendem ser o resultado da fusão 

entre o conjunto de estímulos recebidos, onde se inclui a experiência de viagem e de 

determinantes pessoais (Figura 4). 

  

 Estes autores entendem, tal como Kastenholz (2002), que a construção da imagem passa 

por uma primeira fase de percepção e avaliação cognitiva, resultando numa imagem e 

avaliação afectiva e, finalmente, na referida imagem global. 
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 Figura 4 – Processo global de formação de imagem de um destino 

  

  

  

  

  

  

  

       

 Fonte: Adaptado de Baloglu e McCleary (1999) 

  

 A imagem global exerce uma influência sobre o comportamento dos consumidores, os 

quais passam a ter uma “representação psicológica ou distorcida de uma realidade 

objectiva que existe na [sua] mente” (Myers, in Baloglu and McCleary, 1999, p. 871). A 

grande dificuldade para a gestão de produtos ou destinos turísticos reside neste aspecto 

essencial: perante percepções mentais de objectos de consumo, oferecemos um produto 

que antes do seu consumo é também ele construído sob uma base parcialmente imaterial e 

vivido como experiência subjectiva. Mesmo o desenvolvimento tecnológico, 

designadamente a Internet, e a proliferação de meios de comunicação social que têm como 

área de especialização o sector turístico, especialmente as viagens turísticas, apenas 

conseguem atenuar a intangibilidade do produto turístico uma vez que a quantidade e 

diversidade de informação disponibilizada permite outro conhecimento prévio sobre o 

destino, não se restringindo às informações das entidades promotoras ou dos agentes 

intermediários.  

  

 Como tal, o papel de gestão da imagem de um destino turístico é conseguir a formação de 

uma imagem que seja positiva, clara e específica. Conseguir criar essa imagem e 

transmiti-la através dos meios disponíveis, de forma clara para a mente dos consumidores 

é, neste mundo globalizado e turistificado, o grande desafio que se coloca às organizações 

dos destinos turísticos. Segundo Jenkins (1999) e Bramwell e Rawding (1996), é de 

extrema importância que os destinos turísticos consigam uma clarificação da imagem 

turística em função de segmentos de mercado específicos. No esquema adiante apresentado 

 Factores Pessoais 
  
 » Psicológicos: 
 * valores 
 * motivação 
 * personalidade 
  
 » Sociais: 
 * idade 
 * educação 
 * estado civil 
 * outros 
  

 Imagem do destino 
  
 » Percepção/cognição 
  
 Afectiva 
  
 Global 
  
  
  
  
  

 Estímulos 
  
 Fontes de Informação 
 * quantidade 
 * tipo 
  
 Experiências anteriores 
  
 Distribuição 
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sintetiza-se o processo de consumo de um produto turístico, independentemente da sua 

dimensão. 

  

 Figura 5 – Estrutura do processo de consumo de produtos 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 Segundo Garvey (1993, in Kastenholz, 2002), toda a estratégia de marketing deve ser 

iniciada com o estabelecimento de uma orientação para os segmentos que maior valor e 

satisfação atribuem à nossa oferta. Em função da figura atrás apresentada, poderíamos 

afirmar que os produtos e serviços oferecidos que irão responder à necessidade /desejo de 

consumo que gera todo o processo apresentado, deverão corresponder ao segmento de 

mercado, entendido enquanto “conjuntos mais pequenos do mercado, com características 

homogéneas de consumidores efectivos ou potenciais, que possuem características comuns 

de consumo ás quais uma organização pode responder” (Murphy, 1997, p.162), que se 

apresentam como mais interessantes e adequados para o destino. Será esse o nosso 

mercado alvo, perante o qual nos devemos posicionar, conseguindo através das estratégias 

definidas cumprir com um conjunto de benefícios específicos. Como tal, na gestão do 

destino turístico devemos conseguir associar a nossa imagem aos benefícios que o turista 

procura e considera como únicos na sua visita, e que nos conseguem diferenciar dos nossos 

concorrentes. Morrison (1989, in Kastenholz 2002), identifica quatro fases para o 

posicionamento dos destinos: 

  

 Necessidades, 

desejos e procura 

 Valor, 

satisfação e 

qualidade 

 mercados  Produtos e serviços 

 Intercâmbio, 

transações e 

relações 

 Fonte: Kotler, 2004 
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1. Identificar dos destinos concorrentes; 

2. Identificar a imagem dos turistas sobre o destino e seus concorrentes; 

3. Identificar os benefícios esperados; 

4. Seleccionar o melhor posicionamento. 

  

 Para Woodside (1982, p. 4), o posicionamento trata da forma como “conseguimos 

encaixar o nosso destino ou atracção na mente do nosso segmento de mercado” para o 

que, tal como citado anteriormente, é importante termos uma mensagem clara e simples, 

através da qual aquele segmento possa identificar o que distingue a nossa oferta dos nossos 

concorrentes. A mesma só poderá ser bem definida se estivermos em posse de uma 

correcta informação relativamente à percepção que os nossos visitantes possuem sobre o 

destino. Esta, passa por questões tão relevantes quanto o entendimento sobre se os nossos 

segmentos de mercado têm uma visão complexa sobre o nosso destino, ou se apenas 

consideram alguns atributos específicos de cariz mais funcional ou psicológico, 

procurando perceber, ainda, se consideram o nosso destino como de facto sendo algo de 

único ou apenas faz sentido numa lógica integrada com outros destinos de proximidade, os 

quais podem ser os nossos concorrentes. Isto encaminha-nos para o modelo desenvolvido 

por Echtner e Ritchie (1991), o qual visava a criação de uma base de referencia para apoio 

a investigações empíricas sobre a imagem dos destinos turísticos. Os autores identificam 

três dimensões básicas da imagem do destino: 

- Atributos – Holístico: tem em consideração as características específicas do 

destino e qual a impressão global que o visitante tem sobre a mesma. Estes, podem 

variar entre os aspectos funcionais e psicológicos. 

- Funcional – Psicológico: esta dimensão concentra-se nas características ou 

impressões mais tangíveis ou mais abstractas do destino. 

- Comum – Único: relaciona-se com a percepção pelo visitante sobre o facto de 

algumas impressões serem, ou não, peculiares em alguns destinos.  

  

 O que é mais relevante neste modelo é o facto de o mesmo incluir como base do estudo da 

imagem do destino turístico não só os aspectos relacionados com as questões mais 

funcionais e materiais do destino, mas também incorporar a percepção mais abstracta e 
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psicológica dos mesmos, essencial para o real conhecimento da imagem que os visitantes 

possuem em relação ao destino turístico.  

  

 Figura 6 – Componentes da imagem do destino turístico 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Fonte:Echtner e Ritchie (1991) 

  

  

 Actualmente, o estudo da imagem sobre os destinos turístico é tão ou mais importante 

quanto as questões do território e dos produtos que não estão associados directamente a 

áreas geográficas bem determinadas e relacionadas com modelos de organização 

administrativa, se colocam cada vez mais. Exemplo desta realidade são produtos turísticos 

como os Itinerários Culturais (ex: Caminhos de Santiago), ou os locais Património da 

Humanidade, que face a uma percepção da tendência da procura para uma visita aos 

diversos locais que se integram nessa tipologia de produto, vêm desenvolvendo acções de 

promoção conjunta direccionadas para a procura turística. Como refere Baptista (1997), 

assiste-se a uma integração vertical direccionada para segmentos de mercado cada vez 

mais especializados, o que obriga a uma estratégia de promoção turística que pode não 

passar, apenas, pelo modelo tradicional de associação a um destino macro, incorporando 

novas vias de promoção que integram estes produtos turísticos em redes internacionais.  

  

 características funcionais 

 características psicológicas 

 holístico  atributos 
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 Esta nova realidade irá resultar num processo de construção da imagem diferente, uma vez 

que pode o destino surgir associado ao produto turístico e não o inverso, situação que é 

hoje mais usual. Não se tratando dos produtos de “não lugar” (Brito, 2004), criados por 

empresas com fins meramente comerciais não tendo por base a pré-existência de recursos 

turísticos num determinado espaço mas sim, muitas das vezes, a sua relação com um 

potencial de procura (como são exemplo os parques temáticos), esta nova abordagem ao 

produto turístico só faz sentido num mundo cada vez mais influenciado pela globalização, 

pela maior liberdade de circulação e maior facilidade de deslocação. Como tal, entendemos 

ser importante perceber o que é hoje a globalização e estabelecer o cruzamento entre esta e 

o sector turístico. 

  

1.1.5 A globalização e a nova organização mundial 

  

 Estudar hoje a relação entre o sector turístico e o território implica, independentemente da 

escala geográfica do objecto de estudo, uma reflexão sobre este novo mundo que se vem 

formando, com um sector de actividade que se mundializou, ou num mundo novo que se 

turistificou, perante uma sociedade, que não estando mais igual no seu estado de 

desenvolvimento, está certamente mais próxima. Quando assistimos em directo, em 

qualquer parte do mundo, aos atentados contra as torres gémeas em Nova Iorque, quando 

quase em directo nos chegam imagens da catástrofe natural que afectou o Sudoeste 

Asiático, ou recebemos hora a hora a evolução dos últimos dias de vida de Sua Santidade o 

Papa João Paulo II, estamos perante demonstrações claras de como hoje qualquer 

acontecimento assume rapidamente uma dimensão global, com reacções em massa da 

comunidade internacional. A forma imediata como ocorrem todos estes acontecimentos, 

leva a que muitas das vezes tais reacções sejam pouco racionais, sendo produzidas por 

impulsos emotivos que nos atrevemos a considerar quase semelhantes aos de uma 

campanha publicitária que nos convence a comprar um qualquer produto comercial. Tal, só 

se torna possível pelo facto de hoje estarmos, todos, envolvidos num processo de 

transformação do mundo, isto é, de globalização. 
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 Giddens (in Santos, 2001, p.31), define-a como a “intensificação de relações sociais 

mundiais que unem localidades distantes de tal modo que os acontecimentos locais são 

condicionados por eventos que acontecem a muitas milhas de distância e vice-versa”. Esta 

definição incorpora a ideia de que se trata de um processo constante de relacionamento, o 

que significa a existência de pelo menos duas partes envolvidas, nas quais, mesmo que 

geograficamente distantes, existe uma influência e condicionamento que, podendo vir de 

vários pontos do mundo, vão interferir com as comunidades locais. Esta globalização 

vinha-se instalando em todo o mundo com base, nomeadamente, em novos actores sociais 

colectivos, como sejam organismos transnacionais tais como a Organização Mundial do 

Comércio (OMC), o Fundo Monetário Internacional (FMI), a União Europeia (UE), ou as 

empresas multinacionais. Para Singer (2004, p.33), além da proximidade proporcionada 

pelo desenvolvimento das novas tecnologias e do novo enquadramento político e 

económico mundial gerado pelos referidos organismos, emerge, com maior ênfase desde 

2001, um novo factor a ter em conta: o terrorismo, que “tornou o nosso mundo numa 

comunidade integrada de um modo novo e assustador ... [com] um sentimento partilhado 

de que somos realmente uma comunidade”. 

  

 Se estamos perante um novo conceito de comunidade, faz todo o sentido aceitar como 

natural o surgimento de um, também, novo conceito de dimensão geográfica que Santos 

(1995: 417; 2000a: cap.5 – in Santos 2004) afirma ser de um espaço-tempo, mundial em 

que, como refere Murteira (in Barroco, 2003, p.8), “as coordenadas geografia–história de 

cada local diluem-se num único tempo global”. Este novo espaço – tempo caracteriza-se 

por: 

- fácil deslocação de capital, pessoas e conhecimento;  

- mobilidade dos refugiados, dos profissionais e dos turistas;  

- uma nova co-existência de poderes repartidos entre o Estado e as empresas.  

  

O capital económico e financeiro é hoje cada vez mais imaterial e móvel, assistindo-se a 

um aumento da presença, em todo o mundo, das empresas multinacionais com sede no 

ocidente, sendo que 90% das 100 maiores empresas multinacionais estão sediadas nos 

países desenvolvidos (UNCTAD,1999). A mobilidade das pessoas, seja como profissionais 
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ou turistas é cada vez maior, com uma forte circulação que no sector do turismo atingiu o 

limiar das 700 milhões de chegadas, projectando a OMT uma duplicação destes valores até 

2020. A mobilidade profissional, que influencia de modo directo os números supracitados 

para o turismo é também cada vez maior, especialmente em territórios onde é altamente 

encorajada, como sejam a União Europeia. Muitas destas transformações ocorrem por 

deliberações dos novos actores sociais e económicos referidos, que vêm substituir a figura, 

outrora considerada intocável, do Estado – Nação. Embora alguns autores defendam que 

hoje, perante um mundo globalizado, os Estados devem assumir um novo papel de 

moderação para restaurar uma ética de relacionamento entre povos, é um facto consumado 

para alguns que há uma clara influência das referidas entidades por forma a conseguir 

dinamizar uma economia que se configura à escala mundial. 

  

 Se abordarmos a problemática da globalização enquanto fenómeno centrado na economia 

e fluxos financeiros efectuados numa escala global, podemos concluir que hoje estamos 

“perante várias globalizações: a dos investimentos à escala global, dos processos de 

produção flexíveis e localizados em múltiplos territórios, das Tecnologias de Informação e 

Conhecimento (TIC), da desregulação das economias nacionais, do domínio dos grandes 

territórios de desenvolvimento capitalista, da globalização cultural, científica, educativa, 

do trabalho e do emprego” (Veloso, 2004, p.3). Esta multidimensionalidade de 

globalizações pode ser assumida como uma nova fase de um processo que teve o seu início 

com a época dos descobrimentos, onde Portugal tem um papel relevante e que foi o 

primeiro momento de intenso relacionamento entre diferentes regiões7. Posteriormente, 

ocorre uma segunda fase que advém da Revolução Industrial durante a qual, por força das 

necessidades de mão-de-obra para as grandes indústrias, se assiste a uma deslocação 

intensiva dos meios rurais para os meios urbanos, passando estes últimos a terem uma nova 

dimensão económica e geográfica, que geram “novas dinâmicas económicas e sociais. 

Mais do que nunca, a tecnologia permitiu a obtenção de lucros significativos, tornando-a 

                                                  

 7 Já anteriormente ocorria a multidimensionalidade das relações, mas não de forma tão intensa. Sempre foi 
identificado como um processo de desenvolvimento dos povos e nunca como o início da globalização, pois a 
deslocação de escravos para outros continentes, consigo levando os hábitos culturais, as características físicas, 
novos hábitos alimentares, novos produtos, que se cruzaram com os das culturas de destino gerando novas formas 
de cultura, podendo ser interpretada como uma evolução natural dos povos, nunca foram assim definidas. 
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uma actividade económica apetecível e, pelo poder militar daí resultante, chamou a 

atenção dos Estados” (Robertson, 2005, p.3). 

  

 Este processo tem continuidade no pós IIª Grande Guerra Mundial, destacando-se o 

“desenvolvimento das infra-estruturas terrestres, marítimas e aéreas, coincidente com  o 

desenvolvimento do motor com capacidade para uma utilização massiva” (Valls, 2003, 

p.21). Este desenvolvimento conduz ao incremento da actividade comercial aérea, a qual, 

acompanhada pela evolução das demais tecnologias, viria a ser um importante contributo 

para a proximidade dos povos.  

  

 Hoje, este processo encontra-se numa nova fase, que passa pela integração das novas 

tecnologias de informação no dia a dia dos cidadãos dos países mais desenvolvidos, 

criando uma sociedade em rede (Castells, 2000), pautada pelo acesso à informação em 

qualquer continente e pela possibilidade de comunicar a partir de qualquer ponto do 

mundo. Nesta nova forma de funcionamento social, estabelecesse uma convergência entre 

os meios de deslocação de pessoas, as telecomunicações e as TIC, a qual constitui um 

importante contributo para a implementação da economia global, que consegue 

rapidamente difundir e dinamizar o  conhecimento. Esta convergência é essencial para que 

haja hoje, na nossa sociedade, um sentimento de integração numa cultura mundial, na 

comunidade internacional a que se refere Singer (2004, p. 36), onde “pessoas que vivem 

em sítios opostos do mundo estão ligadas de formas anteriormente inimagináveis”. Daqui 

resulta a legitimação política do surgimento das já referidas organizações, actores sociais e 

económicos como são o FMI, a OMC, entre outros, que se sobrepõem ao conceito de 

Estado-Nação, embora se possa questionar se não são as estratégias deste tipo de 

instituições que acabam por gerar e justificar, ideologicamente, a sua actuação.  

  

 Independentemente da determinação sobre as causas e consequências, hoje vivemos num 

mundo globalizado, no qual empresas multinacionais conseguem distribuir os seus 

produtos por todo o mundo e, consequentemente, ao escoá-los difundem hábitos de 

consumo que lhes permitem suportar esse processo de distribuição. Santos (2001) apelida 

este processo de capitalismo globalizado, onde fenómenos locais assumem uma 

notoriedade internacional, levando a que se repliquem em vários pontos do mundo. 
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Quando hoje observamos o modo como jovens chineses e japoneses se comportam perante 

o consumo de produtos, em tudo semelhante ao dos residentes nos EUA, quando as 

empresas multinacionais conseguem cada vez mais limitar-se a comercializar marcas, 

podendo não estar a vender produtos concretos, de grande valor efectivo, mas sim um ideal 

de estilo de vida, um símbolo que nos liga a determinada comportamento social, podemos 

concluir que há de facto uma globalização do estilo de vida, que se reflecte em padrões de 

consumo. Esta não é hoje restrita ao mundo ocidental, mas sim a culturas que, em pouco 

mais de 10 anos, alteraram de modo profundo os seus hábitos e políticas de consumo. 

  

 Se, por um lado, temos um cada vez maior sentimento de pertença a uma economia que é 

global, e, por outro lado, um forte investimento das empresas multinacioinais na venda de 

marcas (Klein, 1999), de estilos de vida, da sensação de participação em algo, poderemos 

concluir que, no futuro, os comportamentos de consumo da população mundial tenderão 

para uma homogeneização. Alguns autores defendem que se trata de uma interpretação 

errada daquilo que são as consequências do intercâmbio entre culturas, o qual 

inevitavelmente leva a alterações de comportamentos, que não são, necessariamente, 

negativas. Esta é essencialmente a opinião de uma corrente apologista da globalização 

hegemónica, entendida como um processo irreversível, argumentando que “de todas as 

ilusões, a mais perigosa consiste em pensar que não existe senão uma realidade” 

(Watzlawick, in Estefania, 1998, p.183). Segundo Barroco (2003, p.7), o processo de 

globalização, enquanto “uma homogeneização do ponto de vista da procura do 

consumidor, sendo consumidos por todo o mundo produtos similares”, é um facto 

irreversível da economia mundial. 

  

 Por seu lado, a designada corrente defensora da globalização contra hegemónica, 

considera a homogeneização como negativa e procura fomentar a globalização como algo 

positivo para o desenvolvimento social, económico e cultural, evitando uma nova 

organização mundial onde o interesse das empresas se sobreponha ao próprio interesse dos 

Governos. Os Estados Nação são considerados pelos defensores do neoliberalismo como 

“instituições ineficazes que devem limitar a sua actuação por forma a não perturbarem a 

magia do mercado natural do laissez-faire” (Chomsky, 1999, p.13). Na óptica do 

defendido nesta última corrente, há princípios de sustentabilidade no desenvolvimento das 
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suas comunidades que deverão ser preservados, considerando aqui questões tão diversas 

quanto as que respeitam à ecologia, à promoção de economias de base local ou à 

preservação da cultura. Esta nova forma de compreender a globalização, designada 

globalização localizada, procura um “conjunto de iniciativas  que visam criar ou manter 

espaços de sociabilidade de pequena escala, comunitários, assentes em relações face-a-

face, orientados para a auto-sustentabilidade e regidos por lógicas cooperativas 

participativas” (idem, p. 77). O objectivo de tais iniciativas é evitar a instalação mundial 

de hábitos comuns de consumo, de pensamento, de actividades culturais e pugnar pela 

manutenção, num mundo aberto, das especificidades de cada comunidade ou país. 

  

No entanto, não se nega o facto de as comunidades estarem hoje integradas na lógica da  

globalização pois nunca o local, o exótico, o único, foi tão valorizado quanto o é hoje. 

Cada vez mais pequenos grupos locais, distribuídos por todo o mundo, conseguem suscitar 

movimentos globais e influenciar políticas e decisões. Tais situações só são possíveis, na 

perspectiva de Castells (2001), pelo facto da impressionante evolução das TIC contribuir, 

decisivamente, para que exista uma rede global que permite a promoção de um 

desenvolvimento sustentado de todos os territórios mundiais, pois o relacionamento 

económico, cultural e as transformações ambientais ocorrem a este nível geográfico. 

  

 Tal realidade única, que se consolida através das comunicações, da internet e dos meios de 

transporte, é tão mais rica quanto mais diversas forem as suas comunidades e quanto mais 

consolidados estiverem os direitos à diferença. Este trabalho em prol do reforço das 

identidades locais, assume-se como a mais forte maneira de contrariar a tentativa de 

desterritorialização do mundo, em que as empresas procuram as melhores condições para 

desenvolver a sua actividade, designadamente as melhores condições salariais e fiscais, em 

que o “capital perdeu o seu vínculo nacional ..” (Hespanha, in Santos, 2001, p.166), 

levando a situações cada vez mais preocupantes de instabilidade económica e acima de 

tudo instabilidade social8. 

  

                                                  

 8 Veja-se o que ocorre hoje em Portugal com a deslocalização de empresas para países asiáticos e do Norte de 
África, ou com a precarização dos contratos de trabalho. 
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 Em suma, vivemos hoje numa época de transversalidade a todos o mundo de questões tão 

relevantes quanto a economia, as questões sociais e, também, as culturais,  para as quais se 

deve trabalhar de modo a encontrar novas abordagens e novas soluções. O 

desenvolvimento tecnológico, a melhoria das comunicações, os novos agentes sociais 

internacionais, o posicionamento das multinacionais, o terrorismo, as várias correntes 

defensoras de diferentes perspectivas sobre a melhor via de desenvolvimento da 

humanidade, todos se integram nesta nova realidade. Deste modo, o que julgamos ficar 

evidente neste ponto é que, independentemente da corrente defendida, toda e qualquer 

actividade do Homem se deve enquadrar nesta nova organização mundial, que se acentua 

essencialmente pela sua “velocidade e visibilidade” (Chanda, 2005, p.4). 

  

 Por esse motivo, a problemática da globalização assume toda a relevância quando 

equacionamos o sector do turismo. Este é um dos sectores económicos mais globalizados, 

retirando claros benefícios da “drástica diminuição dos custos de transporte e a 

democratização do acesso à informação” (Barroco, 2003, p.20). Hoje, qualquer destino 

turístico é visitado por turistas provenientes dos mais diversos países emissores, estando 

esse destino em concorrência não apenas com outros destinos turísticos próximos, mas sim 

com destinos turísticos, empresas e suas organizações em qualquer ponto do mundo. 

  

1.1.6 O turismo e a globalização 

  

Pelo atrás exposto, podemos afirmar que o turismo será um dos sectores mais integrados na 

lógica da globalização, podendo esta integração ser efectuada por cada país, região ou 

organização, segundo uma das duas correntes apresentadas no ponto anterior. Hoje, os 

próprios Governos parecem viver em constante situação de dualidade de critérios pois, em 

simultâneo, cumprem as directrizes das grandes organizações económicas mundiais que 

procuram fomentar as teorias neoliberais e subscrevem documentos relevantes para a boa 

utilização dos recursos naturais e culturais, bem como para o respeito pelo ser humano e 

pelo seu papel enquanto trabalhador que se esforça por contribuir para o desenvolvimento 

económico e social. Um desses documentos, que teve como base muitos outros 
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desenvolvidos ao longo dos tempos9, é o Código Mundial da Ética do Turismo. No 

seguimento da Conferência do Rio – Cimeira da Terra (1992) – onde se perspectivaram 

novas formas de trabalhar para se conseguir conciliar, de forma sustentável, “protecção 

ambiental, desenvolvimento económico e luta contra a pobreza” (OMT, 1999, p.2), foi 

desenvolvido todo um trabalho que culminou na reunião da Assembleia Geral da OMT  

(Santiago do Chile, 1999), onde foi aprovado o referido código, que define um conjunto de 

princípios éticos aplicáveis à actividade turística, independentemente do âmbito geográfico 

onde esta se desenvolva. O código é constituído pelos seguintes 10 artigos10: 

- “Artigo 1º - Promoção e desenvolvimento do turismo; 

- Artigo 2º- Expansão económica, compreensão internacional, paz, 

prosperidade; 

- Artigo 3º - Observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais; 

- Artigo 4º - Turismo: contacto entre povos, factor de amizade e compreensão; 

- Artigo 5º - Crescimento acentuado da actividade turística (negócios, cultura, 

religião ou saúde são os principais motivos de viagem); 

- Artigo 6º - Criação de um turismo responsável e sustentável, acessível a todos; 

- Artigo 7º - Optimizar os efeitos benéficos do desenvolvimento turístico sobre 

criação de riqueza e emprego; 

- Artigo 8º - Compatibilizar a economia de mercado com a responsabilização de 

todos os agentes;  

- Artigo 9º - Parceria entre sector público e sector privado, que se deverá 

alargar à relação entre países emissores e receptores; 

- Artigo 10º - aplicação dos princípios do Código mundial da ética do Turismo”. 

  

 Está implícita neste código a ideia de um desenvolvimento global da actividade turística, 

que se prevê aconteça de forma acentuada nos próximos anos e que, por isso, deverá ser 

acessível a todos. Por sua vez, salienta-se o facto de que todos temos que assumir 

responsabilidades que nos dizem respeito, pois não só cumpre a todos a sua aplicação 

                                                  

 9 Estão entre esses documentos a Carta Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional relativo aos 
direitos económicos, sociais e culturais e a Convenção sobre a Protecção do Património Cultural e Natural 
Mundial. 
 10 A versão integral do Código pode ser consultada em http://www.world-
tourism.org/code_ethics/pdf/languages/Portugal.pdf . 
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(artigo 10º) de modo responsável (artigo 8º), como se pretende de forma clara que o 

desenvolvimento desta actividade consiga que o Turismo seja, de facto, “contacto entre 

povos, factor de amizade e compreensão (artigo 4º)”. Tal, só se conseguirá caso se 

prossigam políticas de desenvolvimento turístico sustentável, o qual se entende como 

aquele que “... satisfaz as necessidades dos turistas e regiões anfitriãs presentes, ao mesmo 

tempo que protege e melhora as oportunidades de futuro. Está concentrado na gestão de 

todos os recursos de forma que satisfaçam todas as necessidades económicas, sociais e 

estéticas ao mesmo tempo que se respeita a integridade cultural, os processos ecológicos 

essenciais, a diversidade biológica e os sistemas de apoio à vida” (Fullana, 2002, p.27) 

  

 Deixou de ser suficiente pensar no turismo nos moldes em que ele existia nos anos 60, 

onde a generalização das férias pagas foi motor de um impulso significativo da actividade 

turística, provocando “o surgimento de uma indústria turística muito atomizada, ... , sem 

considerações ambientais, muito dependente dos Operadores Turísticos” (Valls, 2003, p. 

21). Se é certo que esta realidade continua a existir inclusivamente em Portugal e que 

muitas das vezes a mesma faz parte do processo de desenvolvimento turístico de um país 

ou região, também é verdade que as preferências dos turistas se vêm alterando, pelo que 

muitos destinos procuram ir de encontro ao estabelecido na definição de turismo 

sustentável. Deste modo, procuram dar respostas às necessidades de desenvolvimento das 

regiões visitadas, ao mesmo tempo que as preparam para um desenvolvimento de longo 

prazo e não para uma exploração de curto prazo, para o que implementam políticas para a 

boa gestão dos recursos naturais e culturais e melhoria das condições de vida das 

populações visitadas. 

  

 Romero (2004, p.6), afirma que “turismo sustentável é um processo que permite que se 

produza desenvolvimento sem degradar ou esgotar os recursos que possibilitam esse 

desenvolvimento”, o que nos introduz na relação entre o turismo e os processos de 

globalização, pois sendo este um dos sectores que mais depende da livre circulação de 

pessoas e bens a nível mundial, não é hoje claro que ele seja causa ou consequência desses 

processos. Da relação estabelecida entre a evolução do conceito de turismo e o processo de 

globalização, podemos afirmar que, no início do século XXI se assiste a uma 
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turistificação do mundo, tendo o sector que lidar, com as suas vantagens e desvantagens, 

com esta nova dinâmica da sociedade caracterizada por:  

- ser uma sociedade cada vez mais global, onde se diluem as fronteiras entre 

países, levando a que as pessoas e bens circulem de modo cada vez mais livre; 

- ser uma sociedade onde as novas tecnologias são factor de descoberta e de 

aproximação, introduzindo o conceito de sociedade de informação, ao qual está 

associada a ideia de conhecimento que é cada vez mais factor de relação entre 

os povos; 

- ser uma sociedade onde a realidade local é influenciada pelas ocorrências 

mundiais, sejam estas de cariz económico, social ou cultural; 

- ser uma sociedade em que a preocupação do desenvolvimento sustentando 

implica uma abordagem diferente à exploração dos recursos naturais e culturais; 

- ser uma sociedade onde estes recursos culturais, nas mais variadas 

manifestações,  são um dos marcos da globalização e estão a ela expostos, 

porquanto podem gerar novos recursos culturais; 

- ser uma sociedade onde os padrões de consumo se globalizam, mas com a 

particularidade de se assistir cada vez mais a uma segmentação do mercado que 

origina fenómenos interessantes de globalização do consumo.  

  

 É de salientar que hoje, segmentos de procura que procuram alternativas aos tradicionais 

programas de Sol e Praia, absolutamente globalizados, são também eles geradores de 

consumos globais de produtos associados ao exótico e ao único. Essa diversidade de 

segmentos da procura tem sido um dos principais factores de globalização da actividade 

turística. De facto, cada vez mais se verifica uma “fragmentação do turismo” (Fyall, 2005, 

p.3), gerando segmentos geograficamente dispersos, que exploram um cada vez maior 

número de destinos turísticos, dando lugar à já referida turistificação do mundo. 

  

1.1.7 Evolução do turismo mundial e na Europa 

  

 Hoje, face à evolução que o turismo tem conhecido nos últimos anos, uma parte 

significativa dos países considera-o como um dos sectores estratégicos para o seu 

desenvolvimento. Mesmo as Nações Unidas, no âmbito do seu programa de 2005 como o 



 

 Configurações do Turismo Cultural nas cidades médias em Portugal  - o caso de Braga 

   

  

 49 

ano do Microcrédito11, indicam o turismo como estratégico para o desenvolvimento 

económico e social dos países do terceiro mundo. Apesar desta boa evolução do sector, nos 

últimos anos ocorreram um conjunto de acontecimentos que evidenciaram o antes referido 

sobre a globalização e introduziram alguns factores (preço dos combustíveis, segurança, 

acessibilidade aos países, tipo de férias realizadas) que interferiram sobre as opções de 

viagem das pessoas. Falamos de todos os acontecimentos que tiveram início com os 

atentados de 09/11/2001 nos Estados Unidos da América, os consequentes ataques 

militares ao Afeganistão e Iraque e toda a sua influência na instabilidade internacional, a 

conhecida por SARS que teve fortes impactos sobre os mercados asiáticos, os atentados em 

11/03/2004 na cidade de Madrid, com maior influência sobre os países europeus. Noutra 

dimensão, a recessão conhecida na Europa, com consequências sobre o poder de compra 

de alguns dos principais países emissores (França, Alemanha), também teve influência 

sobre a actividade turística uma vez que esta região é a principal receptora de turistas, mas 

também é a principal região emissora. Já no final de 2004, o único acontecimento de 

causas naturais entre todos os ocorridos, o Tsunami, viria a influenciar os movimentos 

turísticos para uma das regiões com maior ascensão turística no mundo. Todos estes factos 

provocaram um ambiente de receio um pouco por todo o mundo, levando a uma retracção 

na circulação internacional de turistas.  

  

 Deste modo se justifica a variação de comportamento turístico ocorrida nos últimos 3 anos 

(2002 – 2004), com subidas e descidas em vários indicadores, como adiante se apresenta. 

No resultado global há nos últimos 13 anos (1990 – 2003) uma evolução positiva do sector, 

que apesar de uma quebra (-1,7%) entre 2002 e 2003, deverá conseguir no ano 2004 um 

crescimento global de 5,6%, que se deverá manter nos próximos anos a uma taxa média de 

4,5%/ano até 2015 (WTTC, 2004, p.17). A tabela seguinte apresenta os valores de 

chegadas internacionais em todo o mundo, com a organização definida por regiões e sub-

regiões12. 

  

                                                  

 11 integrado na Década para a Irradicação da Pobreza (1997 – 2006) 

 12 uma vez que o objecto da presente investigação é uma cidade em Portugal (Europa do Sul) e que, como se 
demonstra adiante, os principais países emissores deste país se concentram na região Europa, entendeu-se apenas 
apresentar com maior detalhe as sub-regiões desta área geográfica. 
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 Quadro 10 – Chegadas internacionais de turistas 

 Regiões  Chegadas Internacionais de turistas  %  Evolução (%) 
   1990  1995  2000  2001  2002  2003  2003  02/01  03/0

2 
                    

 Total mundial  451  545  686  684  703  691  100  2,8  -1,7 
                    

 Europa  277,2  316,3  389,6  387,8  397,3  398,8  57,7  2,4  0,4 
 Europa do Norte   32,4  41,5  56,9  44,9  46,4  47,4  6,9  3,5  2,1 

 Europa Ocidental    113,8  112,2  139,7  135,8  138,0  136,1  19,7  1,6  -1,4 
 Europa Central e 

de Leste 
 37.1  60,0  62,3  63,5  65,3  67,8  9,8  3,0  3,7 

 Europa do Sul e 
mediterrâneo 

 93,9  102,6  140,8  143,7  147,6  147,6  21,4  2,7  0,0 

                    
 Ásia e Pacífico  57,7  85,6  114,9  120,5  131,1  119,3  17,3  8,8  -9,0 

 América  91,7  109,0  128,2  122,2  116,6  113,0  16,4  -4,5  -3,1 
 África  15,0  20,7  28,6  29,2  29,9  30,8  4,5  2,2  3,1 

 Médio Oriente  9,8  13,8  24,3  24,0  27,9  28,8  4,2  16,1  3,4 
 Fonte: OMT, 2004 
  

 A Europa, com uma quota de 57,7% sobre o total de chegadas de países estrangeiros,  

continua a ser a principal região de destino turístico, conseguindo manter um crescimento 

positivo num ano onde regiões consideradas como destinos de futuro registam valores 

negativos de alguma dimensão. O número total de chegadas foi de 691 milhões, com uma 

despesa realizada de 523 biliões de Euros, mais uma vez ocorrendo uma quebra num 

indicador fundamental da actividade turística. A Europa, com uma quebra de 5,2 biliões de 

Euros, continua a ser a região com maior despesa realizada, pese embora Ásia e Pacífico e 

Américas registem um valor superior na receita por cada chegada. Os 6 países da União 

Europeia que integram a selecção dos 10 principais, detêm uma quota de 34,5% das 

receitas geradas, não tendo havido quebra nas receitas turísticas geradas entre 2002 e 2003, 

antes registando aumentos bastante superiores aos ocorridos entre 2001 e 2002. Nos 

demais continentes a situação é consideravelmente mais preocupante, uma vez que há ou 

menor crescimento face ao ano anterior ou mesmo resultados negativos, o que se explica 

por, face aos acontecimentos supracitados, haver uma contracção quer nas deslocações dos 

residentes desses países, quer nas viagens de longo curso, designadamente da Europa e 

EUA para esses países (OMT, 2004). 
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 Quadro 11 - Receitas turísticas internacionais (biliões de dólares) 

 Ranking  evolução  % 
   2002  2003  02/01  03/02  2003 
   Total  480  523  3,8  8,9  100 
              
 1  EUA  66,7  64,5  -7,2  -3,3  12,3 
 2  Espanha  33,8  41,8  3,3  23,6  8,0 
 3  França  32,7  37,0  7,8  13,1  7,1 
 4  Itália  26,9  31,2  4,1  16,2  6,0 
 5  Alemanha  19,0  23,0  5,7  21,2  4,4 
 6  Reino Unido  20,5  22,8  8,9  10,7  4,3 
 7  China  20,4  17,4  14,6  -14,6  3,3 
 8  Áustria  11,2  14,1  9,5  25,2  2,7 
 9  Turquia  11.9  13,2  18,2  10,9  2,5 
 10  Grécia  9,7  10,7  2,6  10,0  2,0 

 Fonte: OMT, 2004 

 

 As chegadas por países enunciam comportamentos diferenciados em cada país, 

prejudicando a performance global dos países da União Europeia.  

  
 Quadro 12 – Chegadas de turistas no 10 principais destinos 

         Evolução  % 
     2002  2003  02/01  03/02  2003 
   Mundo  703  691  2,8  -1,7  100 
              

 1  França   77,0  75.0  2,4  -2,6  10,9 
 2  Espanha  52,3  51,8  4,5  -1,0  7,5 
 3  EUA  43,5  41,2  -7,2  -5,3  6,0 
 4  Itália  39,8  39,6  0,6  -0,5  5,7 
 5  China   36,8  33,0  11,0  -10,4  4,8 
 6  Reino Unido  24,2  24,7  5,9  2,2  3,6 
 7  Áustria  18,6  19,1  2,4  2,5  2,8 
 8  México  19,7  18,7  -0,7  -5,1  2,7 
 9  Alemanha  18,0  18,4  0,6  2,4  2,7 
 1
0 

 Canadá  20,1  17,5  1,9  -12,9  2,5 

 Fonte: OMT, 2004 

 

 Nos países da União Europeia (33,2% do total de chegadas) os comportamento das 

chegadas face às receitas são semelhantes apenas em Espanha, Itália e Reino Unido, com 

piores resultados em França, Áustria, Alemanha e Grécia, que não consta dos 10 principais 

países neste indicador. Considerando apenas a evolução no interior da Europa, o ranking é 

o apresentado no quadro seguinte: 
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 Quadro 13 – Chegadas / receitas turísticas nos principais destinos europeus 

 País  n.º de chegadas (1000)  Receitas (milhões de US$) 
 França  1º  75.048  2º  37.038 
 Espanha  2º  51.830  1º  41.770 
 Itália  3º  39.604  3º  31.222 
 Reino Unido  4º  24.715  5º  22.752 
 Áustria  5º  19.078  6º  14.068 
 Alemanha  6º  18.392  4º  22.984 
 Hungria  7º  15.706  18º  3.440 
 Grécia  8º  13.969  8º  10.701 
 Polónia  9º  13.720  17º  4.069 
 Turquia  10º  13.341  7º  13.203 

    Fonte: OMT, 2004 

  

 Os principais mercados receptores da Europa são, com ligeiras inversões de posição, os 

que maior volume de receitas possuem. No entanto, alguns países que constam dos 10 

destinos mais visitados, são preteridos por outros países como a Suiça (9º  classificado nas 

receitas – 9.325 US$, mas com metade dos visitantes do 10º classificado neste campo) ou 

Holanda (10º classificados nas receitas – 9.249 US$, com menos 4 milhões de visitantes do 

que a Turquia). No que respeita aos mercados emissores de turistas, a Europa, com uma 

quota de mercado em 2003 de 58,5% correspondendo a 404,2 milhões de partidas é, de 

modo destacado, a principal região emissora, o que significa ser esta a principal região de 

fluxos turísticos, pois muitos dos fluxos internacionais ocorrem no seu interior. Por países, 

os europeus e, em particular, os da União Europeia continuam a ser dominantes, com a 

Alemanha a afirmar-se como o principal país emissor do mundo, suplantando os Estados 

Unidos da América. Destaque-se o crescimento de países asiáticos como Japão (4º) e 

China (7º) ou da Europa de Leste (Rússia – 10º). Com um crescimento bastante reduzido 

entre 2002 e 2003, a Europa foi a única região que teve saldo positivo entre estes dois 

anos. 

  

 Quanto ao motivo base de viagem realizada, o lazer continua a ser o principal factor de 

deslocação na Europa (86%), com o turismo de negócios a representar 14% das 

deslocações (48 milhões), sendo que 30 milhões foram para negócios e os demais 18 

milhões para Congressos, Reuniões e Incentivos. Regista-se uma quebra significativa na 

Visita a Amigos e Familiares (VAF), compensada pelo aumento das viagens em Férias, as 

quais demonstram uma maior tendência de crescimento do que o Turismo de Negócios, 

pese embora haja uma recuperação neste segmento.  
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 Quadro 14 - Viagens dos europeus para o estrangeiro 

     2003 
 Evolução 
% 2002/03 

 Evolução % 
2004/03 

 Viagens (milhões)  338  0,5  4,0 
   Férias  230  0,0  10,0 
   Negócios  48  -3,0  1,0 
   VAF e outros motivos de lazer  61  5,0  -10,0 
          

 Dormidas (milhões)  3,400  4,0  -4,0 
 permanência média (noites)  10,1  3,0  -8,0 
 Despesa (biliões de €)  310  2,0  2,0 
 Gasto por viagem (€)  917  1,0  -1,0 
 Gasto por noite (€)  91  -2,0  7,0 

         Fonte: ETM e IPK International, 2004 

  

 A permanência média teve entre 2003 e 2004 uma quebra de cerca de 8%, depois de no 

ano anterior ter ocorrido uma evolução positiva de 4%. Igualmente negativa foi a evolução 

do gasto por viagem,  que não foi acompanhado pelo gasto por noite, podendo indiciar 

deslocações mais curtas, mas com maior despesa realizada, sustentado-se por essa via o 

crescimento de 2% ocorrido em dois anos consecutivos (2002 a 2004).  

  

 Apesar de todas as incertezas que apresentam factos como os aqui apresentados, ou outros 

que podem estar ligados a condições de preservação dos recursos naturais e culturais em 

todo o mundo ou os desenvolvimentos tecnológicos que se deverão verificar, a OMT 

mantêm as suas previsões para os próximos anos, com um maior crescimento das chegadas 

aos países do Oriente, registando médias superiores a 5%/ano, embora a Europa, com uma 

ligeira perca de quota de mercado, em 2020 deverá ter mais de 700 milhões de chegadas (o 

que significa mais do que a totalidade das chegadas internacionais em todo o mundo 

durante o último ano de referência) continuando a ser a região líder. O Turismo Cultural, 

objecto de análise principal da investigação, tem conhecido um aumento do número de 

turistas, perspectivando a OMT que nos países emergentes, com fortes tradições culturais, 

este produto turístico venha a conhecer uma evolução francamente positiva, aliás 

aumentando a sua procura a um ritmo superior ao que deverá acontecer na Europa. 

Segundo dados da OMT , a procura de Turismo Cultural pode hoje representar cerca de 

37% da actividade turística (Richards, 2001, p.7), podendo este facto estar, curiosamente, 

associado ao impacto das novas tecnologias no comportamento quotidiano dos 
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consumidores, levando à procura nas viagens de uma compensação para a falta de contacto 

humano de que as pessoas sofrem no seu dia a dia (Moscardo et al, 2001).  

 

 Segundo as previsões da OMT para o futuro do turismo no espaço Europeu (OMT, 2000), 

a tendência será para um aumento das viagens de longo curso mas também das visita intra-

regionais. O envelhecimento da população europeia, aliado à maior disponibilidade de 

tempo livre, irão obrigar a uma maior atenção dos destinos nas preferências de viagem dos 

segmentos com mais de 50 anos de idade, que não são, hoje, os de maior influência. Por 

outro lado, a população europeia vive, na sua grande maioria, em zonas urbanas, pelo que a 

procura de programas de curta duração (short breaks e city breaks) e/ou de contacto com 

espaço naturais, bem como a realização de férias fora das épocas tradicionais (Verão), será 

uma das grandes tendências futuras. Estas férias tenderão, com o impacto das novas 

tecnologias de comunicação, designadamente a internet, a ser organizadas pelos próprios 

turistas e não por intermediários, o que não significa que os programas com tudo incluído 

tenham uma quebra. As expectativas são para um aumento desta procura, dado que haverá 

um maior acesso à possibilidade de viajar (OMT, 2004). 

  

 Uma vez que Portugal tem vindo a definir o turismo como um dos sectores estratégicos 

para o seu desenvolvimento económico e social, no próximo ponto abordamos o 

comportamento desta actividade nos últimos anos, quer por indicadores de viagens de 

estrangeiros ao nosso país quer pelas deslocação em férias dos portugueses. 

  

1.1.8 O turismo em Portugal: principais indicadores estatísticos  

  

 Portugal, com 11,707 milhões de visitantes em 2003 ocupa a 11º posição entre os países 

europeus ao nível das chegadas internacionais e 12º classificado nas receitas turísticas 

(6,937 milhões de dólares). No ano 2004, apesar do Euro 2004 e de todo o impacto 

esperado com este evento, os dados disponíveis demonstram uma quebra de 1,3% (ETC, 

2005). O Turismo vem-se assumindo como um dos sectores estratégicos para a economia 

nacional, representando, hoje,  8% do Produto Interno Bruto (PIB) e 10% do Emprego13.  

                                                  

 13 Fonte: Banco de Portugal 



 

 Configurações do Turismo Cultural nas cidades médias em Portugal  - o caso de Braga 

   

  

 55 

 Quadro 15 – Principais indicadores da actividade turística 

 Dormidas 1 (103) 
Ano  Residência 

 Total 
Portug
al 

Estrangeir
o 

Entrada 
de 
estrangeir
os (103) 

Receitas de 
Viagens e 
Turismo 

Taxa de 
ocupaçã
o / cama 
(%) 

Capacidade 
de alojamento 
(n.º de camas) 

1995 27 927 7 580 20 357 23 066 3 628 44,8 204 051 

1996 28 063 8 101 19 962 23 252 3 687 44,1 208 205 

1997 29 350 8 499 20 851 24 244 4 063 45,4 211 315 

1998 32 404 9 164 23 241 26 560 4 903 48,5 215 572 

1999 32 728 9 397 23 331 27 016 4 958 49,2 216 828 

2000 33 795 9 693 24 102 28 014 5 720 53,4 222 958 

2001 36 276 10 892 25 384 28 150 6 125 51,7 233 636 

2002 34 209 10 846 23 363 27 194 6 049 49,7 239 903 

2003 33 876 10 661 23 215 27 531 6 123 47,5 245 778 
 Fonte: INE; DGT e Banco de Portugal / 1 Quebra de séries em 2001: os dados a partir de 2001 não são comparáveis 
com os dos anos anteriores. 

 

 Os dados apresentados demonstram uma estabilidade na actividade turística durante o 

período em análise, com a “capacidade de alojamento” e as “dormidas de portugueses” a 

serem os únicos indicadores que apresentam uma evolução positiva, apenas com uma 

quebra das dormidas de nacionais entre 2001 e 2002 (menos 46.000 dormidas). Os dois 

anos com melhor comportamento face ao ano anterior são 1998 e 2000, embora 2001 

também registe bons resultados. As receitas turísticas, indicador relevante para análise do 

sector, vêm aumentando, com uma quebra em 2002, recuperando em 2003. Face a 1995, 

houve uma importante evolução da actividade turística, com um aumento das receitas 

turísticas (quase duplicando). A taxa de ocupação apresenta uma evolução positiva, 

embora apenas em 2000 e 2001 se consiga ultrapassar os 50%. Nas dormidas, há um 

aumento em cerca de 30%, ao qual correspondeu uma maior evolução percentual do 

mercado português com mais 3081 dormidas do que em 1995. 

  

 Apesar desta evolução positiva no número de dormidas, os dados disponibilizados pela 

Direcção Geral do Turismo relativos às férias dos portugueses (DGT, 2004) demonstram 

uma ligeira redução no total de pessoas que realizaram férias fora da sua residência 

habitual, contrariando a tendência do período 1997 - 2000, o que poderá estar associado à 

evolução da economia nacional, designadamente ao aumento de desemprego e 
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instabilidade profissional. Apesar disso, vem aumentando o número de portugueses que 

viaja em férias para o estrangeiro, com Espanha a constituir o principal destino. 

Relativamente a Portugal, o ambiente praia continua a ser a principal preferência, seguido 

do campo e cidade, pelo que Algarve e Lisboa e Vale do Tejo são os dois principais 

destinos de férias (55% das viagens realizadas), seguidos do Porto e Norte de Portugal 

(20%). A Madeira, sendo uma das principais regiões turísticas do país, tem fraca 

penetração no mercado nacional (2%). 

 

 Figura 7 – Distribuição do local de férias por área destino 
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 O alojamento mais utilizado para férias continua a ser a Casa de Amigos e Familiares 

(35%), seguido da Hotelaria (30%), a qual vem ganhando uma cada vez maior importância 

na opção de férias, passando de uma percentagem de 18% em 1998, para os actuais 30% 

das opções. Os dados da DGT demonstram que há mais portugueses a viajar ao longo do 

ano, com tendência para aumentarem as suas deslocações ao estrangeiro, efectuando uma 

maior despesa nessas viagens, em detrimento de uma degradação da despesa efectuada nas 

deslocações em Portugal. Um importante factor condicionante das deslocações em 

Portugal é o calendário das férias escolares, que continua a provocar uma elevada 

sazonalidade concentrada no mês de Agosto. 
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 Quadro 16 – Dormidas em estabelecimentos hoteleiros 1995/2003 

 países de origem  1995  2000  2001  2002  2003  evol. 
 03/02 

 evol. 
 02/00 

 evol. 
03/95 

 Alemanha  5.217.297  5.010.959  4.727.294  4.104.649  3.899.433  -5,0%  -22,2%  -25,3%

 Áustria  455.452  274.730  257.869  227.816  224.305  -1,5%  -18,4%  -50,8%

 Bélgica  571.981  545.979  571.934  528.793  538.687  1,9%  -1,3%  -5,8%

 Brasil  254.687  426.297  368.026  325.237  299.741  -7,8%  -29,7%  17,7%

 Canadá  216.804  318.689  398.048  303.105  295.195  -2,6%  -7,4%  36,2%

 Dinamarca  299.546  473.835  398.551  312.062  312.598  0,2%  -34,0%  4,4%

 Espanha  1.501.969  1.942.852  2.036.598  2.068.414  2.154.196  4,1%  10,9%  43,4%

 E.U.A  493.288  827.053  711.126  625.476  561.236  -10,3%  -32,1%  13,8%

 Finlândia  236.597  337.505  322.022  346.498  364.692  5,3%  8,1%  54,1%

 França  930.645  1.001.519  1.100.808  1.156.272  1.201.904  3,9%  20,0%  29,1%

 Grécia  35.095  47.918  42.261  44.922  49.365  9,9%  3,0%  40,7%

 Holanda  1.452.694  1.814.267  1.877.345  1.825.183  1.667.028  -8,7%  -8,1%  14,8%

 Irlanda  605.050  745.625  836.420  971.365  1.117.667  15,1%  49,9%  84,7%

 Itália  649.121  765.561  849.402  779.743  722.236  -7,4%  -5,7%  11,3%

 Japão  120.501  756.240  142.101  169.785  143.574  -15,4%  -81,0%  19,1%

 Luxemburgo  27.928  45.061  41.386  37.555  37.334  -0,6%  -17,1%  33,7%

 Noruega  182.186  378.684  448.674  n.d.  429.517  n.d.  13,4%  135,8%

 Reino Unido  5.849.838  7.152.425  7.706.153  7.406.249  7.385.179  -0,3%  3,3%  26,2%

 R. África do Sul  25.846  41.363  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d  n.d.

 Suécia  427.540  612.015  742.281  676.660  578.376  -14,5%  -5,5%  35,3%

 Suíça  605.055  346.009  339.577  n.d.  297.236  n.d.  -14,1%  -50,9%

 Outros  662.037  906.377  1.007.828  1.652.910  935.199  -43,4%  3,2%  41,3%

 Total estrangeiros  20.821.157  24.770.963  24.925.704  23.562.694  23.214.698  -1,5%  -6,3%  11,5%

 Total dormidas  27.936.842  33.795.123  35.619.477  34.208.968  33.875.471     
     Fonte:INE.2005 

 

 A evolução global das dormidas de estrangeiros em Portugal é positiva, com uma variação 

de 11,5% entre 1995 e 2003. Como se constata das avaliações intermédia e do ano anterior, 

não há um comportamento regular das dormidas, embora se constate entre 2000 e 2003 

uma tendência de quebra no total de dormidas que é acompanhada pelas dormidas de 

estrangeiros. Representando, ainda, cerca de 70% do total de dormidas em 

estabelecimentos hoteleiros, vêm perdendo quota de mercado face às dormidas de 

nacionais, confirmando os dados atrás apresentados. A principal época de procura em 2003 

foi o período entre Junho e Setembro, sendo de destacar os resultados verificados nos 

meses de Abril, Maio e Outubro, com quase 3 milhões de dormidas cada. 
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 Os principais mercados emissores registam comportamentos diversos, com uma quebra 

acentuada no mercado alemão, com menos 25% de dormidas em 2003 do que em 1995, e 

também quebra entre 2002 e 2003. O Reino Unido tem tido um comportamento inverso, 

com uma ligeira quebra entre 2002 e 2003, demonstrando este mercado uma tendência para 

atenuação da sua sazonalidade, com valores aproximados entre Junho e Outubro, embora 

sempre com maior procura no mês de Agosto. Espanha e França são dois mercados com 

uma evolução positiva, sendo que o mercado Espanhol, com uma quase duplicação entre 

1995 e 2003, vem atenuando a sazonalidade da sua procura, sendo hoje relevantes épocas 

como os meses do Natal ou da Páscoa. No que respeita ao mercado francês, o factor étnico 

terá alguma influência no aumento da procura14. 

  

 Talvez por este motivo este seja um dos mercados mais promissores no que respeita a 

chegadas de turistas a Portugal. Globalmente, as previsões da OMT até ao ano 2020 são de 

uma taxa média de crescimento anual situada nos 3,8% (1995 – 2020), resultante de um 

crescimento superior no período 2000 – 2010 (4%/ano), e inferior entre este último ano e 

2020 (3%). 

  

Figura 8 – Distribuição das dormidas de estrangeiros por país de residência 

Outros
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22%

 

Fonte. DGT, 2004 

  

                                                  

 14 Inquérito efectuado pela RTAM – Região de Turismo do Alto Minho nos seus Postos de Informação Turística 
apresentou este como um dos principais motivos de visita de pessoas com residência em França, as quais não se 
limitam a visitar a amigos  e familiares, mas complementam o programa com a deslocação a outros pontos do país, 
principalmente destinos de Sol e Praia. 
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 A taxa global de crescimento das chegadas de turistas estrangeiros a Portugal, deverá ser 

de 2,1% até 2020, o que corresponde a uma crescimento global inferior ao da restante 

Europa, para onde se prevê uma taxa média de 3,0%. Para mercado importantes como 

Espanha, Alemanha e Reino Unido, a perspectiva de crescimento é de 2,0%, contrapondo-

se esta tendência com outros mercados emergentes, como são os casos de Holanda, 

Dinamarca e Suécia. Refira-se, ainda, que o contributo de mercados emissores pouco 

representativos (Outros) deverá ser acrescido em 100% face aos valores de 1995. 

  

 O estudo desenvolvido pela DGT sobre os mercados emissores de turistas para Portugal, 

demonstra o aumento da importância do mercado Espanhol (75% dos visitantes e 46% dos 

turistas), com este país e Reino Unido, Alemanha, França e Holanda a representarem 90% 

dos visitantes e 80% dos turistas (DGT, 2004). A permanência média em Portugal é de 6,6 

dias, valor este ultrapassado em 4 dos 5 principais países, com a França (13,4 dias) a ter o 

valor mais alto e Espanha (3,1) o mais baixo, podendo ser este comportamento justificado 

pela proximidade geográfica, com mais do que uma visita ao longo do ano, por períodos de 

curta duração, o que implica um atenuação da sazonalidade neste mercado. Durante a sua 

estada, o gasto médio/turista é de 119,50 Euros/dia, com a região Norte a ter um gasto 

médio de 94,14 Euros/dia, dos quais uma média de 63,7% efectuado em despesas com 

Alojamento e Estabelecimentos de Restauração e Bebidas.  

  

 Os dados disponíveis não permitem estabelecer uma relação geográfica com o tipo de 

despesas realizadas, por forma a conseguir compreender os motivos específicos, para além 

da motivação Lazer indicada por 85% dos inquiridos, designadamente procurando perceber 

qual a relevância do Turismo Cultural. 
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2 TURISMO CULTURAL 

  

 No capítulo anterior abordaram-se questões conceptuais e de evolução global do sector do 

turismo e sua relação com a evolução da globalização. Uma das ideias patentes é a forte 

relação entre o Turismo e a globalização, decorrente do desenvolvimento tecnológico e de 

outros factores que incentivam o desenvolvimento das viagens dentro e fora dos países de 

residência. O Turismo Cultural, enquanto produto turístico que tem por base a oferta 

cultural dos destinos, é indicado como um dos sectores com maiores perspectivas de 

crescimento, sendo igualmente uma área de estudo bastante complexa, seja na perspectiva 

da oferta turística, com a definição do que são os recursos culturais, seja na perspectiva da 

procura turística e as suas motivações no usufruto dos recursos culturais. Neste capítulo 

aborda-se toda esta problemática, procurando contextualizar a sua realidade. Parte-se para 

esta abordagem tendo por base o conceito de Turismo Cultural definido por Richards 

(1996, p. 24) no  âmbito do estudo desenvolvido pela European Association for Tourism 

and Leusire Education (ATLAS), que define Turismo Cultural como “todo o movimento 

de pessoas  para atracções culturais específicas, tais como sítios, manifestações artísticas 

e culturais, artes, fora do seu local habitual de residência”. A opção por este conceito 

reside no facto de o mesmo incorporar as motivações da procura mas também considerar a 

necessidade de existência de uma oferta turística, fora do local habitual de residência. 

 

 A noção de deslocação para um local fora da residência, ou enquadramento, habitual já 

decorre do conceito de turismo assumido anteriormente. Todavia, o que mais importa 

destacar na presente definição é a existência de um objectivo de visitar, assistir, observar 

uma determinada atracção cultural. A maior dificuldade existente está na classificação 

destas visitas enquanto acto cultural que contribui para o enriquecimento do visitante, ou 

como mera actividade de lazer. Por este motivo, iniciamos o capítulo com a abordagem ao 

conceito de cultura, prosseguindo com o de acto cultural, de procura turística cultural e, 

por fim, de recursos e conceito de Turismo Cultural. 
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2.1.Conceito de cultura 

  

Etimologicamente, cultura “tem a sua raiz latina em colo, o ato de lavrar a terra. Da 

mesma raiz teríamos cultura enquanto o futuro deste trabalho sobre o solo, e culto 

enquanto o trabalho sob o solo: o enterrar os mortos e reverenciá-los, para que eles 

continuassem juntos e actuantes na comunidade. Análogo à semente que, enterrada, 

gemina e gera novos frutos” (Bosi, in Richards, 2000, p.117) 

  

 Está implícita nesta definição a ideia de que cultura é um processo, no fim do qual se 

obtém um determinado resultado, sendo que o mesmo pode implicar um trabalho físico, 

intelectual, social, económico, de modo a que se consiga gerar um valor acrescentado para 

quem neles participa. Cultura não é, por isso, algo instantâneo e estático. Pelo contrário, é 

algo em permanente evolução, com base numa relação entre o Homem e o seu meio 

ambiente, entre os diversos povos e o seu meio, inventando “cada um deles soluções 

originais para os problemas que se lhe põem” (Cuche, 1999, p.22). Este processo de 

criação permanente de soluções começa a ter maior importância na definição de cultura 

porquanto, a partir do século XVI se começa a enfatizar mais o acto de fazer acontecer do 

que propriamente o acontecido, a situação existente. De início, os conhecimentos 

restringiam-se a aspectos relacionados com as necessidades de subsistência, mas a 

evolução social do Homem leva a que se alargue o âmbito da sua acção, com uma 

especialização da acção cultural, passando-se a falar de “cultura das artes, cultura das 

letras, cultura das ciências” (idem, p.29). Curiosamente, actualmente verifica-se uma 

tendência para a combinação de várias formas de arte, o que não invalida a especificidade 

de cada tipo de actividade cultural. 

  

 No século XIX, século importante da história recente da humanidade face aos importantes 

desenvolvimentos da técnica que configurou um novo mundo económico, social e cultural, 

o termo cultura passa a ser assumido pelas classes burguesas alemã e francesa, mas 

especialmente por aquela, como algo associado a sinceridade, profundidade, 

espiritualidade (Elias, 1939), em detrimento de toda a superficialidade que caracterizava a 

classe aristocrata. Temos, então, duas perspectivas sobre o conceito de cultura. Por um 

lado, cultura entendida como o conjunto de símbolos de uma população (designada por 
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alguns autores como civilização) e cultura como o enriquecimento individual, num 

processo que pode ser desenvolvido de modo externo à cultura do nosso povo, da nossa 

civilização. Nesta época, ainda não existindo a total liberdade de escolha, há um código de 

conduta, especialmente entre as classes mais altas, que motiva a busca do conhecimento 

cultural, surgindo, então, o termo turista, aplicada aos jovens ingleses das camadas sociais 

mais altas ,..., que complementavam a sua educação com uma viagem ao Continente 

(Cunha, 97, p.3). Apelidada de Grand Tour, esta movimentação ocorre a partir da segunda 

metade do século XVIII, incidindo as visitas sobre algumas das mais importantes cidades 

históricas do continente. Trata-se de uma fase onde se abandona o mero conceito de cultura 

como uma transmissão de um modo de vida de um povo, passando-se a um novo estádio, 

onde o interesse individual, especialmente por questões literárias e das artes, é entendido 

como uma importante forma de valorização individual, de evidencia do Eu, face ao 

conjunto social onde nos integramos Mathews (2002). Este autor defende que, enquanto a 

cultura como algo de identidade de um povo é promovida pelo Estado, a cultura individual 

resulta de uma maior intervenção do mercado, no que ele apelida, face à oferta cultural 

actual, de supermercado cultural global. 

  

 Estabelecesse, então, uma nova fase de evolução do conceito de cultura, em que ao 

conjunto de costumes, tradições, hábitos e símbolos que cada um recebe no seio da sua 

comunidade, se acrescenta uma busca de novos mecanismos de valorização, que servem 

como “mecanismo de controle ... sistemas organizados de símbolos  significantes [sem os 

quais] o comportamento do homem seria virtualmente ingovernável, um simples caos de 

actos sem sentido e de explosões emocionais, e sua experiência não teria praticamente 

qualquer forma” (Geertz, 1978). A ideia transmitida é de que o Homem, enquanto animal 

com capacidades superiores aos demais, carece deste conjunto de normas que constituem a 

sua cultura, para poder evoluir. Assim, quanto maior a complexidade das redes sociais em 

que o Homem se insere, quanto maior o nível de conhecimento deste, maiores as 

exigências para o seu enriquecimento pessoal. 

  

 No início do século XXI, podemos afirmar que nos principais países emissores de turistas, 

a principal preocupação do Homem se situa ao nível da estima  e auto – realização. Não 
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querendo aqui tomar qualquer posição sobre a acertividade das opções de cada indivíduo, 

podemos afirmar que, hoje, nas comunidades onde as actividades culturais têm uma grande 

participação, aquela ultrapassa o mero relacionamento dentro da comunidade, mas assume-

se como um processo que contribui em grande maneira para o enriquecimento da 

existência do Homem (Jha, 2004). Quer isto dizer que temos a cultura como algo que se 

partilha enquanto conjunto de normas de uma determinada sociedade que permitem o seu 

normal funcionamento, mas também como algo de cariz mais individual que provoca um 

enriquecimento quer individual, quer do Homem como um todo, porquanto a sociedade 

absorve gradualmente os novos conhecimentos obtidos de modo individual. Esta busca 

mais individual, não tão dependente do meio social onde nos inserimos, não significa que, 

para falarmos de cultura não tenhamos que, obrigatoriamente, incorporar aspectos do 

passado, “com frequência tão intensamente estruturados e imperativos como os mitos” 

(Steiner, 1971, p.14), como teremos que incorporar aspectos de hoje, em que a cultura 

extravasou a mera área da antropologia, da filosofia ou da sociologia, e é considerada com 

relevante para áreas outrora tão antagónicas quanto a economia. 

  

 Esta incorporação da economia no meio cultural, permite afirmar que, para além da 

divisão entre cultura popular e cultura mais individualizada (alta – cultura), se integra um 

novo factor que é a actividade cultural com uma maior ligação à ideia de mercado, com a 

cultura a deixar de ser algo exclusivo da burguesia e demais elites sociais com capacidade 

financeira. Esta será, sem dúvida, uma das marcas do século XX, cuja evolução económica 

e social criaram as condições para uma massificação do acesso às actividades culturais. 

Como afirma Ribeiro, “depois da Guerra 1914-18 deixa de fazer sentido estabelecer uma 

correlação entre cultura artística e minorias socialmente favorecidas” (2000, p.26). Dá-

se, então, a democratização da cultura, surgem novos públicos, a arte urbana ganha 

preponderância, tornam-se possíveis correntes artísticas como a pop arte dos anos 60, o 

movimento punk em Inglaterra nos anos 70/80 e a sua ligação com o movimento 

situacionista, passando-se de um sistema cultural assente no livro e no cânone para um 

sistema aberto, pluricultural e plurideológico como é o da segunda metade do século XX 

(idem, ibidem). A melhoria da condição sócio-económica da população, com uma melhoria 

do rendimento disponível, o incremento da esperança de vida, a generalização do tempo de 
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ócio nos países desenvolvidos15, leva à massificação do acesso à cultura e também à 

massificação da criação cultural, o que vem criar uma enorme complexidade nesta área. 

Torna-se cada vez mais importante determinar o que se deve considerar como cultura. 

  

 A ideia de supermercado cultural global, defendida por Mathews (2002), resume de modo 

muito claro este novo ponto de situação: há hoje uma abundância de oferta cultural, tal 

qual há uma abundância de produtos disponíveis no supermercado. Cabe agora ao 

consumidor, perante uma oferta variada, fazer a sua escolha, que é possível 

independentemente do seu nível social, económico ou da sua origem16. Contrariasse, deste 

modo, o ocorrido durante o século XIX, em que face à diversidade de oferta cultural 

entretanto surgida, se criou a tendência de separação entre alta – cultura e cultura popular, 

estando a primeira ligada com as classes sociais mais elevadas, com a segunda a pertencer 

ao povo e às tradições que se transmitem, logo de menor valor. Esta separação está-se a 

atenuar, e cada vez mais se assiste a uma frequência comum dos mesmos espaços culturais, 

disso sendo exemplo claro a elevada afluência que actualmente se verifica nos principais 

espaços museológicos, nos principais eventos culturais.   

 

2.2.Acto Cultural 

 

 Perante esta massificação da visita aos espaços de acção cultural, a questão que se coloca 

é a de perceber até que ponto grande parte da participação nestas actividades culturais é, de 

facto, um acto cultural, enquanto algo que vamos viver para nos trazer um enriquecimento 

pessoal ou colectivo, o qual será assimilado por nós e posteriormente terá influência sobre 

o meio que nos rodeia, ou quando em grande escala, sobre a nossa civilização. Na opinião 

de Santos (1995) e Gunn (in Richards, 2002) só podemos falar de acto cultural quando 

estão envolvidos 3 intervenientes: obra, público e um intermediário que cria as 

condições para proporcionar a obra ao público. Para aqueles autores, só quando está  

estabelecida esta relação social é que podemos considerar que se deu o fenómeno cultural, 

                                                  

 15 Principais motivos do designado boom turístico nos anos 60 e 70 
 16 Sendo possível em abstracto, na prática os estudos efectuados junto dos consumidores culturais demonstram que 
há uma ligação entre estes factores e a frequência cultural. 
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e se está perante um acto cultural. Independentemente do valor potencial que uma obra de 

arte possa deter, quando a mesma não é patente ao público, não é de relevante valor social, 

logo não constitui uma mais valia para a população. Para além da existência de um 

processo, também tem que haver um envolvimento de mais do que uma parte (o autor), 

para que possamos afirmar que estamos perante um acto cultural. Não negamos que as 

condições de base para a existência de um acto cultural existem hoje em muitas das 

ocorrências culturais. Uma obra de arte que não é observada pelo público, poderá possuir 

um elevado valor artístico, mas não terá um relevante valor social, pelo que não constitui 

uma mais valia para a população. Esta relação entre o público e as artes é tão mais 

complexa quanto, segundo Lopes, “dois intérpretes diferentes construiriam duas 

«leituras» muito diferentes dessa mesma partitura...” (2000, p. 30), pelo que perante um 

mesmo valor artístico nós poderemos ter um conjunto variado de interpretações. 

  

 A globalização da actividade cultural e o seu interesse enquanto mercadoria, vieram 

enfatizar esta ideia de variedade de leituras, interpretações perante um mesmo recurso, 

muitas das vezes sem qualquer tipo de espírito crítico sobre o que nos “oferecem”. Como 

refere Debord, há hoje uma “separação da cultura face ao contexto histórico onde se 

desenvolve, [regressando à] arte da mudança” (1991, p. 153), que é efémera no tempo em 

que se desenvolve. Se bem que tendo início no período barroco, o autor enquadra esta 

abordagem na sua interpretação actual da sociedade enquanto uma sociedade de consumo, 

sociedade do lazer, onde não é importante conhecer, mas sim ter ou mesmo parecer que se 

tem. 

  

 Aqui reside, do ponto de vista do turismo, a complexidade de problematizar sobre esta 

área, tornando-se, por isso, difícil compreender o que é hoje a procura turística cultural e, 

com maior consenso, a oferta turística cultural. Sobre os recursos turísticos culturais, 

elementos estruturantes da oferta turística cultural, hoje existe alguma unanimidade, uma 

vez que com base em estudos, em legislação publicada e outros documentos de cariz 

internacional que pretendem orientar as políticas culturais, se percebe o que é passível de 

se integrar numa oferta cultural. Já do ponto de vista da procura turística, torna-se mais 

difícil, uma vez que um mesmo recurso pode ser visitado por diferentes públicos, com  

motivações muito variadas, podendo não existir o interesse cultural como motivo da sua 
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deslocação ou das suas férias. Em sentido lato podemos dizer que tudo é cultura e que 

todos os que visitam recursos culturais desenvolvem um acto cultural, o qual se baseia nas 

ocorrências materiais e, em grande parte, nas imateriais, incluindo-se, obrigatoriamente, o 

legado do passado e, também, as actividades do presente, entendidas como o estilo de vida 

de uma comunidade. 

  

2.3.Da Cultura ao Turismo Cultural 

  

 Combinando estas duas ideias de cultura enquanto algo característico de uma comunidade, 

e acto cultural enquanto a combinação de uma obra (bens e serviços culturais) e um 

público que, mesmo com interpretações diversificadas, a pretende observar, cria-se uma 

base para reflexão sobre o que é, então, o Turismo Cultural. Tal como aconteceu com o 

conceito alargado de cultura, também no Turismo Cultural existe uma evolução clara sobre 

o que nele está subentendido. Esta reflexão é importante para podermos avaliar o que é, 

então, a oferta turística cultural e a procura turística cultural. 

  

 A Carta do Turismo Cultural (ICOMOS, 1976, p.1), definia este tipo de turismo como a 

“descoberta de monumentos e sítios”, centrando-se este documento nas tendências de 

evolução do sector turístico e os riscos e benefícios que o mesmo representaria para o 

património cultural dos destinos. A ideia de desenvolvimento de medidas que assegurem o 

melhor acesso aos recursos culturais, gerando benefícios que permitam a sua preservação e 

também o desenvolvimento económico e social das comunidades anfitriãs surge naquele 

documento e é reforçada com a Carta Internacional para o Turismo Cultural. 

  

 A principal diferença entre os dois documentos é o facto de este último enquadrar o 

Turismo Cultural como um produto turístico que envolve o contacto dos visitantes com a 

“cultura específica e as características patrimoniais do sítio ou da comunidade” (idem, 

p.7). Esta cultura é hoje entendida não apenas como o legado do passado, material e 

imaterial, mas também as actividades contemporâneas, nomeadamente as artes plásticas, o 

cinema, a música, a arquitectura, o design e mesmo a moda. O Turismo Cultural é, por 

isso, cada vez mais lato e , tal como refere Richards (2001), hoje não se pode afirmar, com 
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certeza, que há mais turistas culturais, pois o facto de um cada vez maior número de 

actividades serem consideradas como culturais pode ser o principal responsável pela 

evolução deste produto turístico. 

  

2.3.1. A procura turística e o turismo cultural: conceitos gerais e perfil da procura turística 

cultural no Norte de Portugal  

  

2.3.1.1.Procura turística cultural 

  

 Como referido no início do capítulo, o Turismo Cultural implica a deslocação para 

determinados recursos ou atracções turísticas de índole cultural. Estabelecidas as 

definições de procura turística, de cultura e de acto cultural, podemos admitir que o 

consumo cultural turístico se dá quando alguém se desloca do seu local de residência 

habitual, para observar/participar em algo relacionado com o passado ou presente de uma 

comunidade, com isso obtendo algo para o seu enriquecimento pessoal. Esta motivação na 

deslocação deve ser, na óptica da procura, o aspecto base de análise, pois o facto de a 

mesma ser a principal razão de visita, ou ser, apenas, algo que decorre de forma 

secundária, ou mesmo casual, durante a visita, poderá distinguir entre tratar-se de uma 

procura específica de Turismo Cultural, ou uma procura com outras motivações principais 

que não a de uma visita cultural. No âmbito do Plano de Marketing estratégico de turismo - 

Santiago de Compostela, Turismo Cultural é definido como as “viagens de férias onde a 

motivação principal é da carácter cultural: visitar património, assistir a um evento 

cultural relevante, realizar uma rota temática, ...” (Turismo de Santiago, 2003, p.17) pelo 

que só poderemos falar de turismo cultural quando tal ocorrer. Esta ideia é corroborada por 

outros autores (in Gonçalves, 2003; McKercher, 2003), que sugerem uma classificação dos 

visitantes de recursos culturais em função da sua motivação: 
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 Quadro 17 – Motivações da procura turística de recursos culturais 

 McKercher17  Silberber*   Descrição18 
 The purposeful 
cultural tourist 

 Grandemente 
motivados pela Cultura 

 Viagem baseada na existência de 
atracções culturais no destino, com 
profunda experiência cultural 

 The sightseeing 
cultural tourist 

 Parcialmente 
motivados pela Cultura 

 Viagem com combinação entre a 
motivação cultural e outra, tendo uma 
componente maior de entretenimento. 

 The casual 
cultural tourist 

 Motivação adicional a 
uma outra principal 

 Cultura tem um papel complementar 
a outros factores na opção pelo 
destino. 

 The incidental 
cultural tourist 

 Turista Cultural 
Acidental 

 Atracções culturais não intervêm sobre 
a opção de destino, mas quando no 
destino participam e têm uma 
experiência profunda. 

 The serendipitous 
cultural tourist 

   Não há qualquer relevância cultural 
na decisão, mas participa por 
incentivo de amigos e familiares, 
desfrutando da experiência. 

             *  in Gonçalves, 2003 
  
 Como se constata da analise das diferentes tipologias de turistas e sua relação com as 

atracções culturais, apenas nos dois primeiros casos (grandemente motivado e parcialmente 

motivado) se pode afirmar possuir a cultura um papel central na decisão da viagem, com os 

demais a terem um contacto ocasional com os recursos turísticos culturais. Esta ideia é 

reforçada pela relevância da oferta cultura na decisão da viagem, como se demonstra na 

figura seguinte: 
  

 Figura 9 – Importância do turismo cultural na decisão da viagem 

 Deep 

  
 The serendipitous cultural 

tourist 
 The purposeful cultural tourist 

 Experience 

sought 

  

 Shallow 

 The incidental cultural tourist 
 Casual 

 cultural tourist 

 Sightseeing 

 cultural tourist 

   Low   High 

   Importância do turismo cultural na decisão de viajar 

 fonte: adaptado de OMT/ETC, 2005 

  

 Segundo Agustí (2003, p.3) “a maior parte dos turistas consome, em algum momento, 

produtos culturais (mais ou menos autênticos ou mercantilizados ao estilo dos parques 

                                                  

 17 Esta classificação foi, também, utilizada pela OMT e ETC em estudo sobre turismo em cidades culturais. 
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temáticos)” pelo que, numa situação extrema, deveríamos considerar todos os turistas 

como turistas culturais. Hoje, o consumo turístico cultural enquadra-se “numa nova 

relação com o património mais próprio do sentido do «homem comum», fazendo com que 

o seu desfrute seja também ele alterado” (Campelo, 2004, p.4), podendo-se afirmar que há 

uma enorme diversidade de modos de desfrutar o que é visitado. Este novo paradigma 

relaciona-se com os novos comportamentos de consumo, hoje diferentes do passado, 

resultando do “aumento do tempo livre, o aumento do rendimento disponível; a expansão 

da divisão do tempo” (Scott, 2000, p.3) e pelo aumento geral do nível de educação das 

populações, que gerou um despertar do interesse da classe média para o consumo cultural.  

  

 Obviamente que o enriquecimento educacional desta classe média lhe proporciona um  

maior usufruto das actividades culturais, dado que alguém que tem um conhecimento 

prévio sobre o que vai visitar terá, por princípio, maior usufruto nessa visita. Cooper (in 

Shovall, 2003, p.742), conclui que há uma tendência dos níveis de educação mais baixos 

para visitar as atracções mais visitadas, enquanto os mais elevados tendem a visitar as 

menos visitadas. No entanto, se o acesso ao património cultural, a exposições em museus e 

galerias de arte, entre muitos outros, ficasse condicionado a pessoas com um nível de 

formação adequado para a suposta correcta compreensão do visitado19, estaria em causa, 

certamente, a subsistência de alguns dos principais serviços e instalações turísticas 

culturais. Como se poderá observar no ponto seguinte, através dos resultados obtidos em 

inquérito administrado junto dos visitantes de recursos e eventos culturais no Norte de 

Portugal durante o ano 2004, confirma-se que o Turismo Cultural tem uma maior procura 

por parte de segmentos com níveis de educação mais elevados, indo de encontro ao 

defendido por Bordieu (1968) sobre os comportamentos de classes e o consumo de 

actividades culturais. Apesar disso, em abstracto, o nível cultural dos visitantes não pode 

ser motivo de diferenciação sobre o facto de se tratar, ou não, de Turismo Cultural. Há uma 

tendência para que assim seja, nomeadamente porque as classes sociais procuram nos seus 

comportamentos de consumo formas de se diferenciarem, sendo que os resultados ao 

inquérito realizado junto dos visitantes a Braga assim o demonstram (ver ponto 4.2). No 

                                                                                                                                                     

 18 Obs: texto construído pelo autor que resulta da interpretação da descrição dos autores citados. 
 19 Obs.: o que é difícil de aferir. 
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entanto, se continuasse a existir uma visão excessivamente elitista, tal qual a corrente no 

século XIX, provavelmente não seria possível uma cidade como o Porto acolher uma 

exposição da pintora Paula Rego, com uma afluência de público superior a 250.000 

visitantes20, ou, outros números mais impressionantes como são os 874.807 visitantes em 

2003 ao museu Guggenheim de Bilbao, ou os 2.318.525 do Museu do Prado em Madrid21. 

   

 Há, de facto, uma alteração dos comportamentos de consumo de bens e serviços culturais 

tendendo-se para a  sua massificação. Se não for devidamente cuidada, pode acarretar para 

o Turismo Cultural os mesmos problemas ocorridos no Sol e Praia na segunda metade do 

século XX, com uma excessiva concentração em torno da quantidade da procura. Então, os 

agentes turísticos intervenientes na estruturação da oferta turística, investiram numa lógica 

geográfica excessivamente concentrada em torno de recursos específicos, gerando fortes 

impactos negativos de cariz ambiental e social. Esse modelo, designado como pós-fordista 

e que respondeu a uma conjuntura de evolução social das populações, pode agora ser 

transferido, se já não o está a ser, para as actividades culturais. Esta massificação começa 

hoje a ser entendida por gestores de equipamentos culturais e/ou residentes, como algo 

negativo, pondo em causa a sustentabilidade dos recursos culturais, quer no que respeita à 

sua manutenção física, quer no assegurar da sua sustentabilidade futura (Garrod e Fayal, 

2000). 

  

 Como refere MacCannel (in McLeish,1995), hoje o Turismo Cultural assumiu uma nova 

dimensão social, em que há locais que passaram a fazer parte da estrutura de formação dos 

indivíduos, pelo que se torna obrigatória a visita, estabelecendo-se uma analogia às 

peregrinações. Por esse motivo, é cada vez mais difícil, mas também importante, conseguir 

definir o que é o turista cultural, pois a mesma será um importante contributo para se 

estabelecer uma segmentação dessa procura, levando a opções sobre a organização da 

oferta turística cultural. Na nossa opinião, na óptica da procura, não se deve enquadrar 

como turista cultural todo o visitante de um recurso/atracção cultural, mas sim o que o faz 

                                                  

 20 Informação com base em acções promocionais realizada na comunicação social durante a realização da 
exposição. 
 21 Estes dois exemplos são referidos por se tratar, no primeiro caso de um equipamento que foi um importante 
contributo para a renovação turística da cidade de Bilbao e, no segundo caso, por se tratar do principal museu de 
arte da Península Ibérica. 
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com uma motivação cultural prévia, a qual influencia a sua decisão de viajar para 

determinado destino. As cidades são disso exemplo, uma vez que muitos dos visitantes não 

se assumem enquanto turistas culturais, embora as atracções visitadas sejam 

eminentemente culturais.  

  

 Um estudo intitulado “City Tourism and Culture – the European Experience”, 

desenvolvido para o território Europeu tendo por base investigações o desenvolvimento de 

trabalhos de investigação da ATLAS e EUROBAROMETER22, por solicitação da 

European Travel Comission (ETC) e da OMT,  teve como objecto de análise o Turismo 

Cultural nas Cidades Europeias, procurando perceber quais as oportunidades de 

desenvolvimento do Turismo Cultural naquelas cidades, com um forte ênfase sobre a 

procura turística cultural. As conclusões apresentadas foram: 

- há uma tendência de aumento das visitas às cidades, sendo o Turismo Cultural 

uma oportunidade de desenvolvimento, dado que os Centros Urbanos e 

monumentos são os principais locais de visita dos que procuram este tipo de 

oferta turística; 

- apenas 20% afirma que o faz como sua principal motivação, embora um 

número bastante superior afirme que inclui actividades culturais na sua visita; 

- para muitos dos inquiridos, a cultura é o ambiente preferido das suas férias, 

embora muitos não se reconheçam enquanto turistas culturais; 

- os eventos culturais são bastante menos relevantes do que as atracções fixas; 

- a principal fonte de informação é a recomendação de amigos e familiares, 

embora haja um forte crescimento da influência da internet; 

- o declínio da procura internacional nas cidades europeias tem sido compensado 

pelo aumento do turismo doméstico; 

- apesar das viagens culturais continuarem a ser dominadas pelas capitais 

culturais da Europa, há uma tendência para o aumento da procura de cidades 

mais pequenas e novas regiões da Europa, fora dos tradicionais destinos 

turísticos culturais. 

                                                  

 22 Trata-se de um processo de monitorização permanente da população da União Europeia, desenvolvido junto de 

domésticas nos países da UE. 
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2.3.1.2. Procura turística cultural no Norte de Portugal 

  

 Já no que respeita a Portugal, e especialmente ao Norte de Portugal, durante o ano 2004 

foi desenvolvido um estudo pela já referida ATLAS, o qual pretendia perceber qual o perfil 

da procura turística cultural em Portugal23, tendo para esse efeito sido administrados em 

todo o país 3364 inquéritos em recursos culturais. Dado o elevado interesse que esta 

análise tem para a nossa investigação, apresenta-se de seguida os resultados obtidos para o 

Porto e Norte de Portugal, enquanto Área Turística Promocional24 onde se situa a cidade de 

Braga. Foi efectuada uma análise simples das diferentes variáveis do inquérito. Para 

melhor percepção da informação dividiu-se a análise entre duas dimensões mais 

relevantes:  

  

- características do visitante: sexo, idade, residência, rendimento, habilitações; 

situação face ao emprego; ocupação profissional na área cultural. 

- características da viagem: visita anterior, objectivo da visita, tipo de alojamento, n.º 

de noites na região, motivo da visita e tipo de férias, visita a recursos culturais, 

meio de transporte utilizado, composição do grupo, nível de satisfação dos 

visitantes. 

  

 * Características do visitante: 

- sexo: divisão equitativa entre o número de homens e mulheres que responderam ao 

inquérito; 

- idade: os segmentos entre os 20 e os 49 anos de idade representam 70% dos 

visitantes; 

- residência: há um equilíbrio da procura entre residentes em Portugal e no 

estrangeiro, com maior preponderância dos estrangeiros em Portugal (65,5%) do 

que no Norte de Portugal (52%); 

                                                  

 23 Este trabalho engloba-se num estudo a nível mundial desenvolvido pela ATLAS, no qual se pretende estudar o 
perfil dos visitantes a atracções e eventos culturais. A recolha decorreu durante todo o ano de 2004, em vários 
pontos do país, tendo sido o autor da presente investigação responsável pela coordenação da equipa na cidade do 
Porto. Os dados aqui apresentados resultam duma observação sobre os resultados para o Porto e Norte de Portugal. 
 24 Conceito utilizado na organização da estratégia de promoção turística de Portugal, tendo sido criadas 5  áreas 
turístico promocionais para o continente de Portugal, com o Porto e Norte de Portugal a subdividir-se em 4 sub-
áreas: Porto, Minho, Douro e Trás-os-Montes. 
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- rendimento: o nível dos rendimentos situa-se, essencialmente, nos 3 segmentos 

entre os 10.000 € e os 40.000 € / anuais, embora haja uma ligeira maior 

concentração nos escalões mais baixos (10.000 € a 30.000 €); 

- habilitações: uma percentagem significativa (43%) possui habilitações de nível 

superior, seguida, com apenas metade das respostas, pelo segmento com 

habilitações do 2º ciclo; 

- situação face ao emprego: mais de metade dos inquiridos são empregados por conta 

de outrem, seguidos dos trabalhadores por conta própria. O cruzamento destes 

dados com a ocupação profissional permite afirmar que estamos perante um 

segmento de procura médio e médio/alto, ocupando lugares de chefia e profissões 

técnicas; 

- ocupação profissional na área cultural: é pouco relevante a procura que desenvolve 

a sua actividade profissional na área da cultura (30%). 

  

 * Característica da viagem: 

- visita anterior: no Norte de Portugal, 51% da procura estava a efectuar a sua 

primeira visita; 

- objectivo da visita: o contacto com a cultura local é o principal motivo da visita; 

  

 Quadro 18 – O que pretende com a visita aos recursos culturais 

 o que pretende 
com a visita 

 apreender 
coisas 
novas 

 diversão/ 
lazer 

 saber mais 
sobre 

cultura 

 sentir a 
atmosfera 

 paisagem 

 Norte de Portugal  3,84  3,83  4,11  4,13  3,66 
 Portugal  3,88  3,63  4,08  4,1  3,52 

  

 A média de resposta, usando uma escala de 1 (discordo) a 5 (concordo), situa-se 

acima dos 4 valores em dois aspectos, designadamente saber mais sobre a cultura e 

sentir a atmosfera, os quais possuem uma forte relação com os valores das culturas 

locais. 

  

- tipo de alojamento: a principal preferência é por  alojamento em Hotéis (38,8%). 

Não seguindo a mesma tendência de Portugal, o Norte de Portugal tem como 
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segundo tipo de alojamento mais utilizado o Alojamento Particular (18,6%), 

entendido como as Pensões e o aluguer de quartos em casas particulares25. Este 

valor justifica-se pela inclusão das Pensões nesta categoria, uma vez que a oferta 

deste tipo de estabelecimentos no Norte de Portugal é, no que respeita ao número 

de estabelecimentos existentes, a modalidade de alojamento mais relevante. Como 

terceiro grupo mais utilizado surge o alojamento em casa de amigos e familiares 

(14,8%), especialmente importante em mercados com ligações étnicas a Portugal, 

designadamente o mercado francês. 

- n.º de noites na região: confirma-se a tendência para uma curta permanência média 

em cada local visitado. Não significando que haja uma permanência média na visita 

ao Norte de Portugal26, o que se verifica é que numa região onde os turistas se 

repartem entre os nacionais e os estrangeiros e utilizam o carro próprio como meio 

de deslocação, há um comportamento que se pode enquadrar no Touring porquanto 

se realizam visitas a vários pontos da região. Os resultados obtidos revelam que a 

grande parte dos inquiridos permanece no local onde estava a ser efectuado o 

inquérito apenas 1 noite (64,4%), o que acumulado com os que responderam 2 

noites eleva este valor para mais de 80%, logo podendo-se concluir que o Norte de 

Portugal tem uma permanência média reduzida. 

- motivo da visita e tipo de férias: o principal motivo de realização da viagem são as 

férias (58,2%), seguidas da participação num evento cultural (9,2%). No entanto, 

quando questionados sobre o tipo de férias que estavam a realizar, a principal 

resposta foram as férias culturais e o Touring. Há uma correspondência entre 

estas respostas e as respostas sobre o objectivo da visita, incidindo as duas sobre a 

componente cultural do destino. No caso do Touring, podemos afirmar que há um 

usufruto pleno da região, dada a associação neste produto entre o património 

cultural e o natural (Machado, 2004, p.16). 

   

                                                  

 25 Não há uma correspondência entre esta classificação e o estipulado na legislação nacional: admite-se a 
divergência uma vez que se tentou harmonizar os critérios para todos os países considerados o estudo. 
 26 Este indicador não foi aferido nas questões elaboradas. 
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 Quadro 19 – Tipo de férias realizadas 

 tipo de férias  Sol e 
praia 

 Férias de 
saúde / 

desporto 

 Férias 
culturais 

 Ecoturismo/ 
 Férias de 
natureza 

 Turismo 
Rural  Touring  Turismo 

Urbano  Outras 

 Norte de Portugal  10,4%  1,8%  28,3%  11,4%  9,3%  21,3%  8,8%  8,7% 
 Portugal  21,5%  3,2%  31,8%  8,2%  5,3%  18,5%  6,2%  5,2% 

  

 Os inquiridos são os visitantes ao recursos culturais, tratando-se de uma procura 

específica dentro de todo o universo que visita o Norte de Portugal. Se temos uma 

permanência média reduzida em cada local visitado e uma resposta elevada ao 

Touring, mesmo com uma referência superior às férias culturais e com uma 

percentagem de férias em cidade inferior a 10%, podemos depreender que há uma 

tendência de visita itinerante ao Norte de Portugal, podendo este comportamento ter 

consequências sobre a organização da oferta turística, nomeadamente no que 

concerne a material informativo, postos de informação turística, oferta de viagens 

organizadas, em suma, às Ofertas Turísticas do destino. 

   

- visita a recursos culturais: a ATLAS optou pela divisão dos recursos culturais 

em duas tipologias: recursos culturais tradicionais e recursos culturais 

populares, com a hipótese de resposta múltipla. A visita a recursos culturais 

tradicionais constitui a principal resposta, destacando-se neste subgrupo as 

visitas a monumentos, locais históricos e museus. 

  

 Quadro 20 – Visita a recursos culturais tradicionais 

 Visitas a recursos 
culturais tradicionais 

 Museus  Monumentos 
 Galerias 
de arte 

 Locais 
religiosos 

 Locais 
históricos 

 Teatros 
 Centros de 
artesanato 

 Norte de Portugal  502  619  126  398  575  71  265
 Portugal  1803  2153  490  1571  1901  195  916

   

 Sendo escassos no Norte de Portugal os locais históricos e/ou religiosos sem uma 

componente monumental a eles associada, podemos afirmar que o Património 

Construído é o principal tipo de recursos visitados nesta região. Igualmente importante 

é a referência à visita a Museus, manifestando um interesse por conhecer mais a 

cultural do destino. As visitas a recursos culturais populares são inferiores às 



 

 Configurações do Turismo Cultural nas cidades médias em Portugal  - o caso de Braga 

   

  

 77 

anteriores, destacando-se apenas os festivais tradicionais, onde se incluem as 

festividades e o folclore. 

  

 Quadro 21 – Visita a recursos culturais populares 

 Visitas a recursos 
culturais populares 

 Cinema 
 Concertos 

Pop 

 Eventos 
de 

música 
étnica 

 Concertos 
música 
clássica 

 Festivais 
de 

dança 

 Festivais 
tradicionais 

 Norte de Portugal  99  47  38  34  71  232
 Portugal  228  192  191  116  201  609
  

- meio de transporte utilizado: o carro próprio constitui o principal meio de 

transporte utilizado nas deslocações, seguido do meio aéreo (155 respostas) e o 

Rent-a-car (112 respostas). A utilização dos dois últimos meios de transporte 

foi  referida por 52 inquiridos, o que pode significar a utilização do Fly and 

Drive na organização das suas viagens. Quanto às deslocações em autocarro, as 

respostas revelam um comportamento semelhante ao nacional, em que as 

viagens organizadas e visitas guiadas não têm uma ponderação relevante27; 

  

- composição do grupo: a viagem é efectuada em grupo restrito (menos de 6 

pessoas), viajando principalmente em família, seguida da viagem com amigos. 

Em 82% dos casos, os grupos são constituídos por 2 pessoas (50%) ou 3 

pessoas (32%); 

  

- nível de satisfação dos visitantes: o nível de satisfação dos inquiridos é bom 

(7,86), embora seja inferior no Norte de Portugal face à média nacional (7,92). 

Importa referir que os níveis superiores de satisfação ocorrem nas 3 principais 

áreas destino nacionais (Algarve: 8,13; Lisboa e Vale do Tejo: 8,03 e Madeira: 

8,26).  

  

                                                  

 27 Refira-se a este propósito que na realização do inquérito aos visitante da cidade de Braga houve grande 
dificuldade em conseguir inquirir os turistas em viagens organizadas, quer pelo facto de terem um tempo muito 
condicionado, quer mesmo por impedimento do guia intérprete que os acompanha. 
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 Em suma, poderemos considerar que o perfil do visitante das atracções ou eventos 

culturais no Norte de Portugal se caracteriza por: 

- população activa é o principal segmento etário dos inquiridos; 

- distribuição equitativa entre sexo masculino e sexo feminino; 

- desloca-se em família ou em grupo restrito de amigos; 

- nível de habilitações médio/superior; 

- caracteriza as suas ferias como culturais, pretendendo com as mesmas conhecer 

mais sobre a cultura local; 

- visita a recursos culturais é relevante nas suas férias, tal como o contacto com a 

população e o ambiente do lugar visitado; 

- visita principalmente o património arquitectónico, complementando com a ida a 

museus; 

- realiza as férias em viatura própria, ou através de Fly and Drive, com um 

programa itinerante, permanecendo até 2 noites em cada local visitado; 

- opta, principalmente, pelo alojamento em Hotel. 

  

 O cruzamento entre o perfil do visitante nacional e as conclusões do estudo sobre a 

procura turística cultural na Europa, demonstram que pode haver uma tendência na procura 

turística para não centrar a sua visita nos períodos de férias28 e não ter como destinos 

turísticos apenas os principais centros urbanos turísticos, mas complementar essa visita 

com outros centros mais pequenos possuidores de um interessante património cultural. Nas 

visitas de curta duração – short breaks e city breaks – os principais serviços turísticos 

adquiridos são o avião e o alojamento, excepto quando se trata de mercados de 

proximidade em que o meio de deslocação é a viatura própria. Nas visitas de duração mais 

prolongadas, há uma curta permanência em cada um dos locais visitados, uma opção pela 

aquisição directa dos serviços turísticos, com esta a ser realizada cada vez mais próximo da 

data de viagem e uma maior incidência na compra via internet, ou mesmo procurando os 

serviços durante a realização da viagem, em função do percurso percorrido. Outra 

conclusão relevante é a diversidade de tipologia de férias existentes por parte de quem 

visita recursos culturais, o que induz ao cruzamento entre o Turismo Cultural e outros 

                                                  

 28 Entendidas como viagens com duração superior a 3 noites (ver quadro 4) 
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produtos turísticos, problemática que se aborda no ponto seguinte dada a sua relevância 

para a configuração de um produto turístico cultural numa cidade. 

  

2.4.Turismo Cultural e sua relação com outros produtos turísticos 

  

 Como referido anteriormente, o Sistema Turístico subentende a existência de um conjunto 

de elementos do lado da oferta e da procura, os quais não se afectam de modo exclusivo a 

um produto turístico podendo, sim, assumir maior ou menor relevo na sua estruturação. No 

caso dos recursos culturais, verificamos que os mesmos são visitados por pessoas com 

motivações bastante diferentes, tendo por base produtos turísticos tais como o Turismo de 

Negócios e Congressos ou o Turismo Urbano. Se os resultados apresentados no ponto 

anterior demonstram que há uma relação, que podemos definir como sendo natural, entre a 

procura turística cultural e os recursos culturais, a figura seguinte apresenta a relação entre 

os diversos tipos de procura e a oferta do sistema turístico. 

  

 Figura 10 – Procura turística e utilização de recursos 

 PROCURA             

   Residentes 

nas cidades 

 Residentes na 

região 

 Lazer  Visitante   Congresso 
 Negócios   

              

              

              

              

 OFERTA             

 Monumentos 
 Museus e 

Galerias 

 Teatros e 

outras salas de 

espectáculos 

 Animação 

nocturna 

 Estabelecimentos de 

restauração e 

bebidas 

 Lojas 
 Escritório

s 

 Fonte: Adaptado de Ashworth (2003) (Burtenshaw et al, 1991) 

  

 É interessante a ideia de, independentemente da tipologia considerada, todos os tipos de 

procura  incluírem na sua visita os recursos turísticos culturais, o que não sucede com 

outros elementos da oferta apresentados. Podemos concluir que os recursos culturais são 

parte de um sistema turístico, onde uma procura com multidimensões se desloca em busca 

de uma diversidade de oferta num espaço geográfico reduzido, na maior parte das vezes a 

cidade, designando-se essa oferta integrada como o Turismo Urbano (Asworth, 2001), o 
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qual “tem que ser compreendido no âmbito da gestão das cidades como um todo” 

(Ashhworth, 2003, p.147), divergindo este conceito da tradicional associação entre este 

produto de cariz global e a oferta de turismo cultural nas cidades. O Turismo Urbano 

constitui-se por um conjunto de produtos tais como o Turismo Cultural, Turismo de 

Negócios e Congressos e o Turismo de Desporto (Henriques, 2003), proporcionando ao 

seu visitante um leque alargado de propostas devido há forte concentração de uma boa 

parte da oferta turística neste espaços territoriais (Agusti, 2003). Significa que o turista que 

visita estas cidades vai usufruir, num espaço geográfico concentrado, de toda uma 

diversidade de propostas, que incluem não só os recursos turísticos culturais, mas também 

a oferta de compras, equipamentos e eventos desportivos, os serviços turísticos, o que 

tornam estes espaços em locais privilegiados para concretizar uma viagem que, não 

deixando de ser uma forma de o turista se deslocar para algo diferente do que possui no seu 

local de residência, mantêm um conjunto de símbolos comuns aos que encontra no seu dia 

a dia, do que resulta uma sensação de segurança e facilidade de se movimentar durante a 

deslocação (Ejarque, 2005).  

  

 Esta sensação é especialmente importante para as deslocações de curta duração (até 3 

noites), designada por city breaks29, que conhece hoje uma forte tendência de aumento, no 

seguimento da tendência global da Europa para a repartição de férias. O Turismo Cultural, 

sendo por um lado o produto chave na atracção turística para a grande maioria das cidades, 

tal qual referido atrás, enquadra-se como uma das ofertas do Turismo Urbano. 

  

 Outro produto turístico com forte relação com os recursos culturais é o Turismo de 

Negócios e Congressos, definido pela OMT como “as actividades desenvolvidas por uma 

pessoa na sua deslocação e permanência num local diferente do seu ambiente habitual, 

por motivos de negócios” (in Wotton and Stevens, 1995), contemplando vários segmentos 

de procura, designadamente: 

- Turismo de negócios corporativo » viagens profissionais  que procuram a 

criação ou reforço de relações comerciais com outras empresas; 

                                                  

 29 Quando o âmbito geográfico da deslocação se restringe ao espaço urbano. 
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- Turismo de congressos e reuniões, internacionalmente reconhecido sob a sigla 

MICE (Meeting, Incentive, Congress and Exhibition), contemplando todos os 

que se deslocam para participar num congresso, reunião, feira comercial ou 

profissional; 

- Turismo de formação, que vindo a assumir uma cada vez maior independência, 

se pode considerar como tendo uma relação com o turismo de negócios por 

muitas das vezes se tratar de actividade de formação organizadas pela empresa 

no seu exterior (formação outdoor).30 

  

 Já referido anteriormente, um novo segmento de mercado surge associado ao turismo de 

negócios – turismo de incentivos – no qual se estabelece uma relação entre este segmento 

de procura turística e os tipos de utilização desenvolvidos por segmentos de turismo de 

lazer, pelo que a sua contabilização pode ser difícil. 

 

 No primeiro segmento de Turismo de Negócios referido, as actividade conexas ao motivo 

principal de deslocação não são significativas, embora hoje se verifique uma tendência 

para que os turistas de negócios regressem aos destinos acompanhados da família durante 

as suas férias (BTA, 2001). Este segmento de mercado é o mais relevante de todo o 

turismo de negócios, representando 85% do movimento turístico nesta área (Wottton and 

Stevens, 1995), embora outros bastante menos representativos, como o de Congressos e 

Reuniões, despertem hoje maior interesse para os destinos turísticos, uma vez que 

apresentam duas características de grande interesse para a actividade turística: 

- Influência sobre a sazonalidade da procura » os fluxos turísticos deste segmento 

centram-se fora das épocas onde tradicionalmente existe um maior fluxo de turistas, 

nomeadamente entre Setembro e Novembro e Fevereiro – Maio, o que implica uma 

alteração da sazonalidade turística nos destinos. Os efeitos desta procura poderão 

ser relevantes para a consolidação e estabilidade do destino turístico; 

- Receitas geradas e impactos indirectos » a procura turística de Congressos e 

Reuniões caracteriza-se pelo consumo de um leque alargado de produtos e serviços 

no destino, como sejam o alojamento, restauração, recordações, deslocações, 
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aluguer de espaços, programas de animação social, tendo como resultado uma 

despesa/média elevada e um forte impacto sobre os serviços indirectos31. 

 

 Muitas das actividade conexas aos eventos, incluem a visita a recursos culturais, o que 

significa que a mera existência de Centros de Congressos num local pode não ser suficiente 

para que os promotores e agentes intermediários optem por esse destino. Pelo contrário, a 

existência de recursos turísticos culturais e de entretenimento são cada vez mais relevantes 

nesta opção o que, face ao aumento da oferta de espaços de Congressos e Reuniões em 

vários destinos do mundo, acarreta uma maior concorrência entre eles, sendo que a 

imagem global de um destino e toda a oferta turística do mesmos serão essenciais para a 

captação deste mercado. A relação entre o Turismo Cultural e o Turismo de Negócios  

estabelecesse, deste modo, a dois níveis: enquanto produtos integrantes da oferta do 

Turismo Urbano e enquanto parte integrante da oferta específica de Negócios e Congressos 

num destino. 

  

 O que nos ressalta como mais importante neste cruzamento entre produtos turístico é a 

complexidade de segmentos de procura que hoje visitam os recursos culturais, os quais 

possuem diferentes perspectivas sobre os mesmos, provocando o desenvolvimento de 

diferentes suportes de interpretação, sinalização e qualificação dos serviços de apoio ao 

usufruto daqueles, de modo a conseguir responder às expectativas dos diferentes 

segmentos. O Turismo Cultural deverá ser, por isso, analisado como uma forma de 

organização dos recursos turísticos culturais, transformando-os em produtos culturais e 

integrado-os noutros produtos turísticos como são o Turismo Urbano ou o Turismo de 

Negócios e Congressos. 

   

                                                                                                                                                     

 30 Adaptado pelo autor de Ejarque, 2005. 
 31 Estudo desenvolvido no Reino Unido demonstra que os congressistas têm uma despesa média até 3 vezes 
superior à dos turistas convencionais. 
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2.5.A oferta no Turismo Cultural 

 

 Independentemente do nível de integração com outros produtos turísticos, sendo um dos 

objectivos da presente investigação a análise da configuração do produto Turismo Cultural 

num destino turístico urbano, importa perceber o que se considera como oferta turística 

cultural. Na óptica da oferta, podemos entender como recursos turísticos culturais tudo o 

que são  sítios históricos e religiosos, artes e práticas tradicionais, festas, ferias, museus de 

todo o tipo, artes performativas; artes visuais, música, desportos, aspectos gerais do estilo 

de vida das comunidades, bem como outros tipos recursos patrimoniais que os turistas 

visitam na busca de experiências culturais (Tighe, in Xerardo, 2003; Rowe, 2001). Como 

refere Umbelino (2004, p.22), estes recursos culturais, que constituem o nosso património 

cultural, são de difícil classificação uma vez que eles podem ser “todos os elementos que 

identificam, diferenciam e acabam por qualificar uma região”. Isto cria dificuldades na 

definição das categorias de recursos culturais, motivo pelo qual se abordam vários casos de 

classificação, por forma a tentar contribuir para uma possível seriação dos mesmos. No 

caso português, o conceito de património cultural que pode ser sujeito a processos de 

classificação é: 

 “1 - ... integram o património cultural todos os bens que, sendo testemunhos com valor de 

civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser objecto de 

especial protecção e valorização.  

 2 - A língua portuguesa, enquanto fundamento da soberania nacional, é um elemento 

essencial do património cultural português.  

 3 - O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, 

arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, 

social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património cultural reflectirá 

valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 

exemplaridade.  

 4 - Integram, igualmente, o património cultural aqueles bens imateriais que constituam 

parcelas estruturantes da identidade e da memória colectiva portuguesas.  
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 5 - Constituem, ainda, património cultural quaisquer outros bens que como tal sejam 

considerados por força de convenções internacionais que vinculem o Estado Português, 

pelo menos para os efeitos nelas previstos.  

 6 - Integram o património cultural não só o conjunto de bens materiais e imateriais de 

interesse cultural relevante, mas também, quando for caso disso, os respectivos contextos 

que, pelo seu valor de testemunho, possuam com aqueles uma relação interpretativa e 

informativa. 

 7 - O ensino, a valorização e a defesa da língua portuguesa e das suas variedades 

regionais no território nacional, bem como a sua difusão internacional, constituem objecto 

de legislação e políticas próprias.” 

  

 A ideia de singularidade, representatividade, autenticidade, memória, exemplaridade, 

memória colectiva, bem e seu enquadramento, são elementos fortes da definição dos 

critérios para classificação do nosso património cultural. Importa reter que não há uma 

obrigatoriedade de ser um bem antigo, mas sim de que o mesmo deve ser representativo 

para a cultura portuguesa, nomeadamente pelo seu cariz exemplar. Outra ideia forte é a 

questão da imaterialidade dos bens, nomeadamente da língua portuguesa enquanto 

expoente máximo do nosso património, que urge preservar dentro e fora do país. A Lei 

13/85, considera como bens culturais os bens materiais e imateriais, podendo os bens 

materiais ser bens móveis ou bens imóveis. 

 

 Pese embora o estipulado no âmbito da legislação nacional, entende-se que no que 

respeita aos bens imateriais, o estipulado na Convenção da UNESCO para a salvaguarda 

dos bens patrimoniais imateriais (UNESCO, 2003) é mais claro, entendendo-se como 

recursos culturais imateriais: 

- tradições e expressões orais, incluindo o idioma; 

- artes do espectáculo; 

- usos sociais, rituais e actos festivos; 

- técnicas de artesanato tradicional. 
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Quadro 22 – Classificação de bens materiais e imateriais 

 Bens Materiais   
 * Bens Imóveis  Monumentos, conjuntos, sítios 
 * Bens móveis  Bens que representam a expressão ou 

testemunho da criação humana 
   Obras de pintura, escultura e desenho, 

espécies organológicas, utensílios ou 
objectos 

   Manuscritos, livros, documentos, 
publicações, fotografias, espécies 
cinematográficas 

   Bens do passado ou presente, religiosos 
ou profanos, com valor científico, artístico 
ou técnico 

 Bens Imateriais   Valores linguísticos 
   Valores culturais, etnológicos e 

etnográficos da língua portuguesa; 
   Tradições culturais 
   Património fonográfico, fotográfico e 

fílmico 
   Outros elementos patrimoniais 

  

 Enquanto os bens materiais nos transportam para uma ideia de visita a algo que está 

permanentemente num local, sendo construído ou parte de um espólio, os bens imateriais 

remetem para a ideia de algo associado ao estilo de vida das comunidades, aos seus usos e 

costumes, aos seus conhecimentos e técnicas, que fazem parte de uma cultura, por vezes 

com resultados físicos. Enquadram-se aí as Festas e Romarias de cariz religioso, enquanto  

espaço onde “se exprimem crenças e valores importantes para o indivíduo e comunidade” 

(Fernandes, 2003, p. 112), ou a Gastronomia, reconhecida como bem imaterial integrante 

do património cultural de Portugal (RCM 96/2000), uma vez que, através do seu 

receituário, técnicas e produtos utilizados, é parte da identidade de um povo. O mesmo se 

aplica a outras áreas como sejam a fotografia ou o cinema. Como referido anteriormente, e 

reforçado neste ponto, o património implica uma continuidade, algo que perdura por 

várias gerações, não se incluindo neste conceito actos isolados que podem ser importantes 

contributos num determinado período de tempo, mas se não forem continuados e 

percebidos como parte integrante daquela comunidade não deixarão de ser efémeros. A 

ideia de perdurar não tem que ser, obrigatoriamente, sob uma forma física. Significa que, 

mesmo nos movimentos artísticos mais recentes, especialmente naqueles onde há uma 

mescla de técnicas que anteriormente funcionavam de forma isolada (dança, música, 

cinema), é importante que haja um trabalho continuado de transmissão de conhecimentos 
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para que este possa ser entendido como um elemento patrimonial, como algo que é parte 

de uma cultura. O imediato, o acto de consumo esporádico, não são passíveis de 

entendimento enquanto elementos patrimoniais, pese embora sejam actividades culturais, 

que podem ter impacto sobre as comunidades onde se desenvolvem32 como factores de 

abertura para a participação cultural (Guedes, 2002). 

  

 Numa perspectiva um pouco diferente da tradicionalmente utilizada para classificação do 

que são os recursos culturais surge a intenção da sua quantificação, de modo a poderem ser 

estudados diversos indicadores. Como refere Gonçalves (2003, p. 36) “a valorização 

económica do Património tem contribuído para o alargamento dos elementos patrimoniais 

a abranger pelo conceito”, dai resultando, na opinião de Richards (1996), um dos factores 

que mais tem contribuído para o aumento do fluxo de visitantes a atracções culturais. Esta 

visão alargada do que são recursos turísticos culturais está patente naquilo que o Eurostat 

considera como actividades culturais: património cultural, artes visuais, arquitectura, 

arquivos, bibliotecas, livros, artes performativas, audio, audio-visuais e multimédia [e as] 

denominadas "indústrias criativas". Incluem a publicidade, antiguidades, artesanato, 

design e moda. No estudo desenvolvido pela ATLAS33, são utilizadas as seguintes 

categorias:  

 Quadro 23 – Classificação dos recursos culturais 

 Museus  Monumentos  Galerias de arte 

 Locais religiosos  Locais históricos  Teatros 

 Centros de artesanato  Cinema  Concertos Pop 

 Eventos de música mundial  Concertos música clássica  Festivais de dança 

 Festivais tradicionais     

  

                                                  

 32 Nota: não é intenção desta investigação abordar as políticas de programação cultural em Portugal. No entanto, é 
cada vez mais importante que haja uma reflexão sobre as políticas desenvolvidas e o seu efectivo impacto sobre a 
formação de hábitos culturais junto das comunidades. A proliferação de eventos culturais, porquanto oferecem 
actividades de cariz artístico e cultural, não é um garante da formação de públicos, pois muitas das vezes aposta-se 
numa oferta “gratuita”, tal qual se oferece um programa de entretenimento na televisão, sem qualquer 
comportamento crítico por parte do seu público, sempre com o pressuposto de que as “massas” não estão dotadas 
de capacidade de avaliação, o que subentende um comportamento elitista por parte de quem define estas 
programações. Continua-se a estabelecer, deste modo, uma separação entre a Alta Cultura e a Baixa  Cultura, pese 
embora alguns autores (Richards, 2000; Ribeiro, 2004), afirmem que tal não faz hoje sentido. 
 33 inquéritos disponíveis em http://www.geocities.com/atlasproject2004/  
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 Num outro estudo, desenvolvido pelo National Centre for Culture and Recreation 

Statistics - Australian Bureau of Statistics, definem-se como recursos culturais: 

  

 Quadro 24 – Classificação dos recursos culturais segundo o NCCRS 

• Festivais e feiras (música, dança, comédia, artes visuais, multi-artes, património) 

• Arte performativas e concertos (teatro, ópera, ballet, música clássica e música 

contemporânea) 

• Museus e galerias de arte  

• Edifícios históricos ou de relevante interesse arquitectónico 

• Artes tradicionais 

 Fonte: adaptado de National Centre for Culture and Recreation Statistics, 2001 

  

 No quadro 25 procuramos estabelecer um cruzamento entre as diferentes propostas de 

classificação dos recursos culturais. 

  

 Quadro 25 – Cruzamento das classificações de recursos culturais 

 Legislação nacional e 
UNESCO  ATLAS 

 National Centre for 
Culture and Recreation 

Statistics - Australia 
 EUROSTAT 

 Tradições culturais e 
usos sociais, rituais e 
actos festivos 

 Festivais de dança 
 Festivais tradicionais 

 Festivais e feiras   

 artes do espectáculo  Eventos de música 
mundial 
 Concertos música 
clássica 

 Arte performativas e 
concertos 

 Artes visuais 
 artes performativas 

   museus  Museus   
   Galerias de arte  Galerias de arte   
 Monumentos, conjuntos, 
sítios 

 Monumentos  Edifícios históricos  Património cultural 
 arquitectura 

 técnicas de artesanato 
tradicional 

 Centros de artesanato  Artes tradicionais  Artesanato, 
antiguidades 

   Locais religiosos 
 Locais históricos 

 Sítios culturais   

   Teatros     
   Cinema    Áudiovisuais e 

multimédia 
   Concertos Pop     
       Arquivos; bibliotecas 

Livros 
       Áudio 
 Bens que representam a 
expressão ou 
testemunho da criação 
humana 

      

 Pintura, escultura e 
desenho, espécies 
organológicas, utensílios 
ou objectos (artes 
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 Legislação nacional e 
UNESCO  ATLAS 

 National Centre for 
Culture and Recreation 

Statistics - Australia 
 EUROSTAT 

plásticas) 
 Manuscritos, livros, 
documentos, 
publicações, fotografias, 
espécies 
cinematográficas 

      

 Património fonográfico, 
fotográfico e filmico 

      

 Valores culturais, 
etnológicos e 
etnográficos da língua 
portuguesa; 

      

 Valores linguísticos 
tradições e expressões 
orais, incluindo o idioma 

      

       Design e moda 
       Publicidade 

  

 Combinando os conceitos de procura de turismo cultural com as diferentes categorizações 

atrás apresentadas para os recursos culturais, podemos assumir como oferta de turismo 

cultural o conjunto de elementos materiais e imateriais, naturais e artificiais, que actuam 

de forma interrelacionada para oferecer ao visitante uma experiência cultural (Izquierdo e 

Samaniego, 2004, p.109), designadamente: 

  

 Quadro 26 – Resumo da classificação dos recursos turísticos culturais 

 Festivais e feiras  Arte performativas e concertos  Museus 

 Galerias de arte  Monumentos 
 Design, moda, 

publicidade 
 Artes tradicionais  Locais culturais  Teatros 

 Audiovisuais, multimédia e 
áudio 

 Locais religiosos  Artes plásticas 

 Valores linguísticos, 
etnológicos e etnográficos 

 Arquivos; bibliotecas,   Livros 

  

 Incluem-se não só as heranças do passado, mas também toda um conjunto de actividades 

de lazer e formação que ocorrem nos dias de hoje e se vêm afirmando como um processo 

criativo permanente que resulta num conjunto de produtos materiais e imateriais, não se 

restringindo às “grandes manifestações da arquitectura histórica e, ..., as muitas vezes 

estereotipadas manifestações folclóricas” (Castrogiovanni, 2000, p.121). As artes criativas 

(design, moda, publicidade) adquirem um estatuto de actividade cultural e não apenas de 

produtos comerciais. Contrariamente ao estabelecido para a procura turística, no que 

respeita à oferta turística, as suas actividades não dependem da motivação para a sua 



 

 Configurações do Turismo Cultural nas cidades médias em Portugal  - o caso de Braga 

   

  

 89 

realização, mas sim do tipo de interesse que as mesmas suscitam junto daquela. Do mesmo 

modo que o património cultural teve sempre um grande ênfase em edifícios e 

manifestações que não tinham na sua génese um fim turístico, hoje também as novas 

formas de produção artística, de cariz mais imaterial, deverão ser assumidas como actos 

culturais que não têm como motivo original a procura turística. Embora a incorporação de 

todas estas novas actividade venha dificultar a classificação do que são os recursos 

culturais, é importante todo o trabalho que procure estabelecer um tratamento 

uniformizado da actividade cultural, nela incluindo a identificação do que são os recursos 

culturais, a sua hierarquização e avaliação das necessidades de intervenção.  

  

 A importância deste exercício é tanta quanto o mesmo permite planear com maior rigor a 

actividade cultural num destino, nela incorporando os princípios estabelecidos no já 

referido Código Mundial da Ética para o Turismo quanto à sustentabilidade e respeito 

pelas regiões anfitriãs e suas culturas e permitindo a replicação do método utilizado, 

culminando na comparação entre diferentes destinos. Esta comparação obrigará as cidades, 

enquanto principais destinos de Turismo Cultural, a terem que nivelar a sua oferta turística 

por padrões internacionais, cada vez mais standards, uma vez que o visitante irá optar pela 

sua visita em função da avaliação da informação recebida e percebida (Russo, 2002). Por 

último, importa referir que este trabalho permite a avaliação económica do Turismo 

Cultural, tendo presente o referido no Manifesto de Santiago (1999), onde se alerta para a 

necessidade de desenvolver políticas de gestão do património cultural que combinem a 

conservação com novas perspectivas económicas, nomeadamente a função turística, o que 

é cada vez mais importante para a opção sobre o tipo de gestão de património cultural 

desenvolvido. 

  

 As tendências apresentadas pela OMT para o futuro indicam que o Turismo Cultural será 

o sector de actividade turística com maior crescimento. Todas as questões relacionadas 

com a gestão dos visitantes; as atracções culturais e espaços envolventes; a descoberta e 

preparação de novos recursos para receberem visitantes, bem como dos já existentes para 

suportarem um maior número de visitas; a criação de meios que induzam a distribuição de 

fluxos turísticos para atracções próximas (Cabrini, 2003), são prementes e implicam um 

consenso sobre o que é a oferta de Turismo Cultural. No caso específico das cidades, ficou 
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aqui referida a tendência para um aumento dos visitantes não só àqueles que são os 

principais destinos urbanos, mas também a novos destinos, de dimensões mais reduzidas, 

mas com elevado interesse patrimonial, passado ou presente. Como referem Garrod e Fyall 

(2000), o impacto destas actividades numa cidade podem ser de vários tipos, indo da sua 

utilização como meio para a reconversão económica e social, à criação de emprego, ou 

simplesmente à criação de fonte de receita para a preservação do património cultural. Esta 

preservação tem que passar por uma nova abordagem à oferta turística, designadamente no 

que respeita aos monumentos, que cada vez mais devem passar de produtos a produtores 

culturais34.  

  

 Daqui nasce a possível relação entre cultura e turismo, pois os turistas buscam, em cada 

experiência de viagem, conhecer a especificidade de cada local, conhecer aquilo que o 

torna singular. Ao desenvolver novos conteúdos para os elementos patrimoniais, podemos 

estar a conseguir criar atributos de diferenciação, os quais serão depois utilizados pelos 

organismos responsáveis em todas as estratégias de promoção de modo a criar vantagens 

competitivas que vão influenciar os consumidores de recursos culturais, procurando captá-

los para o seu destino (Dwyer).  Para que tal ocorra, é essencial que se assuma como 

conceito de Turismo Cultural não apenas a intervenção sobre o nosso passado, mas sim o 

afirmado por McIntosh e Goeldner (1986), para quem este produto turístico assenta em 

todos os aspectos da viagem em que os viajantes apreendem sobre a história  e património 

de outros ou sobre o seu estilo de vida contemporâneo.  

  

 Pode-se, por isso, entender que o Turismo Cultural, deverá deixar de ser a mera 

observação de elementos patrimoniais de forma isolada, sem capacidade crítica, mas sim 

como algo que está inserido num conjunto de elementos, que têm ligação entre si, e que 

nos permitem retirar uma mais valia pessoal, a qual exerce, de algum modo, influências 

sobre a nossa evolução pessoal. Esta ligação entre os diversos elementos culturais passa 

por uma estreia parceria entre todos os intervenientes nos diferentes destinos turísticos, os 

quais terão que estabelecer políticas de acção conjuntas para que haja uma atmosfera local 

que possa ser referenciada como cultural. Não basta ter recursos para nos diferenciarmos. 

                                                  

 34 Esta foi uma das ideias fortes em toda a programação de Lille (França) como Capital Europeia da Cultura 2002. 
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É cada vez mais importante que os mesmos sejam parte da comunidade no seu dia a dia e, 

em consequência disso, parte dinâmica de um destino turístico. Sem uma actividade 

cultural corrente, o destino turístico tenderá cada vez mais a ser preterido por outros onde 

esta se desenvolva de modo estruturado, onde a comunidade local participe activamente e 

se consiga que património material, imaterial e comunidade formem uma entidade única a 

qual, associada ao todos os serviços característicos e conexos do turismo constituam um 

produto turístico cultural nesses destinos, com benefícios claros para os visitantes, pela 

riqueza da oferta que lhes será proporcionada, e visitados, por todos os impactos culturais, 

económicos e sociais que daí resultarão (Bramwell e Rawding, 1996). Esta interacção com 

as comunidades é relevante para o sucesso de todo o trabalho de desenvolvimento turístico 

quer no que concerne à estruturação do produto quer à própria imagem da cidade que se 

pretende divulgar, a qual é cada vez mais relevante para a captação de fluxos turísticos. 
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 Parte II: Análise de caso: a cidade de Braga 

  

 No caso da presente investigação, procura-se identificar qual a configuração de um 

produto de Turismo Cultural, para o que é essencial não só todo o enquadramento na 

problemática do Turismo Cultural até aqui abordada, mas também perceber qual a opinião 

formada junto dos visitantes da cidade, de modo a que todas as propostas e recomendações 

efectuadas se enquadrem na estratégia de desenvolvimento turístico local. 

  

3. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA DE BRAGA 

  

 A relação entre cidade – turismo – cultura é uma realidade cada vez mais presente na 

gestão destes espaços urbanos pelas oportunidades e constrangimentos que a mesma 

implica, nomeadamente na gestão da utilização do espaço público e equipamentos que são 

usufruídos em simultâneo pela população local e pelos visitantes. O espaço urbano está 

hoje no centro de uma evolução da ocupação do território que se concentra cada vez mais 

nas cidades, numa evolução do sector turístico que duplicará no período de 20 anos e numa 

evolução da sociedade que considera a cultura como um aspecto fundamental para o 

desenvolvimento pessoal e do território, porquanto esta acarreta inovação, coesão das 

comunidades e uma maior liberdade dos indivíduos (Ruiz, 2003). 

  

 O futuro do Turismo passará, como tal, pela sua integração nas estratégias de 

desenvolvimento dos espaços urbanos, tanto mais quanto são conhecidos os conflitos hoje 

existentes entre populações e visitantes em alguns dos principais destinos turísticos 

urbanos da Europa, implicando intervenções sobre organização de circuitos turísticos, 

opções de reinvestimentos das receitas turísticas, desenvolvimento de produtos turísticos 

que contemplem actividades locais, entre outros factores (Dirección General de Turismo, 

1996). 

  

 No caso específico do produto turístico cultural das cidades, é importante entender que o 

mesmo comporta a componente turística (alojamento, estabelecimentos de restauração e 

bebidas, empresas de animação turística, empresas de transporte, AVT’s, serviço de guias) 
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e a componente cultural, onde se incluem os equipamentos e estabelecimentos culturais, os 

recursos culturais e os serviços culturais. Como facilmente se constata, uma parte 

significativa dos produtos e serviços atrás referidos é hoje utilizada pelos residentes no seu 

dia a dia, sejam estabelecimentos de restauração ou equipamentos culturais onde se 

desenvolvem actos e acções culturais. Estes acabam por influenciar a própria identidade 

cultural da cidade, voltando a referir o entendimento de património cultural como o 

resultado de um processo contínuo que engloba os elementos do passado e do presente. 

Considerando este enquadramento, apresentamos nos quadros e figuras seguintes a oferta 

turística da cidade de Braga, incluindo os serviços turísticos e também os serviços e 

recursos culturais. Para efeito de listagem dos recursos turísticos culturais, considerando o 

tema da presente dissertação, optou-se pela análise das principais fontes de informação, 

designadamente a base de dados nacional do inventário do património português e material 

promocional das entidades locais. 

  

3.1. Componente Turística 

  
 A figura seguinte apresenta a distribuição do alojamento turístico na cidade de Braga, 

podendo-se constatar a natural concentração da oferta nos estabelecimentos hoteleiros, 

com maior oferta de unidades de 3 estrelas, pese embora este valor não corresponda ao 

equilíbrio da capacidade de alojamento. De destacar a inexistência de qualquer 

estabelecimento hoteleiro de 5 estrelas e a grande oferta de Pensões de 1ª categoria. 

Figura 11 - Alojamento Turístico no concelho de Braga 
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 Considerando o período desde 1998 até 2002, esta oferta de alojamento turístico tem 

evoluído gradualmente, aproximando-se hoje das 2000 camas, num total de 22 

estabelecimentos. A cidade apresenta 1 unidade com grande capacidade (Hotel Turismo), 

sendo as demais unidades de pequena e média dimensão. 

 

Quadro 27 – Evolução da capacidade de alojamento turístico na cidade de Braga 

 ano 
 Braga 

 1998  1999  2000  2001  2002 

 n.º estabelecimentos  19  21  18  20  22 

 n.º camas  1546  1652  1570  1676  1773 

 

 Ao nível dos serviços existentes nas unidades, podemos dizer que os mesmos estão 

relativamente padronizados, não havendo nenhum estabelecimento que mereça qualquer 

referência especial em qualquer uma das categorias e modalidades existentes (quadro 28). 

  

 No que se refere aos estabelecimentos de restauração, a oferta tem vindo a aumentar, com 

uma cada vez maior concentração geográfica no Centro Histórico da cidade, denotando-se 

uma alteração da ocupação comercial desta área urbana face ao forte crescimento da oferta 

de estabelecimentos comerciais – especialmente de pronto a vestir – que ocorreu durante a 

década de 90 (INE, 2004). O aumento global da oferta de estabelecimentos de restauração 

tem vindo a ser acompanhado por uma notoriedade de alguns estabelecimentos em guias 

turísticos especializados nesta área, contabilizando-se cerca de 20 estabelecimentos com 

pelo menos duas referências em guias. 

 

Braga dispõem hoje de boa oferta de serviços de transportes públicos, designadamente 

ligações de comboio com a cidade do Porto e Lisboa (serviços Alfa Pendular), e ligações 

em autocarro. No interior da cidade, a oferta de serviço de transportes públicos é regular, 

sendo de destacar a articulação prevista para o serviço de city-tour, em que o bilhete 

adquirido para visita em autocarro turístico terá validade durante esse dia nos Transportes 

Urbanos da cidade, colmatando as dificuldades inerentes ao facto de apenas existir um 

autocarro turístico na cidade. Toda a cidade está hoje coberta por serviços de taxi. 
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Quadro 28 - Oferta de serviços em Empreendimentos Turísticos em Braga 

  

 De referir, ainda, que com a conclusão da rede de Metro da cidade do Porto, passará a 

haver a possibilidade de deslocação Cidade de Braga - Aeroporto Francisco Sá Carneiro 

em comboio  e metro, o que poderá ser relevante para o desenvolvimento turístico da 

cidade. 

  

 A oferta de serviços de guias e visitas é assegurada por 1 empresa especializada nesta área 

(Guias do Minho), a qual dispõem de programas de visita ao Centro Histórico e também a 

outras localidades próximas da cidade e pela prevista continuidade do, já referido, projecto 

experimentado durante o Euro 2004 para o funcionamento de um a autocarro com City – 

Tours na cidade, visitando alguns dos principais locais de interesse turístico, articulando-se 

com as carreiras regulares dos Transportes Urbanos da cidade. 

  

 Os serviços de Informação Turística estão concentrados no seu Posto de Informação que 

se situa no centro da cidade, sendo o mesmo projecto considerado inovador em Portugal 

uma vez que mais do que um posto de informação com atendimento ao balcão, se assume 

como o Portal de Braga, distribuindo-se em 3 pisos: rés-do-chão com atendimento ao 

público; primeiro piso com imagens sobre os principais recursos turísticos da cidade35 e 

                                                  

 35 Na sua totalidade são recursos turísticos culturais. 
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um segundo piso com exposição de imagens do novo Estádio do Braga e projecção de 

filme sobre a cidade e a sua evolução ao longo dos tempos (CMB, 2004). 

  

3.2.Componente Cultural 

  

 Na componente cultural, importa identificar quais os principais recursos turísticos 

culturais, englobando-se os recursos materiais e imateriais, os museus, as galerias de arte, 

as lojas de artesanato. A inventariação destes recursos foi efectuada com base nas 

categorias apresentadas no quadro 24, cruzando-o com a informação constante do 

Inventário do Património Arquitectónico, IRT – Inventário dos Recursos Turísticos, 

informação turística do PIT “Porta de Braga”, material promocional da Região de Turismo 

Verde Minho (RTVM). Este trabalho resultou na inventariação de um total de 166 

recursos, com a quase totalidade das referências concentradas no património imóvel, com o 

património imaterial a ter apenas 2 referências  (Semana Santa e Festas de S. João). Os 

edifícios religiosos são a tipologia predominante, com  o estilo barroco/rocócó a ser 

marcante na arquitectura da cidade. Embora seja hoje um símbolo do património 

arquitectónico contemporâneo da cidade, o novo estádio de futebol ainda não está 

incorporado no material promocional da cidade. 

  

 Apenas 4 recursos surgem em todas as fontes consultadas, sendo todos eles património 

imóvel, com 3 recursos de cariz religioso (Capela de S. Frutuoso, Santuário dom Bom 

Jesus do Monte, Sé de Braga) e 1 recurso de cariz civil (Casa dos Crivos), o qual é hoje 

espaço de exposições, propriedade do Município de Braga. A Semana Santa surge em 80% 

das referências, tal como dois importantes elementos da arquitectura Barroca civil (Casa 

Rolão e Palácio dos Crivos), para além de dois espaços museológicos da cidade (Museu 

dos Biscainhos e Mosteiro de Tibães), numa relação interessante entre os conteúdos e seus 

contentores, representando uma mais valia turística interessante.  
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Quadro 29 – Museus da cidade de Braga 

Designação Espólio 

Museu da Imagem Fotografia e outros suportes de imagem. 

Tesouro Museu da Sé Catedral Arte Sacra. 

Museu Pio XII Espólio variado com peças de lítica, 
numismática, cerâmica, têxtil, escultura, 
pintura e ourivesaria. Ligação com Museu 
Medina e Nossa Senhora da Torre, onde se 
pode acompanhar a evolução da cidade. 

Museu Regional de Arqueologia D. 
Diogo de Sousa  

Ainda encerrado ao público centra a sua 
actividade na investigação arqueológica. 

Casa Museu Nogueira da Silva Espaço museológico com espólio variado 
de porcelanas, mobiliário, pintura, faiança, 
vidros, escultura, ourivesaria. Complementa 
a área de museu com outras, 
nomeadamente a galeria de arte. 

Museus dos Biscainhos Espólio de arte decorativa, pintura e 
escultura dos séculos XVII e XVIII, que se 
conjuga com o edifício onde está instalado 
o museu (ver quadro recursos culturais). 

Museu do Mosteiro de S. Martinho 
de Tibães  

Outrora Mãe da Congregação de S. 
Bento, vem sendo recuperado quer na sua 
parte edificada quer em todo o 
funcionamento, com espaços de 
exposições temporárias, espectáculos, 
para além de todo o espaço exterior.  

Museu dos Cordofones Exposição de cordofones da colecção 
particular de Domingos Machado. 

Museu Medina Colecção de óleos e desenhos de 
Henrique Medina. Tem continuidade física 
com o Museu Pio XII. 

 

 Os espaços museológicos vêm assumindo alguma importância na qualificação do produto 

turístico cultural das cidades, considerando-os como intermediários no processo de 

criação de um  produto[cultural]  final (Verbek e Rekom, 1996), apesar de não haver hoje 

ainda uma noção exacta sobre a influência que exercem na opção pelos destinos turísticos. 

A oferta de museus na cidade de Braga tem como características mais peculiar a “viagem” 

através dos tempos e dos temas da cidade e região envolvente. Seja através dos seus 

conteúdos, seja da própria arquitectura dos edifícios onde os museus se encontram, é 

possível ao turista que faça uma visita sequencial, ou não, perceber a evolução da região de 

Braga e os seus principais intervenientes. Esta viagem, tem início no período romano e 

continua até ao tempo actual, através da criação artística que se produz e/ou expões nestes 
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equipamentos culturais. Estamos perante a representação nos equipamentos de todo o 

conceito de cultural anteriormente referido (ver ponto 2.1), enquanto o somatório do 

legado histórico de um povo e as diversas manifestações culturais dos nossos dias, patentes 

também nas 14 Galerias de Arte existentes na cidade, destacando-se a Casa dos Crivos, 

galeria municipal, que é espaço de exposição sem fins comerciais e a Galeria Mário 

Sequeira, próxima do Mosteiro de Tibães, onde, de modo perfeito, se conjugam as funções 

comercial e cultural. 

  

 Os principais eventos culturais da cidade são as Solenidades da Semana Santa, com forte 

afluência turística, especialmente do mercado galego e os Encontros de Imagem, que 

versam a fotografia e decorrem durante o mês de Setembro com exposições, workshops e 

outras actividades complementares. 
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4. ANÁLISE DA PROCURA TURÍSTICA DE BRAGA 

  

 A procura turística da cidade de Braga foi analisada através de dados secundários e por 

administração de um inquérito aos visitantes. No ponto 4.1 apresentam-se os dados 

secundários, designadamente visitantes ao Posto de Informação Turística, dormidas  nos 

estabelecimentos hoteleiros e visitantes aos Museus da cidade. No ponto 4.2 são 

apresentados os dados sobre o inquérito aos visitantes da cidade, os quais se dividem entre 

uma primeira análise mais global sobre a procura turística e uma segunda parte com uma 

análise mais aprofundada sobre o perfil da procura. Deste modo, conseguimos ter uma 

percepção global dos diferentes tipos de procura turística na cidade de Braga, cujas 

características abordamos tendo em consideração a possibilidade de existirem segmentos 

com características e comportamentos diferentes face à sua motivação de base. Dado o 

facto de a presente investigação abordar a temática do Turismo Cultural, na segunda parte 

da análise incluímos um leque alargado de questões muito específicas sobre a procura 

turística, a saber: 

 Q1 - A cidade de Braga é uma cidade percebida como destino de Turismo Cultural; 

 Q2 - A cidade de Braga é procurada por motivos culturais; 

 Q3 - A oferta cultural procurada  na cidade de Braga concentra-se no património 

material; 

 Q4 - É possível distinguir na cidade de Braga um segmento de Turistas Culturais 

no contexto do mercado efectivo; 

 Q5 - Os visitantes do Euro 2004 também procuram a cidade de Braga pelo seu 

património cultural; 

 Q6 - O segmento de Turistas Culturais tem uma melhor percepção sobre a oferta 

cultural da cidade de Braga; 

 Q7 - Há uma maior probabilidade dos Turistas Culturais regressarem e 

recomendarem a cidade de Braga como destino de férias. 

  

 Entendeu-se ainda ser relevante conhecer o tipo de programação realizada por Operadores 

Turísticos internacionais, uma vez que enquanto intermediários do sector turístico com 

contacto directo ou através das Agências de Viagens e Turismo com a procura turística, 
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têm um poder de influência sobre aquela, sendo que para conseguirem captar o seu 

interesse por determinado destino turístico inserem na sua informação as atracções que 

entendem serem mais relevantes. 

  

4.1.Análise da procura turística de Braga, com base em dados secundários 

  

 O quadro seguinte apresenta os dados sobre o número de visitantes ao Posto de 

Informação Turística (PIT) da cidade de Braga, tendo como primeiro ano o de 1995, com 

isso procurando um período semelhante ao que se apresentou anteriormente para a análise 

da evolução turística mundial e em Portugal. 

  
 Quadro 30 - Visitantes ao Posto de Informação Turística 

 países  1995  2001  2002  2003  2004  % total 
em 2004 

 var. 
04/03 

 var. 
04/95 

 Alemanha  3305  2.314  873  1.853  2.093  4,4%  240  -1212 

 África do Sul  42  47  23  25  150  0,3%  125  108 

 Áustria  278  165  75  354  282  0,6%  -72  4 

 Bélgica  1356  943  471  730  754  1,6%  24  -602 

 Brasil  939  1054  455  807  1164  2,5%  357  225 

 Canadá  273  373  143  375  417  0,9%  42  144 

 Dinamarca  245  267  95  208  617  1,3%  409  372 

 Espanha  7968  10426  6012  12049  15477  32,7%  3428  7509 

 E.U.A  927  601  287  532  590  1,2%  58  -337 

 Finlândia  28  49  14  49  89  0,2%  40  61 

 França  6089  8098  3144  6701  6615  14,0%  -86  526 

 Grécia  12  65  18  41  87  0,2%  46  75 

 Holanda  3532  2361  1078  2344  2383  5,0%  39  -1149 

 Irlanda  75  24  34  26  71  0,1%  45  -4 

 Itália  2460  2594  1124  2168  2090  4,4%  -78  -370 

 Japão  239  207  105  256  374  0,8%  118  135 

 Luxemburgo  8  18  3  49  58  0,1%  9  50 

 Noruega  50  0  44  86  118  0,2%  32  68 

 Reino Unido  2922  2117  920  1934  2208  4,7%  274  -714 

 Rep África do Sul  42  47  23  25  150  0,3%  125  108 

 Suécia  64  1  60  81  162  0,3%  81  98 

 Suiça  202  1  81  197  150  0,3%  -47  -52 

 Outros  746  2012  1058  1674  2491  5,3%  817  1745 

 Estrangeiros  31802  33784  16140  32564  38590  81,4%  6026  6788 

 Portugal  10887  7839  3165  6173  8809  18,6%  2636  -2078 

 TOTAL  42689  41623  19305  38737  47399  100,0%  8662  4710 
 Fonte: Posto de Informação Turística de Braga, 2005  
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 A análise do quadro permite compreender o comportamento de visitantes ao longo de 

quase 10 anos, nos quais se consolidam alguns mercados importantes como a Alemanha, 

Espanha, França, Holanda, Reino Unido e, obviamente, Portugal. Optou-se pela análise do 

comportamento de cada mercado ao longo dos anos através dos valores absolutos e não 

percentuais dado que em alguns casos estes últimos poderiam não transmitir uma imagem 

adequada da realidade. O mercado Espanhol é o que apresenta um maior dinamismo com 

um crescimento quase constante (apenas quebra em 2002), representando 32% do total de 

visitantes ao PIT. Alemanha e Inglaterra, mercados por excelência de Portugal que 

representam 9,1% dos visitante em 2004 ao PIT, registaram quebras nas visitas, enquanto 

outros mercados vêm aumentando, sendo interessante o facto de se tratar de mercados de 

cariz étnico (Brasil e França), o que deverá suscitar alguma reflexão por parte dos agentes 

turísticos. O mercado francês é cada vez mais importante na procura turística do PIT, com 

uma quota de mercado em 2004 de 14% e alguma estabilidade ao longo dos anos (tendo 

como referência os visitantes de 1995). O mercado holandês, considerado nos estudos 

nacionais como estratégico para Portugal, teve em 1995 um número de visitantes bastante 

elevado, sem continuidade nos anos seguintes pelo que em 2002 este valor era 

consideravelmente inferior, embora se verifique uma tendência de crescimento a partir 

daquele ano. O que resulta como claro da análise dos visitantes ao PIT é o facto da origem 

dos mesmos serem, essencialmente, os países da UE, sendo enfatizado quando se 

incorporam os novos países membros. 

  

 Esta tendência é correspondida pelos indicadores sobre as dormidas em estabelecimentos 

hoteleiros e apartamentos turísticos no concelho de Braga. Considerando os mesmos anos 

do que para os visitantes ao PIT e estabelecendo uma comparação semelhante à efectuada 

para a oferta de alojamento turístico com o Porto e Norte de Portugal, obtiveram-se os 

resultados apresentados no quadro 31. 

  

 As dormidas na cidade de Braga em 2002 corresponderam a 6,2% do total de dormidas no 

Porto e Norte de Portugal (PNP), com igual importância das dormidas de portugueses e de 

estrangeiros. Face ao ano de 1995, a evolução das dormidas nesta cidade foi bastante 

superior à do PNP, com aumento muito semelhante das dormidas de nacionais e 
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estrangeiros, enquanto no PNP o aumento das dormidas de estrangeiros foi bastante mais 

significativo do que o de nacionais. 

  

 Quadro 31 – Dormidas em estabelecimentos hoteleiros no concelho de Braga 

    1995  1999  2000  2001  2002  2003  ev. 02/01  ev. 02/95 
 PNP                        
 portugueses  1.458.659  1.868.295  1.864.635  1.848.929  1.959.010  1.930.929  6,0%  4,9% 

 estrangeiros  928.729  1.123.058  1.148.038  1.197.071  1.303.420  1.214.851  8,9%  16,1% 

 TOTAL  2.387.388  2.991.353  3.012.673  3.046.000  3.262.430  3.145.780  7,1%  9,1% 
                   
 Braga                 

 portugueses  89.475  138.080  134.560  125.781  124.016  n. d.  -1,4%  25,0% 

 estrangeiros  57.565  77.493  71.172  74.208  77.395  n. d.  4,3%  25,6% 

 TOTAL  147.040  215.573  205.732  199.989  201.411  n. d.  0,7%  25,2% 

n.d. – não disponível 

  

 Como se constata do quadro seguinte, a distribuição por nacionalidade das dormidas de 

estrangeiros confirma os dados recolhidos no PIT, com uma forte concentração da procura 

turística nos países da UE36. 

  

 Quadro 32 – Dormidas e hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros de Braga (2002) 

 Fonte. DGT, 2004 

  

 Os portugueses são o principal mercado, com uma taxa de permanência média de 1,5 

noites, semelhante à dos principais mercados emissores, com excepção do Reino Unido, 

que apresenta uma taxa de permanência de 2,2 noites na cidade de Braga. Face ao PNP, 

Braga registou uma maior relevância como local de alojamento dos mercados Francês 

Total Portugal Alemanha Espanha França Itália
Países
Baixos

Reino
Unido

HÓSPEDES
Portugal 10.546.892 9.509.955 4.892.801 795.132 861.529 452.438 340.072 323.321 1.234.135 258.439
PNP 1.845.700 1.714.003 1.196.995 65.190 187.136 79.277 58.143 25.735 58.373 24.704
hóspedesBraga 129.620 123.251 84.105 3.813 12.199 7.257 9.598 1.101 2.564 1.257
% braga/ PNP 7,0% 7,2% 7,0% 5,8% 6,5% 9,2% 16,5% 4,3% 4,4% 5,1%

DORMIDAS
Portugal 34.208.968 31.132.455 10.646.274 4.104.649 2.068.414 1.156.272 779.743 1.825.183 7.406.249 625.476
 Norte 3.262.430 2.988.991 1.959.010 128.577 346.327 141.676 104.304 58.298 155.414 49.314
dormidas Braga 201.411 187.850 124.016 6.536 20.153 11.903 12.305 1.987 6.163 2.773
% braga / PNP 6,2% 6,3% 6,3% 5,1% 5,8% 8,4% 11,8% 3,4% 4,0% 5,6%

E.U.A.
Total
Geral

União Europeia (15)
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(confirmando a importância referida nos visitantes ao PIT) e Italiano. Como se pode 

verificar nos dados apresentados, os demais países têm um peso de cerca de 10% sobre o 

número de hóspedes e de dormidas, enquanto nos visitantes ao PIT este valor se situava 

nos 5%. 

   

 No que respeita a equipamentos culturais, nomeadamente Museus, Galerias de Arte e 

outros monumentos com interesse patrimonial e programa de visitas, os dados dos 3 

últimos anos apresentam a seguinte evolução:  

  

 Quadro 33 – Visitantes a espaços museológicos 

 museu  2002  2003  2004 
            
 Museus dos Biscainhos  14.824  15.614  17.828 

 Museu da Imagem37  7.237  5.939  9.740 

 Museu Pio XII38  n.d.  n.d.  n.d. 

 Museu da Sé  43.314  29.028  31.880 

 Museu Medina  n.d.  n.d.  n.d. 

 Mosteiro de Tibães  24.343  20.288  29.883 

 Museu Nogueira da Silva  14.171  8.751  11.869 

 TOTAL VISITANTES  103.889  79.620  101.200 

  

 Estabelecendo uma relação com os visitantes ao PIT ressalta o facto de o decréscimo nos 

visitantes ser em anos diferentes, com o PIT a ter menos visitantes em 2002, enquanto nos 

Museus se verifica uma quebra em todos durante o ano de 2003. No caso específico do 

Museu da Imagem, há uma explicação concreta para essa ocorrência dado que nesse ano 

não se realizaram os “Encontros de Imagem”, retomados em 2004. Este facto serve para 

demonstrar o impacto que a promoção de eventos pode ter nos fluxos de visitantes a uma 

cidade ou equipamento. 

  

                                                                                                                                                     

 36 No ano de 2002 a UE era constituída por apenas 15 Estados Membros, tendo sido alargada em 2005 para 25 
países.  
  

  

 38 Nota: apesar de solicitados os dados, foram os mesmos considerados confidenciais, razão porque não constam 
dos quadros apresentados. Esta situação é idêntica no Museu Medina. 
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 Por outro lado, as intervenções que têm sido efectuadas em alguns dos espaços e as novas 

políticas de programação implementadas, são responsáveis por algumas quebras e também 

por situações inversas, com aumento da procura. Para melhor compreensão das visitas, e 

face ao impacto que as visitas escolares apresentam nos resultados dos espaços 

museológicos, foram os visitantes separados em dois grupos: 

- visitantes normais » visitantes que viajam individualmente ou em grupo, 

podendo usufruir, ou não de condições especiais de ingresso decorrentes do seu 

estatuto profissional ou outras características sócio económicas. 

- visitantes escolares » todos os que se deslocaram ao abrigo de visitas de estudo 

ou outro tipo, integradas em calendários escolares. 

  

 Os resultados obtidos são os constantes do quadro 34, com a divisão acima proposta:  

  

 Quadro 34 – Visitantes por tipologias a espaços museológicos  

    escolas     visitantes normais 

 museu  2002  2003  2004     2002  2003  2004 
                       

 Museus dos Biscainhos  9.098  8.622  10.506    5.726  6.992  7.322 

 Museu da Imagem  s/ info  s/ info  s/ info    s/ info  s/ info  s/ info 

 Museu Pio XII  n.d.  n.d.  n.d.    n.d.  n.d.  n.d. 

 Museu da Sé  9.521  2.838  6.698    33.793  26.190  25.182 

 Museu Medina  n.d.  n.d.  n.d.    n.d.  n.d.  n.d. 

 Mosteiro de Tibães  7.703  8.380  12.056    24.343  20.288  29.883 

 Museu Nogueira da Silva  3.393  2.122  3.229    10.778  6.629  8.640 

 TOTAL VISITANTES  29.715  21.962  32.489    74.640  60.099  71.027 
      S/info – os dados não são tratados segundo estes critérios 
       n.d. – não disponível. 
  

 O quadro demonstra que existe uma importância das Escolas nas visitas aos Museus e que 

apenas no Museu dos Biscainhos estas são mais importantes do que as visitas normais. 

Outro facto interessante é o aumento verificado no Mosteiro de Tibães, espaço onde no 

mesmo ano em que os visitantes normais têm uma quebra de 16,6%, as Escolas aumentam 

as visitas em 8,7%, ao que não será alheia a programação de exposições e serviços 

educacionais que ali vem sendo implementada. Seria interessante perceber qual a 

relevância da procura por turistas nacionais e estrangeiros, mas nenhum dos equipamentos 

efectua esse tipo de tratamento de dados. 
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 Podemos concluir que existe alguma semelhança na evolução dos diversos indicadores da 

procura turística na cidade de Braga entre 1995 e 2002/2003, tendo-se registado alguma 

instabilidade no início da década de 2000, com melhores perspectivas nos últimos anos. A 

instabilidade do número de visitante e também de dormidas, acompanhada da reduzida 

permanência média dos principais mercados turísticos, são indicadores de extrema 

importância para o planeamento da actividade turística e definição das acções a 

desenvolver. Considerando a actual conjuntura de aumento da concorrência entre destinos 

turísticos e também os objectivos da presente dissertação, consideramos ser essencial ir 

mais além na análise da procura turística da cidade de Braga, procurando aprofundar o seu  

conhecimento, percebendo as suas motivações de viagem e, especialmente, perceber se há 

uma visita eminentemente cultural configura outros tipos. Como tal, entendemos ser 

oportuna a administração de um questionário junto dos visitantes da cidade o qual se 

apresenta nos pontos seguintes.  

  

4.2.Análise da procura turística: o inquérito por questionário administrado aos 

visitantes de Braga em 2004 

4.2.1. O inquérito por questionário aplicado: principais pressupostos 

técnico/metodológicos. 

  

4.2.1.1.A construção do questionário 

  

 Do ponto de vista metodológico, a construção do guião do questionário integra-se num 

trabalho mais vasto realizado por uma equipa de investigação onde participaram 

mestrandos do curso de Gestão e Desenvolvimento em Turismo da Universidade de Aveiro 
39, que teve por objectivo analisar a imagem do destino Portugal, nas suas várias 

dimensões, atendendo, também, à potencial influência do Campeonato Europeu de Futebol 

2004 (Euro 2004) na procura, evento que se realizou durante o período de administração 

do questionário. 

  

                                                  

 39 Trata-se de mestrandos do ano lectivo 2002/2003, coordenados pela Prof. Doutora Elizabeth Kastenholz. 
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 Numa primeira fase, foi efectuado um trabalho de levantamento das dimensões e 

respectivos indicadores retidos por autores diversos em estudos realizados sobre a 

temática40. Com este trabalho foi possível identificar o tipo de variáveis mais utilizadas na 

análise dos atributos dos destinos de Turismo Cultural, bem como outras variáveis 

relacionadas com características sócio-demográficas dos inquiridos. Com a recolha e 

discussão em grupo desta informação (momento em que foram confrontados os diversos 

autores consultados por cada um dos elementos) e a sua sistematização, o questionário foi 

estruturado.  

  

 O guião do questionário subdivide-se em três secções41:  

- Secção I - AS SUAS FÉRIAS EM GERAL E EM PORTUGAL: abordamos as 

características das férias dos visitantes, recolhendo informação genérica sobre 

alguns hábitos de férias, nomeadamente ambiente preferido, destinos visitados 

recentemente, número de vezes que fazem férias ao longo do ano. Também 

contempla questões sobre a viagem actual, onde se destaca a recolha de 

informação sobre a motivação, que é fulcral em todo o tratamento de resultados 

adiante apresentado. 

- Secção II - A SUA ESTADIA EM BRAGA: detemo-nos sobre a caracterização 

das condições e representações dos visitantes da cidade de Braga, estruturando-

a com questões fechadas e abertas, que pretendem contribuir para uma recolha 

de informação bastante diversificada sobre a cidade, incluindo a análise de 

atributos específicos e também da imagem percebida. 

- Secção III - ALGUMAS PERGUNTAS A SEU RESPEITO: procedemos à 

caracterização sócio-demográfica dos inquiridos. 

  

 A organização do questionário teve como princípio de base começar por um 

enquadramento do tema, canalizando os inquiridos para questões globais sobre os hábitos 

de férias. Passamos depois para a estrutura da viagem actual, com continuidade na análise 

do caso específico da cidade de Braga. A colocação no final do inquérito das questões 

                                                  

 40 Os estudos analisados foram: Dann, Walmsley (1998), Bridget (1992), Baloglu (1999), Richards (1996), 
Baptista (1997), Crompton (1997, 1991), Javalgi, White (2003), Kastenholz (2002). 
 41 V. Anexo 1: guião de questionário aos visitantes. 
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relativas às características sócio-demográficas dos inquiridos, teve como objectivo que as 

questões de mais fácil resposta surgissem no fim, precisamente quando a disponibilidade 

para a resposta tende a ser menor. 

  

 O questionário contempla, nas três secções, questões abertas e fechadas. Nas questões 

fechadas, definiu-se um conjunto de alternativas de resposta, designadamente as de foro 

mais pessoal, na medida em que a definição de resposta quantitativamente escrita poderá 

criar alguns constrangimentos junto dos inquiridos. Nestes casos, a categorização foi 

prévia à administração do inquérito, situação que não se verificou naquelas onde havia uma 

resposta escrita em números pelos inquiridos. Nestes casos, as categorias foram definidas 

posteriormente. 

  

 Ainda nas questões fechadas, algumas foram obtidas através da utilização de escalas 

ordinais, com um intervalo de 1 a 542, para as quais se pretendia obter dos inquiridos o seu 

grau de concordância à questão, determinando-se, posteriormente, as médias de resposta e 

a relação com o tipos de procura turística da cidade. Ao estabelecer como parâmetros de 

resposta “discordo totalmente” a “concordo totalmente”, entendemos que foi facultada a 

melhor opção de resposta, não criando qualquer tipo de tendência nas mesmas e 

assegurando a avaliação desejada. 

  

4.2.1.2.A realização do pré-teste 

  

 Após a construção do questionário, foi realizado um pré-teste, em que se pretendeu 

averiguar a adequação das perguntas e das escalas de atitudes utilizadas. Uma das 

principais preocupações foi testar as perguntas abertas, tendo-se verificado que a variedade 

de respostas obtidas permitia a sua agregação futura em categorias mais específicas. Este 

pré-teste também serviu para testar a adequação dos locais de inquirição, bem como as 

traduções realizadas para línguas estrangeiras (francês, inglês, alemão), dado que as 

mesmas poderiam induzir a compreensões erradas das questões. Este pré-teste foi realizado 

no mês de Maio de 2004, recorrendo-se a duas formas: 

                                                  

 42 Comummente conhecida como Escala de Likert. 
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- através da administração em locais pré-definidos na cidade de Braga, por 

inquérito directo com auto-preenchimento ou preenchimento do próprio 

inquiridor. Foram recolhidos 20 inquéritos43; 

- através do envio do questionário por email para uma rede de contactos pessoais 

distribuída por Porto, Lisboa, Viana do Castelo, Londres, Madrid, Nova Iorque 

e Paris. Os inquiridos eram pessoas que já haviam visitado a cidade de Braga, 

pelo que dispunham de conhecimentos suficientes para puderem responder às 

questões colocadas44. 

  

 O facto do questionário ter sido desenvolvido por um grupo de trabalho, onde 

participavam pessoas com experiência na realização de estudos de mercado, para além da 

própria coordenadora/orientadora Prof. Doutora Elizabeth Kastenholz que desenvolveu um 

profundo trabalho de recolha bibliográfica sobre a imagem dos destinos turísticos, não 

houve questões de maior na administração dos mesmos, tendo sido produzidas as 

respectivas estruturas finais para administração com os devidos ajustamentos. 

  

4.2.1.3.A administração do questionário 

  

 Para proceder à administração do questionário foi necessária a formação dos inquiridores. 

Através de um acordo estabelecido com a Região de Turismo Verde Minho45, foi possível 

reunir um conjunto de pessoas com formação específica em Turismo (estagiários de Cursos 

Superiores de Turismo), às quais foi administrada formação específica sobre as normas de 

preenchimento do questionário. Esta foi efectuada em sala e também no terreno, de modo a 

assegurar o esclarecimento de todas as dúvidas e dificuldades. Os inquiridores foram 

informados sobre a estrutura do questionário, as técnicas de abordagem aos inquiridos 

(quer pelo tipo de amostra definido, quer pela comunicação e procedimentos de 

preenchimento) e os objectivos das perguntas, tendo sido reforçadas explicações em 

                                                  

 43 Na medida em que o questionário tinha um conjunto alargado de questões que eram comuns aos demais 
questionários do grupo de trabalho, considerou-se como amostra o somatório de questionários administrados por 
todos os membros do grupo. 
 44 Esta foi uma das limitações do trabalho, por não se ter recolhido contactos para posterior envio de novo 
questionário com recolha de informação sobre a imagem percebida da cidade após a realização da viagem. 
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perguntas que tinham suscitado mais dúvidas na fase de pré-teste, designadamente as 

perguntas sobre a imagem da cidade de Braga. Durante a administração do questionário o 

inquiridores foram acompanhados pelo investigador e também pela pessoa responsável por 

este tipo de trabalhos no organismo referido46. Desta forma, entendemos que estavam 

reunidas todas as condições para o correcto preenchimento e administração do maior 

número possível de questionários. 

  

 A administração foi efectuada durante os meses de Junho, Julho e Agosto aos visitantes da 

cidade de Braga não residentes, tendo sido definidos como locais de inquirição a entrada 

da Sé Catedral da cidade – um dos monumentos do centro histórico com maior notoriedade 

turística – e  as esplanadas de estabelecimentos de restauração e bebidas da praça central 

da cidade, bastante frequentadas por visitantes, onde se encontra também localizado o 

Posto de Informação Turística47. 

  

 O tipo de amostra utilizada foi a “amostra por conveniência” (Malhotra; Birks, 2000, p. 

353 – 354), na medida em que, como nos era impossível ter o universo da população, não 

era viável optar pelo método de amostragem probabilístico. De facto, mesmo no caso da Sé 

Catedral, que dispõe de um Museu onde é efectuado um controlo estatístico dos 

visitantes48, este indicador não corresponde ao total de pessoas que visitam este local, pois 

os estudos efectuados sobre o comportamento dos visitantes neste monumento (NML, 

2003), demonstram que um número significativo apenas visita a zona da igreja, não indo 

ao Museu. No caso das esplanadas é, por natureza, impossível a sua quantificação.  

  

 Para efeito de selecção dos inquiridos considerou-se que: 

- cada unidade inquirida podia ser constituída por um indivíduo isolado ou por grupo 

de pessoas, nomeadamente famílias, devendo o método de selecção dos inquiridos 

garantir a não repetição do inquérito a cada unidade estatística; 

                                                                                                                                                     

 45 A Região de Turismo Verde Minho é o órgão Regional e Local de Turismo com responsabilidade de promoção 
e informação turística da região que engloba a cidade de Braga. 
 46 Pessoa com formação de nível superior em Turismo. 
 47 Durante a realização do Euro 2004 esta zona funcionou como Fun Center da cidade de Braga. 
 48 Ver ponto 4.2.1.2. 
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- a abordagem aos potenciais inquiridos foi efectuada de modo cadenciado, com 

metodologias diferentes para os dois locais. No caso da Sé Catedral, optou-se por 

uma tentativa de inquirição de 6 em 6 pessoas. Quando tal não era possível 

passava-se para a unidades estatística imediatamente a seguir. No outro local, 

foram definidas mesas, abordando-se as pessoas que nelas se sentavam. 

  

 Assim, procuramos minimizar os constrangimentos da amostra por conveniência, tendo 

tido insucesso em 40% das tentativas de abordagem, o qual se deveu à indisponibilidade 

dos visitantes para responder, alegando motivos diversos, tais como o não interesse ou a 

falta de tempo, ou o facto de serem pessoas residentes na cidade49. Apesar de não termos 

um universo de referência, foi relevante o facto de haver alguma proporcionalidade com os 

dados dos principais mercados emissores anteriormente identificados na informação do 

Posto de Informação Turística e das dormidas em estabelecimentos hoteleiros na cidade de 

Braga. 

  

 Foram recolhidas 232 respostas válidas que corresponderam a cerca de 60% do total de 

visitantes abordados. A recolha decorreu em dias de semana (70% das respostas) e fins-de-

semana (30% das respostas).  

  

4.2.1.4.Tratamento dos resultados 

  

 Os resultados foram tratados com recurso ao SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences).  

  

 O tratamento das questões sobre a imagem da procura turística em relação à cidade 

culminou na construção de duas categorias: Atmosfera e Conhecimento. Esta 

categorização resultou também da discussão no grupo de trabalho já referido, o que 

permitiu a construção de categorias que permitissem agrupar uma grande variedade de 

expressões utilizadas na descrição da imagem do destino. As duas categorias principais, 

                                                  

 49 Na abordagem era efectuada a apresentação do questionário, referindo-se o facto de o mesmo se dirigir a 
pessoas não residentes. 
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tiveram também por base a revisão bibliográfica efectuada sobre a Imagem dos Destinos 

Turísticos50, nomeadamente sobre o processo de construção da imagem do destino e todas 

as dificuldades na recolha de informação sobre a percepção da procura. Como refere 

Kastenholz (2002), hoje assume-se que a construção da imagem se baseia num processo 

mental de cada indivíduo. Por seu lado, Jenkins (1999), afirma que muitos dos estudos 

desenvolvidos sobre Imagem dos Destinos, carecem de uma visão holística daqueles.  

  

 Deparamo-nos, por isso, com duas dificuldades: conseguir perceber a construção mental 

da imagem e, simultaneamente, recolher informação que nos assegurasse uma abrangência 

de todos os aspectos que podem influenciar a Imagem percebida do destino. De facto, em 

casos como o destino objecto de estudo da presente dissertação, parece-nos fundamental 

conseguir uma informação o mais vasta possível sobre a percepção da procura turística, 

dado que, no caso das cidades, contrariamente ao que pode ocorrer em destinos de Sol e 

Praia, o contacto com o meio envolvente é inevitável. Assim, importa ter em consideração 

que os visitantes são influenciados tanto por factores subjectivos, mais ligados a emoções 

sentidas, como por factores mais substantivos, relacionados com questões mais materiais, 

cuja percepção resulta, em grande parte, do conhecimento adquirido antes e durante a 

viagem através do contacto directo. A junção entre as duas perspectivas vai resultar na 

imagem global do destino turístico. 

  

 As duas categorias procuram agregar respostas distintas, a saber51: 

  

- ATMOSFERA, na qual se inseriram as expressões que estão mais relacionadas com 

o meio envolvente, ambiente do destino; 

- CONHECIMENTO, na qual se inseriram expressões tradicionalmente enquadradas 

no processo de formação de imagem que nos leva de uma percepção cognitiva até 

uma imagem afectiva do destino. 

  

                                                  

 50 Consultar ponto 1.1.4 – Imagem do Destino (p. 30) 
 51 Nota: tabela com todas as variáveis agrupadas apresentada em Anexo (Quadro 71 – p.194) 
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 As expressões contidas na primeira categoria tendem a ser avaliadas apenas com a 

realização da viagem para o Destino, enquanto as da segunda categoria podem existir, na 

sua grande maioria, mesmo sem a existência da viagem. Esta categorização pareceu-nos de 

extrema importância para a avaliação final do destino em estudo, na medida em que nos 

pode fornecer informações relevantes para toda a estratégia promocional e para a 

qualificação da oferta turística da cidade de Braga. 

  

 A partir da constituição de uma base de dados, as respostas foram objecto de um 

tratamento de cariz quantitativo (frequências absolutas e relativas bem como o cálculo de 

médias e desvio-padrão) cuja análise permitiu testar algumas relações entre variáveis 

(cruzamento entre variáveis recorrendo a tabelas cruzadas com testes de qui-quadrado, bem 

como a testes não paramétricos para analisar diferenças entre grupos). 

  

 A inexistência de resposta foi objecto de dois tipos de tratamento distintos: 

- como “não resposta”, nos casos em que os inquiridos optaram, voluntariamente, por 

não responder; 

- como “não contemplado”, nos casos em que, por razões diversas, a questão não se 

aplica ao inquirido52. 

  

 Na questão 19, apesar de existir a possibilidade de resposta “não sei”, houve inquiridos 

que optaram pela “não resposta”, o que poderá ser devido à falta de familizarização dos 

inquiridos com alguns dos atributos inseridos no quadro. 

  

4.2.1.5.Caracterização da Amostra 

  

 Como se constata do quadro seguinte, há um predomínio da nacionalidade portuguesa e 

dos países da Europa, especialmente da União Europeia. 

 

                                                  

 52 Por exemplo: a questão 5a, relativa à estadia, não se aplica aos excursionistas, cuja deslocação à cidade de 
Braga não excede as 24 horas, sendo o regresso à sua residência no mesmo dia da visita. 
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Este é um dado de extrema importância para a validação da amostra pois revela a sua 

representatividade face ao fluxo de visitantes para a região e para a cidade.  

 

Quadro 35 – Nacionalidade 

    % 

 Alemã  4,3 

 Americana  1,3 

 Austríaca  0,4 

 Australiana  0,4 

 Belga  0,4 

 Brasileira  1,3 

 Búlgara  0,9 

 Canadiana  0,4 

 Croata  0,9 

 Dinamarquesa  8,2 

 Espanhola  13,8 

 Francesa  6,9 

 Grega  1,3 

 Holandesa  9,9 

 Inglesa  6,5 

 Italiana  5,2 

 Luxemburguesa  0,4 

 Norueguesa  0,4 

 Portuguesa  33,6 

 Suiça  1,3 

 Timorense  0,9 

 Mexicana  0,4 

 Não resposta  0,9 

 TOTAL  100 

 N=232    
  

  

 Também por esse motivo, estabelecemos uma comparação destes dados com a procura 

turística nacional, através dos resultados globais da actividade turística em Portugal (INE, 

2004 e DGT, 2004), com os resultados do estudo desenvolvido pela ATLAS sobre o perfil 

da procura turística aos recursos turísticos culturais em Portugal (capítulo 2) e também   



 

 Configurações do Turismo Cultural nas cidades médias em Portugal  - o caso de Braga 

   

  

 116 

 com todas as análises de tendência apresentadas na bibliografia consultada, relativamente 

ao continente europeu. Esta comparação apenas foi efectuada para os principais mercados 

emissores, que representam 89% do total de inquiridos. 

  

 Quadro 36 – Nacionalidade comparada 
  

  

 Frequência 
inquérito 

 % 
inquérito 

 % 
inquiridos 
ATLAS NP 

 % 
Dormidas 
PT 2002 

 %  
 visitantes 
PIT 2004 

 Portugal  78  33,6  48,0  31,1  18,6 
 Espanha  32  13,8  16,3  6,0  32,7 

 França  16  6,9  13,6  3,38  14,0 

 Holanda  24  10,3  1,0  5,34  5,0 

 Dinamarca  19  8,2  0,2  0,9  1,3 

 Reino Unido  15  6,5  3,4  21,65  4,7 

 Itália  12  5,2  2,2  2,28  4,4 

 Alemanha  10  4,3  1,7  12  4,4 

 Outros países europeus  13  5,6  ---  ---  --- 

 Outros países  11  4,7  13,2  ---  --- 

 Não resposta  2  0,9  ---  ---  --- 

 Total  232  100,0  ---  ---  --- 
  

 Como se pode observar, Portugal e os países estrangeiros considerados têm uma elevada 

representatividade na procura turística, que corresponde a 86,4% nos inquéritos realizados 

no âmbito do estudo da ATLAS, 82,65% nas dormidas em Portugal no ano 2002 e 85,1% 

dos visitantes ao Posto de Informação Turística. A comparação entre as diversas fontes 

permite observar que não há um comportamento uniforme e que alguns dos países que 

surgem como sendo relevantes no universo dos inquiridos no âmbito da presente 

dissertação não têm igual dimensão nos demais indicadores, designadamente o mercado 

dinamarquês cuja quota no inquérito é bastante superior à verificada nos demais 

indicadores e o mercado Francês, que não tem correspondência nas dormidas (bastante 

inferiores) e no inquérito da ATLAS e visitantes ao PIT de Braga (bastante superiores). 

   

 Em função da metodologia de tratamento estatístico actualmente em vigor para o sector do 

Turismo (Conta Satélite do Turismo), a qual considera como critério para determinação do 

mercado de origem o local de residência, vejamos a respectiva distribuição nos visitantes 

inquiridos. 
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 Quadro 37 - Residência (concelho) 
  

   Frequência  % 
 Portugal 

• Norte 
• LVT 
• Centro 
• Açores e Madeira 
• Alentejo 
• Algarve 

  
 27 
 25 
 17 

 5 
 6 
 1 

  
 11,6 
 10,8 

 7,3 
 2,2 
 2,6 

 ,4 
 Espanha  33  14,2 
 Dinamarca  17  7,3 
 França  13  5,6 
 Holanda  12  5,2 
 Itália  9  3,9 
 Reino Unido  7  3,0 
 Alemanha  8  3,4 
 Outros países europeus  19  8,2 
 Outros países  11  4,7 
 Não resposta  22  9,5 
 Total  232  100,0 

  

  

 Como se pode concluir a partir da leitura do quadro, os visitantes portugueses residem, 

maioritariamente, nas Regiões Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. Quanto aos estrangeiros, 

confirmam-se as ilações retiradas acerca da nacionalidade, com predomínio dos países 

europeus, destacando-se Espanha, com dados interessantes sobre países do Norte da 

Europa, designadamente Holanda e Dinamarca. No primeiro caso, as tendências de 

evolução face ao mercado português têm sido negativas nos últimos anos (ver ponto 1.4). 

No entanto, considerada a evolução que estes países tiveram durante o período analisado 

(de 1995 a 2003) relativo às chegadas de estrangeiros a Portugal, a evolução é bastante 

positiva. No caso da Dinamarca, com evolução também positiva, a situação tem-se 

mantido mais estável. Globalmente, trata-se de um conjunto de visitantes 

predominantemente do sexo masculino (61,2%) e com maior incidência no segmento etário 

com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos (43,2%). 

 

Esta concentração no sexo masculino e nestes escalões etários pode estar relacionada com 

o facto da amostra conter um grupo de visitantes que se deslocam a Portugal para 

assistirem ao Euro 2004. 
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 Quadro 38 - Idade 
  

  
 Frequência  % 

 Menos de 15  1  ,4 

 15-24  32  13,8 

 25-34  50  21,6 

 35-44  50  21,6 

 45-54  46  19,8 

 55-64  30  12,9 

 65 e mais anos  22  9,5 

 Não resposta  1  ,4 

 Total  232  100,0 
  

  

 Esta relação confirma-se quando verificamos que do total de 59 indivíduos que referem 

este motivo, 71,2% são do género masculino e, destes,  33,9% têm entre 25 e 34 anos de 

idade. Trata-se, deste modo, de um conjunto de indivíduos em plena idade activa e, 

possivelmente pela discrepância de nível de vida entre os países do Norte da Europa e 

Portugal, com um poder de compra que lhes permite deslocarem-se ao nosso país para para 

assistirem ao evento em questão. Quanto ao seu nível de habilitações, estamos em presença 

de um grupo de visitantes com uma escolaridade ao nível do bacharelato ou da licenciatura 

(40,1%), bem como com 12 anos de escolaridade (37,1%). Destaque-se, ainda, que 11,6% 

dos indivíduos tem um grau pós-graduado ao nível do mestrado ou do doutoramento53.   

  

 Quadro 39 - Grau de instrução 
  

  Frequência  % 
 Primeiro ciclo do Ensino Básico  19  8,2 
 Terceiro ciclo do Ensino Básico  86  37,1 
 Bacharelato/Licenciatura  93  40,1 
 Mestrado/Doutoramento  27  11,6 
 Não resposta  7  3,0 
 Total  232  100,0 

  

 Estamos perante um grupo de visitantes com predomínio da ocupação profissional por 

conta de outrém (48,3%), tendo algum significado o número de profissionais liberais 

(19,4%). Como dado relevante surge uma importante concentração de indivíduos 

                                                  

 53 É interessante verificar que dos 27 indivíduos com este nível de escolaridade, 25,9% são de nacionalidade 
dinamarquesa. 
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residentes em Espanha no grupo dos directores/gerentes (41,7% num total de 24 visitantes 

com esta ocupação profissional). 

  

 Quadro 40 - Ocupação profissional 
  

  
 Frequência  % 

 Director/Gerente  24  10,3 

 Profissional liberal  45  19,4 

 Técnico especializado  28  12,1 

 Técnico administrativo  12  5,2 

 Profissional de serviços  40  17,2 

 Trabalhador manual  7  3,0 
 Não resposta  76  32,8 
 Total  232  100,0 

  

 Considerando a altura de realização do inquérito, é relevante o facto de 80 inquéritos 

terem sido realizados durante o Euro 2004, com 59 inquiridos a afirmarem terem-se 

deslocado a Portugal por esse motivo. Face ao total de 232 inquiridos, significa que 25,4% 

dos inquiridos o fizeram com aquela motivação, sendo igualmente relevante que dos 80 

inquiridos durante o Euro 2004, 21 (o que corresponde a 26,25% dos inquiridos nesta 

época) responderam que tinham outras motivações, nomeadamente a cultural.  

  

 Importa, como primeiro resultado obtido, salientar que: 

- Uma percentagem significativa dos inquiridos nunca tinha estado em Portugal 

(91,8%); 

- A maior parte dos indivíduos inquiridos em Braga realizou a sua visita a esta 

cidade no cômputo de uma visita mais alargada a outros locais do país,  não 

sendo possível definir um trajecto tipo dos locais visitados, designadamente por 

se questionar sobre o local de alojamento e não sobre os locais visitados.  

  

 Poderá significar que se trata de um segmento de procura sem um grande conhecimento 

sobre o destino Portugal e sobre a cidade de Braga, podendo esse facto levá-lo a realizar 

uma viagem pelo país, não tendo um local de referência único.  
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 Portugal foi o principal destino referido nas deslocações em férias, e dentro deste país a 

região do Algarve é a única que assume alguma importância. Tal como apresentado nos 

indicadores sobre a procura turística confirma-se a importância das viagens dentro do 

Continente Europeu e especialmente Espanha, que surge com uma quota de respostas 

significativa. 

  
 Quadro 41 - Destinos visitados nos anos anteriores 

  
    Frequência  % 
 Portugal (exc. Algarve)  50  21,6 
 Algarve  13  5,6 
 Europa (exc. Espanha)  77  33,2 
 Espanha  42  18,1 
 Ásia de Leste e Pacífico  2  ,9 
 América do Sul (exc. Brasil)  6  2,6 
 Brasil  2  ,9 
 América do Norte  7  3,0 
 África  4  1,7 
 Total  204  87,9 
 Não contemplado  22  9,5 
 Não resposta  7  3 
 Total  28  12,1 
    232  100,0 

  

 Relativamente aos seus hábitos de férias, os visitantes inquiridos passam férias54, 

essencialmente, entre 2 a 3 vezes por ano (65,9%), referindo a praia e os contextos urbanos 

como preferências, apresentando-se no quadro seguinte o valor acumulado das 1ª e 2º 

preferências. 

 

 A preferência por determinado ambiente é quase transversal, embora se deva destacar que: 

- A praia constitui o ambiente de férias preferido em todos os níveis de 

escolaridade, excepto no caso dos indivíduos com mestrado ou doutoramento, 

em que ganha destaque o ambiente urbano55; 

- O ambiente de férias referido em segundo lugar é o urbano também para todos 

os indivíduos, com a mesma excepção referida, em que os indivíduos com 

                                                  

 54 Considera-se como Férias as deslocação com uma duração mínima de 4 dias consecutivos / 3 noites.  

 55 Para cada subtotal de indivíduos com os 1º e 3º ciclos do Ensino Básico e o Bacharelato/ Licenciatura, a praia é 
referida por 52,6%, 43% e 46,2% dos indivíduos, respectivamente; para os indivíduos com Mestrado/ 
Doutoramento, este valor decresce para 37%. 



 

 Configurações do Turismo Cultural nas cidades médias em Portugal  - o caso de Braga 

   

  

 121 

maior nível de habilitações destacam o rural e a montanha56, desinteressando-se 

pelo ambiente praia. 

 

 Quadro 42 – Ambiente de férias preferido  

 (acumulando 1ª e 2ª preferências) 

 ambiente   Frequência   % total 

 Praia  148  63,8 

 Urbano  149  64,2 

 Rural  93  40,1 

 Montanha  59  25,4 

 Não resposta  2  0,9 

 N(232) 

  

  

 Relativamente à visita durante a qual foi administrado o inquérito, surgem como 

principais características da viagem: 

- O local de estadia ser, predominantemente, no Norte do país (69,0%), com 

destaque para Braga (33,2%) e Porto (16,4%); 

- O hotel constituir o tipo de alojamento privilegiado (46,6%), seguido da pensão 

(13,4%) e casa de amigos e familiares (9,5%), indo de encontro ao determinado 

no estudo desenvolvido pela ATLAS que abordou o perfil da procura turística 

de recursos culturais em Portugal e, especialmente, no Norte de Portugal 

(Capítulo 2); 

- Os intervalos de duração da viagem mais significativos serem 7 dias (34,1%) e 

2 a 3 dias (21,1%); 

- O motivo de deslocação principal serem as questões de ordem cultural (36,2%), 

seguido da assistência a jogos do Campeonato Europeu de Futebol (25,4%), o 

qual decorreu durante  200457. 

  

                                                  

 56 Para cada subtotal de indivíduos com os primeiro e terceiro ciclos do Ensino Básico e o bacharelato/ 
licenciatura, o ambiente urbano é referido por 52,6%, 26,3 e 47,3% dos indivíduos, respectivamente; para os 
indivíduos com mestrado/ doutoramento, assume relevo o ambiente rural (41,7%) e a montanha (33,3%). 
 57 Braga foi cidade anfitriã de dois jogos, tendo o último jogo nesta cidade decorrido na noite de 23 de Junho, após 
o que houve uma quebra acentuada da movimentação turística em torno do Euro 2004. 
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 Quadro 43 - Motivo da visita 
  

   Frequência  % 

 Euro 2004  59  25,4 

 Praia  12  5,2 

 Cultura  84  36,2 
 VAF  23  9,9 

 Outros motivos  6  2,6 

 Não resposta  48  20,7 

 Total  232  100,0 
  

  

 Tendo em consideração o anteriormente perspectivado sobre a procura turística e as suas 

motivações, importa reter a preponderância que a motivação cultural tem sobre todas as 

demais motivações. Para além dos motivos Cultura e Euro 2004, destaca-se o motivo VAF 

– visita a amigos e familiares. De facto, as motivações de ordem cultural não são as 

predominantes o que, contudo, se deve parcialmente à recolha das respostas durante o Euro 

2004, um evento excepcional na actividade turística da cidade. O turista cultural ganha 

uma importância acrescida se atendermos ao peso e eventual poder explicativo que poderia 

assumir o evento desportivo referido, tendo sido recolhidas 80 respostas válidas durante a 

sua realização na cidade de Braga, correspondendo a 34,5% da amostra total. Este facto 

reforça a notoriedade cultural da cidade de Braga, uma vez que a motivação Euro 2004 não 

corresponde à totalidade das respostas obtidas durante esse período. Considerando apenas 

as motivações que não o Euro 2004 como universo de respostas, o motivo Cultura tem uma 

relevância de 49,0%. 

  

 Se estabelecermos um cruzamento entre o motivo de visita e o nível de habilitações 

escolares dos inquiridos, verificamos que o principal motivo da visita é, para os visitantes 

com o primeiro ciclo do Ensino Básico, a possibilidade de estar com familiares e/ou 

amigos (36,8%), enquanto que os indivíduos com o terceiro ciclo do Ensino Básico e com 

Bacharelato/Licenciatura destacam a cultura (33,7% e 46,2%, respectivamente). Estes 

dados reforçam a ideia de que o capital escolar prevalece como uma variável importante de 

distinção social e condicionadora da procura turística cultural, confirmando o atrás referido 

(capítulo 2) sobre a tendência da procura turística que visita recursos culturais 

relativamente ao seu grau de instrução, com um relação directa entre as preferências de 
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visita e o nível de habilitações escolares. Curiosamente, no conjunto dos indivíduos com 

Mestrado/Doutoramento, ganha destaque a vinda a Portugal para participarem no 

Campeonato Europeu de Futebol (37%) e só depois motivos culturais (29,6%). O 

cruzamento entre a origem dos visitantes e o motivo demonstra que a actual visita dos 

dinamarqueses, onde há uma maior concentração de inquiridos com aquelas habilitações, 

está condicionada pela realização do evento Euro 2004, que constitui resposta para 12 de 

um total de 17 inquiridos. 

   

 Os inquiridos viajam em casal e/ou com amigos, sem filhos, em grupos restrito58, 

efectuando uma despesa média diária por pessoa situada nos intervalos entre os 10 – 40 € 

(39,7%) e 41-80 € (36,6%), com um número reduzido de pessoas a afirmarem realizar uma 

despesa superior a 100 € /dia.  

  

 Quadro 44 - Despesa média aproximada por pessoa/dia  
 nesta estadia em Portugal 

  
    Frequência  % 
 10-40 €  92  39,7 
 41-80 €  85  36,6 
 81-100 €  33  14,2 
 Superior a 100 €  10  4,3 
 Não resposta  12  5,2 
 Total  232  100,0 

  

 Braga constituiu uma cidade de destino em ocasiões anteriores apenas para 79 do total dos 

232 inquiridos (34,1%). Deste conjunto de visitantes, a maioria visitou Braga entre uma a 

duas vezes (39), ainda que não seja de negligenciar um conjunto de 19 indivíduos que o fez 

entre 4 e 5 vezes59. Os locais mais visitados - Bom Jesus e a Sé Catedral - são os marcos da 

cidade quanto ao seu património religioso edificado, ganhando também destaque o Centro 

da Cidade (Centro Histórico). Não é, contudo, de negligenciar a importância do Sameiro, 

centro de peregrinação religiosa da cidade por excelência. 

                                                  

 58 Considera-se como grupo restrito aquele que é constituído por menos de 6 pessoas. 

 59 Refira-se que não há uma relação entre este dado e o local de residência próximo da cidade. Já no que se refere 
ao tipo de alojamento utilizado, há alguma incidência de resposta em casa de amigos e familiares. 
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 Quadro 45 – Locais mais visitados em Braga 

 Recursos  Frequência  % 

  Bom Jesus  130  56,03% 
  Centro da Cidade  118  50,86% 
  Sé de Braga  112  48,28% 
  Sameiro  54  23,28% 
  Outros  23  9,91% 
  Estádio de Futebol  18  7,76% 
  Museus  15  6,47% 
  Monumentos  5  2,16% 
  Tudo  1  0,43% 
  Nenhum  1  0,43% 

 (N = 232) / nota: mais do que 1 resposta possível por cada respondente 
  

  

 Podemos assim corroborar o facto de estarmos em presença de visitantes que incluem os 

recursos culturais na sua visita, englobando-se neste universo diversos tipos de procura 

turística cultural, variando entre os “grandemente motivados pela cultura” e o “turista 

cultural acidental” (ver ponto 2.3), ainda que com um direccionamento claro para a oferta 

que os serviços turísticos da cidade e os agentes intermediários mais divulgam neste 

domínio. Considerando os recursos turísticos que mais se destacam na visita, poderíamos 

estar perante uma cidade com uma procura religiosa, uma vez que aqueles são recursos 

que, possuindo um elevado valor histórico e arquitectónico, não deixam de ser religiosos, o 

que faz todo o sentido na cidade com maior tradição religiosa de Portugal, quer enquanto 

espaço de prática religiosa quer enquanto local de relevante dimensão institucional da 

igreja católica. No entanto, os resultados de um estudo desenvolvido sobre o Turismo 

Religioso no Norte de Portugal, o qual incluiu a análise dos comportamentos de visitantes 

ao local mais visitado – Bom Jesus – referem que “apenas 33% dos mesmos [visitantes] se 

recolheram em oração, sendo que os demais visitam este recurso pela sua 

monumentalidade e zona envolvente” (NML, 2003, p.140). Na Sé Catedral, para além da 

visita ao edifício, há a visita ao Museu Tesouro da Sé, onde se encontra exposto um valioso 

espólio de arte sacra, pertença da Arquidiocese de Braga.  

 

 Estes dados vão de encontro às respostas obtidas quanto à imagem da cidade que foi 

tratada, tal como referimos na metodologia (ver ponto 4.2.2), através de uma 

sistematização das questões abertas numa agregação em duas categorias dos atributos: 
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imagem e atmosfera. Com esta metodologia foi possível determinar que no que respeita à 

imagem de Portugal, do total de 38 inquiridos que exprime uma descrição da sua imagem 

sobre o país, 24 referem atributos associados à atmosfera, enquanto no caso de Braga, 

predominam os atributos associados ao conhecimento. 

  

 Quadro 46 - Atributos que mais distinguem Braga 
  

 atributos  Frequência  % 

 Arquitectura, monumentos e arte religiosa  68  29,3 

 Arquitectura e monumentos civis  36  15,5 

 Religiosidade  10  4,3 

 Outros  35  15,1 

 Não resposta  83  35,8 

 Total  232  100 

  

 Esta cidade distingue-se, essencialmente, pela sua arquitectura, monumentos e arte 

religiosa, sendo interessante a referência à religiosidade da cidade, o que se pode entender 

como um atributo que combina a imagem e a atmosfera uma vez que sugere a ideia não só 

de uma ilação retirada da oferta edificada, mas também do ambiente vivido nesta cidade. 

Tudo isto vai no sentido de que a cidade de Braga tem uma procura enquanto destino de 

Turismo Cultural associada ao património religioso.  

  

 Quando questionados sobre cidades semelhantes, destaca-se o facto das respostas obtidas 

estabelecerem comparações com cidades que possuem um elevado interesse patrimonial, 

tais como Guimarães, Porto, Évora e Santiago de Compostela. Ainda que com a excepção 

da cidade do Porto, podemos concluir que as restantes cidades referidas se enquadram no 

modelo de cidade média, isto é, cidades com uma população residente que varia entre os 

50.000 e 250.000 habitantes (Rif, 1999). 

  

 Em relação à impressão global de Portugal e de Braga, conclui-se que Portugal enquanto 

destino turístico tem uma imagem bastante positiva numa escala com as posições polares 

de 1 (péssima) a 7 (excelente). Para um total de 65 respostas, 22 indivíduos indicaram a 

posição 5, 19 a posição 6 e 13 a posição 7. Em relação a Braga, utilizando a mesma escala, 

têm uma impressão claramente mais favorável, pois temos 86 inquiridos a classificarem-na 
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como excelente (para um total de 136 respostas, o que corresponde a 63,2% deste 

subuniverso, quando em relação ao país o valor relativo é de 20%). A impressão muito 

positiva da cidade junto dos visitantes, conduz os mesmos a considerarem muito provável 

voltarem a visitá-la e recomendá-la para passar férias (76,3% e 71,7%, respectivamente, 

assinala a posição 7).  

  

 Quadro 47 – Impressão global de Braga e de Portugal 

   N  Média  Moda  Desvio 
Padrão 

              

 Recomendaria Braga para passar férias?  219  6,38  7  1,88 

 Qual é a probabilidade de visitar novamente Braga?  176  6,23  7  2,94 

 A minha impressão global de Braga enquanto destino turístico é  136  6,15  7  3,16 
 A minha impressão global acerca de Portugal enquanto destino 
turístico  

 65  5,49  5  2,54 

  

 No que diz respeito aos 28 atributos da cidade, os melhor classificados pelos visitantes, 

são, por ordem decrescente: 

- A história e cultura interessantes; 

- A população simpática e hospitaleira, que se assume como um dos aspectos 

mais favoráveis da cidade; 

- A boa gastronomia; 

- A arquitectura e monumentos; 

- A experiência cultural que a cidade permite usufruir. 

  

 Esta valorização dos atributos permite concluir que os inquiridos qualificam de forma 

bastante satisfatória os atributos da cidade, considerando que a cidade de Braga possui uma 

oferta cultural relevante, designadamente a sua monumentalidade, com relevância para o 

Bom Jesus, a Sé Catedral, o Centro Histórico e o Sameiro. Estes constituem factores 

importantes de atracção turística. Já no que concerne às condições de fruição, estas são 

encaradas de forma mais critica, mesmo negativa, salientando-se a carência de organização 

da oferta turística, em particular:  

- A parca oferta de animação e de espectáculos; 

- A escassa preparação das atracções turísticas para o acolhimento dos seus 

visitantes. Estas não estão organizadas por forma a proporcionar razões para 
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uma visita relativamente prolongada no tempo e que seja, de facto, uma 

experiência cultural pelo enriquecimento pessoal que proporcionam. 

  

 Considerando que os resultados do perfil da procura turística da cidade de Braga 

demonstram que os visitantes viajam de forma autónoma e em grupo reduzido, é 

preocupante para a imagem do destino a apreciação negativa dos atributos que respeitam à 

sua funcionalidade porquanto os mesmos podem ser uma das causas para a reduzida 

permanência média na cidade e a sua atenuação poderá contribuir para o aumento da 

receita turística.  

 Quadro 48 - Avaliação dos atributos de Braga 
  

   N  Média  Moda  Desvio 
padrão 

           

 História e cultura interessantes  207  4,49  5  1,53 

 População muito simpática e hospitaleira  209  4,41  5  1,48 

 Boa gastronomia  199  4,36  5  1,66 

 Arquitectura e os monumentos são interessantes  208  4,34  5  1,53 

 A cidade enriquece-me culturalmente  208  4,33  5  1,50 

 Boa qualidade do alojamento  208  4,33  5  2,02 

 Bom clima  210  4,30  5  1,43 

 Boas oportunidades para compras  182  4,20  5  1,86 

 Elevado grau de segurança  197  4,10  4  1,63 

 Interessante paisagem urbanística  213  4,08  4  1,39 

 Proximidade a locais e cidades com interesse cultural  197  4,02  4  1,59 
 Proximidade relativamente a diferentes contextos naturais 
(campo, montanha, mar) 

 187  3,90  4 
 1,69 

 Boa relação preço/qualidade  206  3,83  4  1,38 

 Boas condições para férias com crianças  100  3,80  4  1,94 

 Boas infraestruturas de apoio  178  3,80  4  1,71 

 Boa oferta de actividades desportivas e recreativas  81  3,75  4  1,85 

 Grande variedade de atracções  202  3,75  4  1,47 

 Equilibrado ordenamento urbanístico  189  3,74  4  1,64 

 Boas acessibilidades  214  3,72  4  1,23 

 Ambiente não poluído e não deteriorado  208  3,66  3  1,39 

 Excelentes animação de rua  111  3,53  4  1,87 

 Vida nocturna animada  98  3,47  4  1,87 

 Serviço turístico muito profissional  165  3,46  3  1,73 

 Boa oferta de museus/ exposições  159  3,36  3  1,73 

 Excelente oferta de espectáculos  126  3,35  3  1,80 

 Excelente apoio nos serviços culturais  174  3,30  3  1,63 

 Boa informação turística  194  3,18  3  1,50 

 Boa sinalização/ facilidade de encontrar sítios e caminhos  204  2,95  3  1,39 
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 Este conjunto de atributos que possuem uma avaliação mais negativa dizem respeito a 

componentes do sistema turístico que são determinantes na ocupação dos tempos livres dos 

turistas, com consequências sobre a experiência turística de quem visita Braga. 

  

4.3.Análise específica dos atributos culturais 

  

 No início do capítulo 4 foi sugerido um conjunto de questões para análise relacionadas 

com a percepção de Braga enquanto destino de Turismo Cultural e a avaliação efectuada 

pela procura turística sobre a cidade enquanto tal. A sua relevância decorre da temática da 

própria dissertação e contributos que tal análise pode ter para o resultado final deste 

trabalho. Para efectuar esse trabalho mais incisivo, recorremos não apenas às frequências 

obtidas nas diversas questões do inquérito administrado aos visitantes, mas também a 

testes estatísticos de modo a conseguir validar a relação entre as variáveis consideradas 

pertinentes e o tipo de visitantes identificados com base no critério motivação da visita (TC 

– Turistas Culturais; TNC – Turistas Não Culturais). Igualmente foram considerados, 

quando aplicáveis, os resultados da análise efectuada aos programas dos OT’s.  

  

 Numa primeira secção, abordam-se principalmente aspectos relacionados com a percepção 

global sobre a cidade e a sua oferta turística enquanto destino cultural. Numa segunda 

secção, abordam-se as questões sobre o comportamento da procura turística e, mais 

especificamente, os aspectos que diferenciavam, ou não, os dois tipos de visitantes em 

relação à imagem da cidade, procurando averiguar se existe um segmento de procura 

turística cultural e, seguidamente, perceber se este se distinguia dos demais segmentos 

turísticos englobados na tipologia de TNC. 

  

 Para efectuar esta análise de modo rigoroso, validando estatisticamente as conclusões 

retiradas, recorreu-se aos teste de independência do Qui-Quadrado e teste de Mann-

Whitney, os quais nos permitem, em função do tipo de variáveis, confirmar  a existência de 

uma relação entre duas variáveis, designadamente entre a variável de análise e o tipo de 

visitante. Admite-se que há uma relação quando o nível de significância é inferior a 0,05, 
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aso esse em que se pode rejeitar a hipótese nula  que afirma que as variáveis são 

independentes (Pereira, 2004). 

 

 Q1 - Braga é uma cidade percebida como destino de Turismo Cultural 

  

 A Questão 1 afirma que Braga é percebida como destino de Turismo Cultural, o que 

subentende os conceitos apresentados no capítulo 2 sobre Turismo Cultural. Tal afirmação  

foi validada com base num conjunto de questões abertas e de variáveis de escala. 

  

 Numa escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), 76,7% dos inquiridos 

responderam nos valores 4 e 5 ao facto de a cidade os enriquecer culturalmente, com uma 

média de 4,36 sendo a moda o valor 5 da escala. Este facto é relevante, uma vez que o 

número de respostas nestes valores da escala é superior ao número de pessoas que afirmam 

terem uma motivação cultural na sua deslocação. Considerando o exposto no ponto 1.1.3 

sobre o processo de construção da imagem, designadamente a influência que a experiência 

de viagem exerce sobre a percepção de um destino turístico, esta experiência cultural é 

importante para a imagem global da cidade de Braga enquanto destino turístico cultural. 

  

 Quadro 49 – Frequências da variável “A cidade enriquece-me culturalmente” 
  

   Frequência  % 
 5  101  43,5 
 4  77  33,2 
 3  28  12,1 
 2  2  ,9 

 Não resposta  24  10,3 
 Total  232  100,0 

  

 Quadro 50 – Média e moda da variável “A cidade enriquece-me culturalmente” 

   N  Média  Moda 
 A cidade enriquece-me culturalmente  208  4,33  5 

  

 A percepção da cidade enquanto destino cultural confirma-se pelos atributos que são 

considerados como dotando a cidade de algo que a diferencie, tendo sido referidos aspectos 

relacionados com a sua arquitectura civil e religiosa, sendo o património religioso referido 
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não apenas no que respeita a recursos materiais, mas também pelo ambiente da cidade, 

designadamente a sua religiosidade. 

  

Quadro 51 – Atributos que mais distinguem a cidade de Braga 

   Frequência  % 
 Arquitectura, monumentos e arte religiosa  68  29,3 
 Arquitectura e monumentos civis  36  15,5 
 Religiosidade  10  4,3 
 Calma  7  3,0 
 História  5  2,1 
 Doçaria  4  1,7 
 Simpatia das pessoas  4  1,7 
 Hospitaleira  3  1,3 
 População Jovem  3  1,3 
 Outros  13  5,6 
 Não sabe / Não responde  83  35,8 
 Total  232  100,0 

  

 Apesar do atrás referido, os resultados demonstram que a cidade, sendo reconhecida como 

destino de Turismo Cultural o é, essencialmente, pelo seu património cultural construído, o 

que poderá motivar a comparação estabelecida com outras cidades. 

  

 Quadro 52 – Cidades semelhantes a Braga 

 INDICADOR  TURISTA CULTURAL 
 (N = 85) 

 TURISTA NÃO CULTURAL 
 (N = 100) 

 Cidades semelhantes 
a Braga 

 Évora (5,9%) 
 Santiago de Compostela (5,9%) 

 Guimarães (6%) 
 Barcelos (3%) 
 Porto (3%) 

  

 Das cinco cidades referidas, 3 são cidades classificadas como Património da Humanidade, 

com uma importante procura turística cultural, tendo estas como característica comum o 

facto de serem cidades de média dimensão. Com excepção de Santiago de Compostela, que 

conjuga a dimensão religiosa pela devoção ao Santo que lhe dá o nome e constitui um forte 

pólo de atracção turística, com a sua monumentalidade, as cidades referidas pautam-se pelo 

seu valor enquanto conjunto urbano com um significativo património cultural construído e 

não com uma atracção específica. Este dado pode ser relevante para se definir o tipo de 

actividade turística das cidades médias. 
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 Esta observação é, ainda, confirmada pela análise efectuada aos OT’s, uma vez que estes 

incluem a visita à cidade de Braga na sua oferta de viagens turísticas culturais e durante a 

sua estadia na cidade têm como locais de visita recursos turísticos culturais incluídos nas 

tipologias apresentadas no capítulo 2 (ver ponto 2.5). Quando analisados os resultados 

sobre a programação para Braga por parte dos OT’s por cada país, esta percepção sobre a 

cidade como destino cultural é relevante em quase todos, apenas com a excepção do Reino 

Unido, em que não foi possível averiguar o tipo de programação existente, e da Polónia, 

que inclui a visita à cidade de Braga nos principais tipos de programas daquele país, os 

quais têm como base motivações religiosas.  

  

 Q2. A cidade é procurada por motivos culturais  

  

 A percepção sobre a cidade enquanto destino turístico cultural tem uma relação com a 

segunda questão apresentada, na qual se procura verificar se para além da percepção 

existente, há uma procura turística cultural efectiva. Como abordado no capítulo 2, a 

relação entre a procura e os recursos culturais não é algo restrito, que envolve uma 

motivação de viagem marcadamente cultural. Os resultados do estudo desenvolvido pela 

ATLAS (2004) em relação aos visitantes a recursos culturais em Portugal e, 

particularmente, no Norte de Portugal, demonstram que um número significativo de 

visitantes a recursos culturais não considera que esteja a efectuar umas férias culturais. O 

mesmo ocorreu nas respostas obtidas no âmbito do estudo sobre o Turismo Religioso no 

Norte de Portugal (NML, 2003), em que os inquiridos que visitavam locais religiosos, 

entre os quais o Bom Jesus e a Sé Catedral de Braga, afirmavam estarem a realizar férias 

de Sol e Praia, TER ou VAF. Como tal, entendeu-se ser importante questionar os 

inquiridos sobre a sua motivação específica de visita à cidade, o que foi realizado através 

de uma questão aberta, obtendo-se os resultados apresentados no quadro 43 (p 122). 

  

 A visita com um propósito cultural surge como principal resposta, sendo de destacar o 

facto de 80 das 232 respostas terem sido recolhidas durante a realização do Euro 2004, 

com 59 inquiridos a afirmarem ser este evento o seu motivo principal de deslocação à 

cidade. Estabelecendo um cruzamento entre o motivo de visita e os locais visitados pelos 

inquiridos, os quais são na sua maioria recursos turísticos culturais, confirma-se que há 
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uma procura da cidade por motivos culturais e que o mercado turístico, mesmo não tendo 

como motivação de base a cultura, visita recursos turísticos culturais na sua deslocação a 

Braga. 

  

 Q.3. A oferta cultural procurada concentra-se no património material 

  

 O conceito de património cultural apresentado no capítulo 2 (ver ponto 2.5) engloba um 

leque alargado de recursos que podem ser enquadrados numa tipificação dos recursos 

turísticos culturais. As convenções sobre o património cultural vêm reforçando a ideia de 

uma necessidade de maior protecção e divulgação do património imaterial enquanto 

elemento fundamental do legado cultural das civilizações, articulando-o com a protecção 

do património material. Num mundo globalizado, onde se dilui o conceito físico de 

fronteiras, especialmente para um país como Portugal que é membro da União Europeia, é 

cada vez mais importante este trabalho sobre o património imaterial, sendo cidades como 

Braga locais de excelência para desenvolver este trabalho, uma vez que possuem um 

património cultural fruto da longa ocupação humana que lhes confere condições especiais 

para esta conjugação material/imaterial. O novo aproveitamento de edifícios que são 

produto de uma determinada cultura e passam a produtores dessa cultura, quer como meios 

de divulgação quer como locais de produção, será cada vez mais importante num futuro 

próximo especialmente em cidades de média dimensão onde urge a criação de condições 

para a ocupação dos tempos livres dos visitantes, por forma a aumentar o nível de 

satisfação com a  visita e, também, o tempo de permanência na cidade. O quadro seguinte 

apresenta os resultados da resposta dos inquiridos à questão sobre os locais visitados, ou a 

visitar, durante a permanência na cidade de Braga, tendo sido solicitado que indicassem até 

3 locais visitados ou a visitar durante a sua permanência nesta cidade. Com isto, obteve-se 

um número de respostas bastante superior ao número base de inquéritos efectuados, em 

virtude da multiplicidade de respostas solicitadas. 

  

 As respostas obtidas permitem-nos constatar que os principais recursos visitados são todos 

eles recursos culturais de cariz monumental, logo integráveis no conceito de património 

cultural material. Apenas se deve ressalvar que, devido à época de administração do 
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inquérito, o Estádio de futebol poderá ser referido pelo facto de aí se realizarem jogos do 

Euro 2004 e não pela reconhecida qualidade arquitectónica daquele imóvel.  

  

 Quadro 53 – Todos os locais visitados ou a visitar na cidade de Braga 

   Local 1  Local 2  Local 3  total 

 Bom Jesus  57  35  38  130 
 Centro da cidade  28  62  28  118 
 Sé de Braga  80  19  13  112 
 Sameiro  2  31  21  54 
 Estádio de futebol  10  8  ---  18 
 Museus  11  2  2  15 

 Monumentos  5  ---  ---  5 

 Tudo  1  ---  ---  1 
 Nenhum  1  ---  ---  1 
 Outros  10  10  3  23 

 Não resposta  27  65  127  219 

 Total  232  232  232  696 
  

 De destacar, ainda, o facto de entre os 5 recursos mais referidos, 3 serem património 

religioso. O centro da cidade, que se pressupões ser coincidente com o espaço do Centro 

Histórico é um dos recursos mais visitados, o que implica uma necessidade de intervenção 

diferente face aos demais elementos que podem funcionar de modo isolado, conjugando a 

sua beleza arquitectónica com uma necessária animação social e comercial do espaço. Esta 

percepção é reforçada com a programação de Braga por parte dos OT’s internacionais, 

cujos resultados se apresentam no quadro 54. 

   

 Mesmo considerando que nos locais indicados nos dois quadros anteriores se inserem 

recursos turísticos com uma componente museológica (Sé Catedral, Mosteiro de Tibães, 

Museu dos Biscaínhos), que contribui para que estes espaços também sejam produtores de 

cultura, a qual poderá ser considerada como integrante do património imaterial uma vez 

que parte do seu conteúdo é essencialmente a evocação da memória de uma vivência da 

cidade e do país, fica claramente comprovado que a opção de visita se concentra nos 

recursos patrimoniais materiais. 
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 Quadro 54  – Locais visitados pelos OT’s que programam a cidade de Braga 

   totais 
 % no total dos 

programas 
analisados 

 Braga no total 
de programas c/ 

PNP 

 % no total de 
programas c/ 

Braga 

 Programas c/ Braga  92  22,49%  40,35%  100,00% 

 Braga  80  19,56%  35,09%  86,96% 

 Bom Jesus  40  9,78%  17,54%  43,48% 

 Sé Catedral  17  4,16%  7,46%  18,48% 

 Senhora a Branca  4  0,73%  1,32%  4,34% 

 S. Frutuoso  3  0,73%  1,32%  3,26% 

 Centro Histórico  3  0,73%  1,32%  3,26% 

 Sameiro  2  0,49%  0,88%  2,17% 

 Santa Bárbara (Jardim)  2  0,49%  0,88%  2,17% 

 Mosteiro de Tibães  2  0,49%  0,88%  2,17% 

 Bracalândia  1  0,24%  0,44%  1,09% 

 Ig. Santa Cruz  1  0,24%  0,44%  1,09% 

 Ig. Hospital  1  0,24%  0,44%  1,09% 

 Ig. Misericórdia  1  0,24%  0,44%  1,09% 

 Pópulo  1  0,24%  0,44%  1,09% 

 Museu dos Biscainhos  1  0,24%  0,44%  1,09% 

  

 Bom Jesus e Sé de Braga surgem aqui em posição invertida face às referência por parte 

dos inquiridos, não deixando de ser os mais referidos. O Sameiro não tem uma relevância 

comparável com as respostas dos inquiridos. Por outro lado, nos OT’s há maior dispersão 

geográfica do que nas respostas dos inquiridos. Importa também reflectir sobre o facto de 

uma quase óbvia predominância das visitas aos dois recursos turísticos supracitados ser, 

também, significado de uma reduzida permanência na cidade. Com isto, pretendemos 

afirmar que a intervenção na qualificação turística terá que passar pela criação de novas 

atracções, como pode ser o novo Estádio de Futebol, que consigam fixar os visitantes, 

sejam eles pessoas a viajar independentemente ou em grupos organizados por Operadores 

Turísticos. 
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 Q4. É possível distinguir um segmento de Turistas Culturais no contexto do mercado 

efectivo 

  

 Na medida em que nos interessa, em particular, abordar a problemática do Turismo 

Cultural, consideramos ser essencial que, baseando-nos no enquadramento teórico exposto  

anteriormente (ver ponto 2.3.1) sobre as diferentes tipologias de procura turística face aos 

recursos culturais, se verificasse da existência de um segmento turístico cultural com um 

perfil sócio-económico e de comportamento em férias diferente dos demais visitantes e, 

também, uma diferente percepção sobre a cidade de Braga enquanto destino turístico 

cultural. Como tal, optámos por, a partir do motivo principal da visita referido pelos 

inquiridos, proceder a uma tipificação dos visitantes em Turista Cultural (TC) e Turista 

Não Cultural (TNC)60.  

  

 Quadro 55 - Tipo de visitantes 
  

   N  % 

 Turista Cultural  85  36,6 

 Turista Não Cultural  100  43,1 

 Não resposta  47  20,3 
 Total  232  100,0 

  

 Com base nesta tipificação procedemos ao cruzamento deste indicador com as restantes 

questões do inquérito por forma a verificar se existia uma diferenciação entre os dois tipos 

considerados. Esta análise foi efectuada através dos resultados das frequências e dos testes 

de hipóteses já referidos. Destaca-se um conjunto de traços sintetizados nos quadros que a 

seguir se apresentam, os quais foram estruturados da  seguinte forma: perfil do turista e 

hábitos de férias; características da viagem actual; percepção sobre a cidade de Braga. De 

modo a perceber se existe alguma relação entre o tipo de turistas e as variáveis de análise 

procedeu-se ao teste estatístico do Qui-Quadrado, procurando afinar as características 

específicas de cada segmento identificado, surgindo na coluna da direita de cada quadro os 

resultados onde se demonstra a existência dessa relação em cada uma das variáveis 

consideradas. 
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 Quadro 56 – Perfil do turista e hábitos de férias 

 INDICADORES  TURISTA CULTURAL 
 (N = 85) 

 TURISTA NÃO CULTURAL 
 (N = 100) 

 teste do 
 Qui 

Quadrado 
 Ambiente de férias 
preferido  Urbano (45,9%)  Praia (63%)  40,774 

(,000) 
 Esteve anteriormente 
de férias em Portugal 

 Não (100%)  Não (81%) 
 17.998 
(.000) 

 Nacionalidade 

 Portuguesa(34,1%) 
 Espanhola (22,4%) 
 Inglesa (10,6%) 
 Italiana (10,6%) 

 Portuguesa (20%) 
 Holandesa (21%) 
 Dinamarquesa (17%) 
 Outras europeiass (10%) 

  
 52.335 
(.000) 

 Residência 

 Espanha (22,4%) 
 Lisboa/Vale do Tejo (14,1%) 
 Centro (7,1%) 
 Itália (7,1%) 

 Dinamarca (15%) 
 Outros Europeus (14%) 
 Lisboa e Vale do Tejo (9%) 
 Holanda (9%)  

  
  

 ----------- 

 Idade 
 35-44 anos (22,4%) 
 45-54 anos (28,2%) 
 55-64 anos (21,2%) 

 15-24 anos (18%) 
 25-34 anos (29%) 
 35-44 anos (24%) 

 20.456 
(.001) 

 Sexo  Masculino (55,3%) 
 Feminino (41,2%) 

 Masculino (67%) 
 Feminino (25%) 

  
 ----------- 

  

Terceiro Ciclo do 
Ensino Básico 

 (35,3%) 
Terceiro Ciclo do 

Ensino Básico 
 (37%) 

  
  

 Bacharelato/ 
Licenciatura 

 (50,6%) 
 Bacharelato/ 
Licenciatura 

 (35,3%) 
  

 -----------  Grau de instrução 

 Mestrado/ 
Doutoramento 

 (9,4%) 
 Mestrado/ 
Doutoramento 

 (16%) 
  
  

   Nota: pressuposto do Qui – Quadrado » min- expected count = 5 

  

 Existe uma relação entre o tipo de turista e o ambiente de férias usualmente escolhido, 

com o TC a optar pelo ambiente “urbano” e o TNC a ter como primeira preferência o 

ambiente “praia”, o que se reflecte no facto de que a visita a recursos culturais pode não ser 

o motivo principal da sua visita actual, indo de encontro às tipologias identificadas no 

ponto 2.3.1.1 sobre os diversos tipos de procura turística e a sua relação com as atracções 

culturais. De facto, o TNC poderá ser enquadrado nas tipologias “the casual cultural 

tourist” e “the incidental cultural tourist” (McKercher e Cros, 2003) para quem os recursos 

culturais não influenciam a opção de viagem e a participação em actividades culturais é, na 

maioria dos casos, influenciada por terceiros ou surge de forma não planeada. Refira-se 

que no caso do TC, o ambiente “rural” assume alguma relevância como segunda opção de 

férias, não permitindo os resultados sobre o local e modalidade de alojamento 61 perceber 

                                                                                                                                                     

 60 Nota: uma vez que os visitantes aos museus são, estatisticamente, considerados como “visitantes”, optamos por utilizar a 
denominação “turista”, independentemente da duração da visita, de modo a evitar qualquer confusão em relação àqueles. 
 61 Modalidade é entendida como o tipo de alojamento utilizado: Turismo em Espaço Rural, Estabelecimento 
Hoteleiro, Meio Complementar de Alojamento ou Casas da Natureza. 
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se os inquiridos estavam actualmente a realizar férias nesse meio. Pelo contrário, os 

resultados dos inquéritos apresentam uma forte concentração do local do alojamento em 

meio urbano. Apesar disso, considerando os resultados obtidos por Kastenholz (2002) 

relativamente à procura turística em áreas rurais no Norte de Portugal (com o Minho, sub-

região onde se enquadra a cidade de Braga, a representar 30%), onde a história, a cultura, 

os monumentos e a arquitectura são aspectos importantes para a apreciação de destino rural 

(Kastenholz, 20002, p. 223), e a importância atribuída pelos inquiridos na presente 

dissertação à “Proximidade relativamente a diferentes contextos naturais (campo, 

montanha, mar)” (com uma média de 3,9 e uma moda situada em 4 na escala de 1 a 7), 

pode haver uma relação interessante entre as visitas aos recursos culturais da cidade de 

Braga e a destinos rurais de proximidade. 

  

 No que respeita à idade dos inquiridos comprova-se, através do teste do Qui-Quadrado a 

existência de uma relação entre esta variável e os tipos de turistas. O TC concentra-se em 

segmentos etários superiores (a partir dos 35 anos de idade), enquanto o TNC se concentra 

mais em segmentos etários inferiores (entre os 15 anos de idade e os 44 anos de idade. Qui 

Quadrado - 39090, significância ,000)62. O segmento “35 – 44 anos” é relevante para a 

cidade de Braga, pois assume importância num e noutro tipo de visitantes, o que vai ao 

encontro dos resultados do estudo desenvolvido pela ATLAS, no qual se conclui que 70% 

dos visitantes a recursos culturais se situam entre os 20 e 49 anos de idade. O sexo dos 

inquiridos apresenta como principal factor de diferenciação a maior representatividade do 

sexo feminino no TC. 

  

 Constata-se uma reduzida repetição da visita ao destino Portugal, com uma grande maioria 

dos inquiridos a afirmar nunca ter estado anteriormente no país. Os locais de proveniência 

dividem-se entre Portugal (com especial incidência na região de Lisboa e Vale do Tejo e a 

região Centro), e países estrangeiros de alguma proximidade e tradição enquanto mercados 

emissores para Portugal, apresentados no capítulo 1. No entanto, pode-se afirmar que há 

uma relação entre o local de origem (em que a nacionalidade e residência são quase sempre 

                                                  

 62 Para efeito de realização do teste do Qui-Quadrado nesta variável, foi retirada a opção “< 14 anos” , dado o 
reduzido número de respostas. 
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coincidentes) e o tipo de visitante: o TC é proveniente, principalmente, de Espanha, 

Inglaterra e Itália, enquanto o TNC provém de outros mercados menos tradicionais tais 

como a Holanda e Dinamarca, cuja representatividade nesta amostra poderá resultar do 

facto de durante o Euro 2004 terem as selecções destes dois países realizado jogos na 

cidade de Braga63. A permanência do TC nos locais de visita enquadra-se entre 2 e 7 dias, 

enquanto no TNC há uma maior diluição até aos 15 dias. Apesar desta variação, não se 

pode concluir pela existência de uma relação entre o tipo de visitante e a permanência 

média na cidade de Braga. 

  

 Quadro 57 – Características da viagem actual 

 INDICADORES  TURISTA CULTURAL 
 (N = 85) 

 TURISTA NÃO CULTURAL 
 (N = 100) 

 teste do qui 
quadrado 

 Local de Estadia       

 Braga  44,7%  59%   

 Porto  31,8%  6%  31.304 (.000) 

 Lisboa e Vale do Tejo  22,3%  ---   

 Outros  1,2%  35%   

 Tipo de alojamento  Hotel (69,4%) 
 Pensão (15,3%) 

 Hotel (47%) 
 Casa de amigos/ familiares 
(20%) 

 27830 (.002) 

 Despesas por pessoa/ 
dia  

 41-80 € (51,8%) 
 81-100 € (21,2%) 

 10-40 € (46%) 
 41-80 € (31%) 

 21581 (,000)  

 Pessoas com quem 
viaja 

 Em casal (61,2%) 
 Com amigos (21,2%) 

 Em casal (34%) 
 Com amigos (32%) 

  
 ----------- 

  

 Tipo de grupo  Restrito (91,8%)  Restrito (72%) 
  

 ----------- 
  

  

 Uma parte significativa dos turistas fica alojado na cidade de Braga e/ou na cidade do 

Porto. Há uma relação entre o local de estadia, o tipo de turista e o tipo de alojamento 

utilizado, com os TNC que pernoitam em Braga a registarem uma maior recurso ao 

alojamento em casa de amigos/familiares, enquanto o TC opta, claramente, pelos 

estabelecimentos hoteleiros, principalmente os Hotéis. Este facto poderá influenciar a 

relação existente entre o tipo de visitante e a despesa média, cujo cruzamento permite 

concluir que o TC efectua uma maior despesa diária do que o TNC, tendo o teste de Qui-

Quadrado demonstrado da efectiva relação entre as duas variáveis. Já no que respeita ao 

                                                  

 63 Jogo Bulgária – Dinamarca no dia 17 de Junho e Jogo Holanda – Letónia no dia 23 de Junho. 



 

 Configurações do Turismo Cultural nas cidades médias em Portugal  - o caso de Braga 

   

  

 139 

itinerário de viagem, analisado com base nos locais de alojamento indicados pelos 

inquiridos, não se verificam comportamentos muito diferenciados entre os dois tipos, 

concentrando-se a sua visita na região Norte, com um número reduzido a incluir no seu 

itinerário outras áreas do país. No caso do TC, para além de Braga, o principal local de 

alojamento é a cidade do Porto. Quanto ao grupo de viagem, também se pode estabelecer 

uma relação com o tipo de visitantes, uma vez que o TC tende a viajar em Casal e grupo 

restrito, enquanto o TNC realiza a sua viagem em casal ou com amigos, sendo menos 

expressivas as resposta sobre a viagem em grupo restrito. Os resultados do teste de Qui-

Quadrado (significância: 011 e significância: 013), permitem afirmar que há uma relação 

entre grupo de viagem e o tipo de turista. Com base nesta informação, concluímos que há 

um segmento de visitantes que podemos identificar como Turistas Culturais, que visita a 

cidade de Braga, permitindo que se defina um perfil da procura turística, separando entre 

Turista Cultural e Turista Não Cultural. 

 Quadro 58 – Perfil dos tipos de turistas 

   Turista cultural  Turista não cultural 
Ambiente  preferência por ambientes 

urbanos 
 Preferência pela praia, podendo incluir na 
sua visita alguns recursos culturais 

Alojamento  Aloja-se maioritariamente em 
estabelecimentos hoteleiros 

 Aloja-se em estabelecimentos hoteleiros mas 
a casa de amigos e familiares é uma opção 
de alojamento significativa. 

Despesa média  Maior despesa nas 
deslocações 

 Nível de despesa baixo, certamente 
influenciado pelo tipo de alojamento e de 
férias realizado. 

Locais visitados  Conhecimento com precisão 
sobre os locais a visitar. 

 Visita mais geral da cidade, menor precisão 
sobre os locais a visitar. 

Probabilidade 
de nova visita 

 Alta probabilidade de repetir a 
visita. 

 Média probabilidade de repetir a visita 

Recomendação 
da cidade 

 Alta probabilidade de 
recomendar a cidade para 
férias. 

 Melhor do que a probabilidade de repetir a 
visita, mas igualmente média. 

Nacionalidade 
e residência 

 Relevância dos mercados de 
proximidade (Portugal e 
Espanha), sendo interessantes o 
Reino Unido e Itália.  

 Relevância de mercados de média distância, 
designadamente Centro e Norte da Europa. 

Idade   Segmentos etários mais 
elevados, centrando-se entre os 
35 e 64 anos de idade 

 Segmentos etários mais baixos, centrando-se 
entre os 15 e 44 anos de idade. 

Sexo  Equidade entre os dois sexos  Maior significado do sexo masculino64 
Grau de 
Instrução 

 Principalmente bacharéis e 
licenciados, seguidos do 
terceiro ciclo. 

 Principalmente terceiro ciclo, com 
proximidade dos bacharéis e licenciados. 
Interessante a maior %dos mestrados e 
doutorados. 

                                                  

 64 este dado poderá ter sido influenciado pelo facto do inquérito ter sido administrado durante o Euro 2004. 
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 Q5 - O segmento de Turistas Culturais tem uma melhor percepção sobre a oferta 

cultural da cidade 

  

 A estruturação do produto turístico, ou da oferta turística cultural, de uma cidade não se 

deve cingir, em casos como o da cidade de Braga, somente ao património material, à oferta 

mais visível e disponível. Como foi anteriormente referido, importa que haja cada vez mais 

uma visão sistémica sobre o produto que se desenvolve a qual implica, nomeadamente, o 

entendimento do produto turístico em todas as suas componentes, tal como apresentado no 

ponto 1.1.2.3. No caso do Turismo Cultural, para além de aspectos relacionados com a 

oferta patrimonial e de serviços característicos do sector turístico, importa todo o trabalho 

de interpretação, sinalização, acompanhamento de visitas, animação cultural, o qual é 

essencial para que se possa afirmar que estamos perante um produto turístico consolidado. 

Assim, entendeu-se ser importante perceber se estes aspectos eram percebidos de forma 

diferente pelos dois tipos de procura turística identificados.  

  

 Consideramos que importa, por isso, entender se existem diferentes opiniões sobre a 

cidade e a sua oferta turística cultural, nomeadamente sobre atributos específicos que 

foram identificados com base em revisão bibliográfica de estudos sobre a imagem de 

destinos turísticos, estudos sobre a estruturação do produto Turismo Cultural e discussão 

no âmbito do grupo de mestrandos já identificado.  

  

 Através das obtidas com as respostas à questão 19 do questionário (Anexo 1), na qual 

utilizamos uma escala de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente), 

posteriormente sujeitas à realização do teste de Mann-Whitney por forma a verificar da 

relação com o tipo de turista, foram obtidos resultados que permitem afirmar haver uma 

melhor percepção sobre os atributos da cidade por parte do TC. Desde logo, na referência 

aos recursos turísticos a visitar, há uma relação entre o tipo de turista e o grau de pormenor 

da referência. O TC identifica de modo muito claro os recursos turísticos que visitou ou vai 

visitar (destacando-se a Sé de Braga e o Bom Jesus), enquanto o TNC faz referências mais 

vagas como sejam o Centro da Cidade (não referindo Centro Histórico). Esta percepção 

sobre a relevância cultural da cidade também está subjacente à resposta sobre cidades 

semelhantes, em que o TNC identifica cidades de proximidade (Guimarães, Porto, 
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Barcelos) enquanto o TC refere cidades marcadamente culturais com a particularidade de 

serem reconhecidas pela sua dimensão patrimonial65. 

  

 Procedendo à análise das frequências e resultados do teste de Mann-Whitney efectuados 

para os 28 atributos da cidade, os melhor classificados pelos visitantes, são, por ordem 

decrescente: 

- a história e cultura interessantes, em que se verifica existir uma relação com o tipo 

de turista (significância: ,000), com os TNC (média: 3,75) a terem uma opinião 

mais positiva sobre este atributo da cidade do que os TC (média: 3,42); 

- a população simpática e hospitaleira, que se assume como um dos aspectos mais 

favoráveis da cidade, tem uma avaliação mais positiva por parte dos TC (média: 

4,47) do que pelos TNC (média - 4,20); através do teste efectuado (significância: 

,000) confirma-se a relação com o TC; 

- A boa gastronomia, que é melhor percebida pelos TC do que pelos TNC.  

  

 Esta melhor percepção por parte do TC também ocorre nos atributos relativos à 

arquitectura e monumentos e o facto de a cidade proporcionar um enriquecimento cultural. 

Como referido atrás, a importância da experiência cultural é fundamental para podermos 

falar de um TC. No entanto, tal não impede que a imagem percebida de um determinado 

destino por parte de TC não coincida, genericamente, com a do TNC. Queremos com isto 

afirmar que, não é surpreendente que na avaliação dos atributos da cidade o atributo 

“história e cultura interessantes” seja melhor percebido pelos TNC do que pelos TC. Isto 

poderá ser entendido como uma consolidação da imagem de Braga como destino cultural. 

O que se torna relevante para a cidade de Braga enquanto local de oferta de um produto 

turístico cultural é que se percebe pelos resultados obtidos que há uma diferença entre a 

percepção mais geral da oferta da cidade e a percepção sobre a oferta turística cultural 

específica da cidade, onde se demonstra uma relação com a motivação da visita actual à 

cidade. O Turista Cultural, que Baudrihaye  (p.44, 1997) classificou como alguém que 

“Não é um turista acidental, mas alguém que decide e programa as suas viagens 

                                                  

 65 Os dois casos referidos (Santiago de Compostela e Évora) são cidades classificadas como Património da 
Humanidade. 
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cuidadosamente, para quem os aspectos económicos podem ser secundários, mas não a 

relação preço/qualidade”, analisa os atributos específicos da cidade e a sua adequabilidade 

aos objectivos da visita efectuada, sendo esta relação essencial para a sua opção de visita. 

 

 Outros dois atributos considerados positivos pelos inquiridos são o “clima” e “as 

oportunidades para fazer compras”. No entanto, o teste efectuado não estabelece a 

existência de uma relação específica com o tipo de visitante, demonstrando que não há 

uma diferença significativa entre TC e TNC. Considerando a tendência geral das respostas 

relativamente mais positivas (média global, moda), foram considerados como atributos 

menos positivos os que obtiveram uma média inferior a 3,50 e a moda se situou na posição 

3 da escala. Obtiveram estes resultados os seguintes atributos: 

- o “serviço turístico muito profissional”, que com uma avaliação média de 3,47, 

possui uma avaliação mais positiva por parte dos TNC (média: 3,67) do que pelos 

TC (média: 3,31); 

- a “boa oferta de museus/exposições”, onde o teste demonstra haver relação com o 

tipo de turistas (significância: 0,012) o que se traduz numa avaliação menos 

positiva por parte dos TC do que por parte dos TNC; 

- a “excelente oferta de espectáculos”, onde a situação se inverte, com um nível de 

significância inferior (0,023), a demonstrar que há uma maior satisfação por parte 

dos TC (média: 3,44) do que por parte dos TNC (média: 3,29); 

- o “excelente apoio nos serviços culturais”, onde se verifica haver uma relação com 

o tipo de turistas (significância: 0,023), avaliando os TC este atributo de modo 

bastante mais negativo (Média: 2,98) do que os TNC (média: 3,45); 

- a “boa informação turística”, onde não existe uma diferença entre grupos 

significativa. Existe, todavia, uma opinião mais negativa manifestada pelos  TC 

(média: TC: 3,03 e TNC: 3,35); 

- a “boa sinalização/ facilidade de encontrar sítios e caminhos”, com uma opinião 

mais negativa por parte dos TC (média: 2,98) do que dos TNC (média: 3,29). 
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Quadro 59 - Avaliação dos atributos culturais da cidade de Braga 

 variável  N  Média  Moda  Mann Withney 
 (mean rank) 

          TC  TNC 

 História e cultura interessantes  207  4,49  5  79.11  109,34 

 População muito simpática e hospitaleira  209  4,41  5  108,53  79,80 

 Boa gastronomia  199  4,36  5  103,29  84,26 

 Arquitectura e os monumentos são interessantes  208  4,34  5  105,84  82,04 

 A cidade enriquece-me culturalmente  208  4,33  5  108,08  80,19 

 Boa qualidade do alojamento  208  4,33  5  90,26  95,33 

 Bom clima  210  4,30  5  99,47  87,50 

 Boas oportunidades para compras  182  4,20  5  89,35  96,10 

 Elevado grau de segurança  197  4,10  4  95,80  90,62 

 Interessante paisagem urbanística  213  4,08  4  102,78  84,69 

 Proximidade a locais e cidades com interesse cultural  197  4,02  4  93,94  92,20 
 Proximidade relativamente a diferentes contextos naturais (campo, 
montanha, mar) 

 187  3,90  4  90,67  94,98 

 Boa relação preço/qualidade  206  3,83  4  99,65  87,35 

 Boas condições para férias com crianças  100  3,80  4  90,39  95,22 

 Boas infraestruturas de apoio  178  3,80  4  82,99  101,51 

 Boa oferta de actividades desportivas e recreativas  81  3,75  4  82,45  101,97 

 Grande variedade de atracções  202  3,75  4  94,01  92,14 

 Equilibrado ordenamento urbanístico  189  3,74  4  106,37  81,64 

 Boas acessibilidades  214  3,72  4  99,78  87,24 

 Ambiente não poluído e não deteriorado  208  3,66  3  98,06  88,70 

 Excelentes animação de rua  111  3,53  4  76,61  106,94 

 Vida nocturna animada  98  3,47  4  76,22  107,26 

 Serviço turístico muito profissional  165  3,46  3  86,65  98,40 

 Boa oferta de museus/exposições  159  3,36  3  82,71  101,75 

 Excelente oferta de espectáculos  126  3,35  3  83,91  100,73 

 Excelente apoio nos serviços culturais  174  3,30  3  86,70  98,36 

 Boa informação turística  194  3,18  3  93,36  92,70 

 Boa sinalização/ facilidade de encontrar sítios e caminhos  204  2,95  3  88,95  96,45 

  

 Podemos, assim, concluir que os inquiridos qualificam de forma bastante satisfatória os 

atributos da cidade, com os TC a serem críticos em relação às condições da sua fruição. Os 

visitantes consideram que Braga possui uma oferta cultural relevante, designadamente a 

sua monumentalidade, com relevância para o Bom Jesus, a Sé Catedral, o Centro Histórico 

e o Sameiro. Estes constituem recursos fundamentais na capacidade de atracção turística da 

cidade.  

  

 De forma negativa, saliente-se a carência de organização da oferta turística, que é mais 

criticada por parte dos Turistas Culturais, que são mais exigentes, em relação:  
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- à parca e reduzida qualidade da informação; 

- à parca oferta de animação e de espectáculos; 

- à falta de preparação das atracções turísticas para o acolhimento dos seus 

visitantes. Estas, não estão organizadas por forma a suscitar uma visita 

relativamente prolongada no tempo e que seja, de facto, um motivo de 

enriquecimento pessoal e, como tal, uma experiência cultural. 

  

 Assim, percebe-se que há uma relação entre os tipos de visitantes e a sua percepção sobre 

os atributos da cidade, com os TC a serem mais críticos em relação a  atributos 

relacionados com a fruição dos recursos e actividades culturais, se comparados com os 

TNC. 

  

Q6 - A cidade tem uma avaliação global mais positiva por parte dos Turistas 

Culturais.  

  

 Independentemente da motivação da visita e da avaliação específica dos diversos atributos 

atrás apresentados, entendemos ser importante verificar se existia uma diferença entre a 

opinião global do TC e a dos demais, dado que um dos factores que mais influência a 

construção da imagem da cidade é a avaliação global efectuada sobre a mesma. Esta 

apreciação foi obtida através de uma questão directa sobre a cidade, atribuindo uma 

classificação numa escala com as posições polares de péssima e excelente (com 7 

possibilidades de resposta). As respostas foram sujeitas ao teste de Mann-Whitney com o 

qual se procurou perceber se existia relação entre as variáveis e os tipos de turistas. 

 

 Verificando-se a existência de uma opinião mais favorável por parte dos TC em relação à 

impressão global sobre a cidade de Braga, o nível de significância (0,645) obtido no teste 

efectuado, não permite que se conclua da existência de uma relação entre a impressão 

sobre a cidade e o tipo de visitante.  
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 Quadro 60 – Opinião global da cidade de Braga e de Portugal 

  
 N  Média  Moda 

 teste de  
 mann-whitney 
 (mean rank) 

             TC  TNC 

 A minha impressão global de Braga enquanto destino 
turístico é66 

 136  6,15  7  103,48  84,09 

 A minha impressão global acerca de Portugal 
enquanto destino turístico  

 65  5,49  5  66,13  144,44 

 

 Q7 - Há uma maior probabilidade dos Turistas Culturais regressarem e 

recomendarem a cidade de Braga como destino de férias. 

  

 Relativamente à probabilidade de visitar de novo a cidade e/ou recomendar Braga como 

local de férias, não havendo uma relação directa, o teste efectuado permite concluir que há 

uma tendência maior de nova visita por parte dos TC, conclusão que decorre do teste 

efectuado e, também, do facto de haver um número bastante superior de TC na posição 7 

da escala definida com as posições polares de 1 (muito improvável) e 7 (muito provável). 

  

 Quadro 61 – Probabilidade de regressar e de recomendar Braga 

  
 N  Média  Moda 

 teste de  
 mann-whitney 
 (mean rank) 

             TC  TNC 

 Qual é a probabilidade de visitar novamente Braga?  176  6,23  7  101,94  85,41 

 Recomendaria Braga para passar férias?  219  6,38  7  113,82  75,30 

   

 Relativamente à probabilidade de visitar novamente a cidade de Braga, verifica-se um 

valor médio das respostas bastante elevado, sendo que, através do teste de Mann-Whitney 

(significância: 0,023), se demonstrou que há uma maior probabilidade dos TC regressarem 

à cidade. Quando questionados sobre a probabilidade de recomendarem a cidade de Braga 

como local de férias, a média dos resultados obtidos é bastante elevada, não se podendo 

identificar nenhuma tendência para um dos grupos.  

                                                  

 66 Quando questionados em relação à imagem de Portugal, os resultados apresentam uma inversão de opiniões 
face à a impressão global sobre a cidade de Braga, com uma apreciação mais positiva por parte dos TNC, e a 
significância (0,000) a permitir estabelecer uma relação entre a resposta e o tipo de turista. 
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5. ANÁLISE DA PROJECÇÃO DA IMAGEM DE BRAGA ENQUANTO DESTINO TURÍSTICO POR PARTE 

DOS INTERMEDIÁRIOS INTERNACIONAIS 

  

 Complementando os inquéritos administrados à procura, entendemos ser importante um 

segundo tipo de análise à procura turística, motivo pelo qual no presente ponto se efectua a 

análise de informação secundária relativamente à oferta por parte dos Operadores 

Turísticos (OT’s). Estes agentes, por norma considerados no âmbito da Oferta Turística 

dos destinos, são aqui abordados enquanto intermediários que procuram a cidade de Braga 

para inclusão nos seus programas de viagens.  

  

 Sendo várias as definições sobre o que se entende por Operador Turístico (McIntosh, 

Goeldner e Ritchie, 1995; Gee; Makens e Choy, 1997; March, 1994; in Martinez 2002, 

p.101), existe alguma unanimidade quanto ao facto de se considerar como OT, as empresas 

que combinam numa viagem todos os serviços turísticos necessários à deslocação, 

acolhimento, alojamento e ocupação dos tempos livres dos turistas, podendo comercializá- 

-los directa ou indirectamente junto dos consumidores. Há por norma uma associação entre 

o termo Operador Turístico e o Turismo de Massas, decorrente do papel relevante que 

aqueles tiveram no desenvolvimento, em meado do século XX, daquele modelo turístico  

em todo o mundo. No entanto, a evolução do sector e da procura, tem levado a que cada 

vez mais haja uma distinção entre: 

- Operadores Turísticos Generalistas, que são os OT’s por excelência, a quem se 

atribui o desenvolvimento dos destinos turísticos tradicionais e relativamente 

massificados, principalmente zonas de férias, muito associadas ao produto “Sol 

e Praia”;  

- Operadores Turísticos Especializados, que se diferenciam dos anteriores pelo 

tipo de produtos comercializados, geralmente com alto nível de especialização, 

optando por satisfazer de maneira específica um determinado tipo de mercado 

(Buck, in Martinez, p. 113). 

  

 Estes últimos optam por actuar em áreas especializadas como sejam o Turismo Rural, o 

Turismo Cultural, o Ecoturismo, que não são comercialmente atraentes para os 

generalistas. Uma das principais características dos OT’s, independentemente da sua 
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dimensão, é a sua relação de proximidade com as preferências dos consumidores, seja  

através das técnicas de CRM (Costumer Relationship Management) mais utilizadas pelos 

grandes OT’s generalistas, que permitem perceber as tendências de consumo, desenhando 

produtos orientados para essas preferências, seja através de uma relação mais 

personalizada que ocorre nos OT’s especializados, os quais, por explorarem ninhos de 

mercado, tendem a ter um maior conhecimento directo dos seus clientes. Num e noutro 

caso, a principal rede de distribuição continua a ser constituída pelas Agências de Viagens 

e Turismo (AVT’s), que nos OT’s generalistas assumem um papel relevante no 

estabelecimento de uma relação de confiança com os clientes. O desenvolvimento das 

novas tecnologias de comunicação introduziu um novo factor na estrutura do mercado 

turístico, a Internet. Esta ferramenta comercial veio alterar as relações existentes na cadeia 

comercial do sector turístico, possibilitando uma mais fácil aquisição directa dos diversos 

produtos no destino. Apesar da evolução desta ferramenta, os factores “confiança” e 

“facilidade de aquisição conjunta de todos os serviços da viagem”, continuam a ser uma 

mais valia importante na aquisição de viagens turísticas através dos canais tradicionais de 

distribuição (Tapper, 2001). Como se pode analisar na figura 12, o referido 

desenvolvimento tecnológico também poderá acarretar vantagens para os OT’s, levando a 

que, in extremis, haja uma substituição dos intermediários - Agências de Viagens e 

Turismo - porquanto podem perder influência no processo de formatação e 

comercialização do produto67, aumentando as margens de comercialização dos OT’s. 

  

 Figura 12 – O papel dos OT’s no sistema turístico 

 

 

 

 

 

  

  

 Fonte: Tapper, 2001  

                                                  

 67 Em Portugal cada vez mais as AVT’s estão a apostar na colaboração com Empresas de Animação Turística de 
modo a estruturarem os seus próprios produtos turísticos vocacionados para o mercado interno (RTAM, 2003) 

 Transportes 

Alojamento 

 Serviços 

 OT’s  Consumidor 

 AVT’s 
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 Os OT’s podem, por isso, ser equiparados a “produtores” de produtos, porquanto eles 

“combinam várias matérias primas disponíveis num determinado destino e transformam-

nas num único produto a comercializar” (Holloway, 1995, p.192). Essa posição 

proporciona um conhecimento sobre o destino e sobre a procura que lhes permite ir 

estruturando os seus produtos em função da evolução da procura. Um dos principais 

resultados é, cada vez mais, o facto de ser possível ao consumidor criar, directamente junto 

dos OT’s, os seus próprios programas de viagem, sendo o exemplo mais corrente a opção 

por tipo de voo (charter ou carreira regular e tipo de alojamento68). Exactamente por causa 

dessa relação com a procura, entendemos ser importante que os OT’s fossem considerados, 

do ponto de vista do destino turístico, como um tipo de procura específica, levando a que 

se efectuasse a análise adiante apresentada, a qual se divide entre uma primeira parte de 

apresentação da metodologia e uma segunda parte de apresentação dos resultados obtidos. 

  

5.1.Análise da programação dos OT’s que promovem Portugal: principais 

pressupostos técnico/metodológicos 

 

 Este trabalho pressupôs a definição dos países, obtenção de informação dos OT’s de cada 

país e análise da informação sobre a programação de cada OT. 

  

 Optamos por analisar os Operadores Turísticos dos principais mercados emissores e os de 

outros mercados emergentes no Norte de Portugal e para a cidade de Braga (ver ponto 4.1), 

designadamente Operadores Turísticos da Alemanha, Brasil, Canadá, Espanha, Estados 

Unidos da América, França, Irlanda, Itália, Holanda, Polónia e Reino Unido, procurando 

com a mesma perceber qual a notoriedade e imagem principal da cidade junto dos 

principais intermediários nesses mercados. 

  

 Os países foram escolhidos para a amostra em função da sua relevância para o Turismo 

em Portugal (designadamente as dormidas e dados disponíveis no estudo sobre os 

mercados emissores – DGT, 2004), e para o Norte de Portugal (número de dormidas). Do 

                                                  

 68 Esta opção é mais comum nos Operadores Turísticos virtuais, entendidos como os que operam exclusivamente 
através de sítios internet. 
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cruzamento entre estes dados obteve-se um subconjunto de países a analisar, que consistiu 

no grupo dos principais países emissores. Paralelamente, consideraram-se como países a 

integrar na análise aqueles com relações históricas com Portugal (ex: Brasil), ou onde hoje 

existem comunidades de emigrantes significativas que podem gerar viagens de cariz mais 

étnico, em descoberta das suas origens. Por fim, consideramos a Polónia, dada a relevância 

da igreja católica naquele país, sendo que hoje é referenciado como mercado de elevado 

potencial para destinos com oferta no que respeita ao Turismo Religioso, produto turístico 

onde Braga tem alguns atributos com interesse, como já demonstrado. 

  

 Analisaram-se programas de Operadores Turísticos de 9 países (Alemanha, Brasil, 

Canadá, Espanha, França, Itália, Holanda, Polónia, Reino Unido), sendo que nos 

deparamos com alguma dificuldade para efeitos de validação da amostra, sendo necessário 

identificar um universo global de Operadores Turísticos, sujeito a filtros sucessivos até se 

identificar a amostra possível. Para obter a informação sobre quais os Operadores 

Turísticos de cada país que programam Portugal recorremos às listagens disponibilizadas 

pelo ICEP, nas quais estão identificados todos os OT’s que programam o nosso país, 

variando o grau de pormenor da informação, pois em alguns casos apenas se dispõem da 

identificação da empresa, enquanto noutros países a informação contem contactos Internet 

e mesmo email dos responsáveis da empresa ou departamentos comerciais. Devido a um 

trabalho já desenvolvido sobre a programação de OT’s para o Norte de Portugal, no qual se 

observou a programação de Turismo Religioso, dispúnhamos de informação em suporte 

papel então recolhida. Uma vez que esta informação se referia à programação para 2003, 

sempre que possível efectuou-se uma actualização da informação via Internet, a qual foi a 

opção para os OT’s dos quais não dispúnhamos de catálogos ou brochuras. Nos casos onde 

apenas constava das listas o nome da empresa, procurou-se através da pesquisa Internet do 

nome das empresas referenciar o seu sítio, o que foi possível em algumas situações mas 

que nem sempre foi a solução. Nos casos em que existia informação, efectuamos a visita 

com recolha de informação sobre os programas que incluíam Portugal69. 

  

                                                  

 69 Não se incluíram na análise os Operadores Turísticos especializados em Golfe, Sol e Praia ou no aluguer de 
Vivendas/Villas, dado que os mesmos não são representativos para o turismo da cidade de Braga. 
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 No método apresentado podem ser consideradas como principais vantagens o facto de: 

- se ter recorrido à informação dos serviços do ICEP para recolha da informação, 

sendo esta seriada por aqueles serviços de modo a que a informação disponibilizada 

refira apenas os principais mercados que trabalham com Portugal70; 

- se ter conseguido recolher informação pormenorizada sobre os programas 

comercializados para Portugal;  

- se ter acesso à informação sobre a programação de uma quota significativa dos 

Operadores Turísticos; 

- se aceder a informação actualizada através da visualização ou “download” dos 

catálogos das empresas. 

  

 Como desvantagens apontadas para este método de recolha de informação consideramos: 

- não haver garantias sobre a representatividade de quotas de cada mercado dos 

Operadores Turísticos seleccionados; 

- poder haver lacunas no pormenor da informação recolhida, dado que alguns 

Operadores Turísticos apenas fazem uma breve apresentação dos seus programas 

na Internet, remetendo mais informação para futuros contactos individuais. 

  

 Para efeitos de avaliação posterior dos resultados, consideramos: 

  

 UNIVERSO DE OT’S (UOT) – tratou-se do conjunto de Operadores Turísticos que 

foi possível identificar como programando Portugal, mas que nem sempre se conseguiu 

analisar, por motivos vários, entre os quais se destacam: 

- não envio de informação em suporte papel71; 

- sítios de Internet desactivados; 

- falta de informação sobre Portugal nos suportes consultados (embora 

constem das listas do ICEP como programando Portugal). 

  

                                                  

 70 Articulando-se esta informação com a informação estatística antes referida. 
 71 A informação em suporte papel foi recolhida no âmbito do estudo Turismo religioso como motor de 
desenvolvimento regional: o potencial de turismo religioso na região Norte. 
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 AMOSTRA EFECTIVA (AE) – consiste no grupo final de Operadores Turísticos 

analisados, resultando  desse trabalho os dados para a avaliação final da programação. 

  

 Dada a diversidade do tipo de OT’s constantes da informação fornecida pelo ICEP, 

tentamos definir um método para chegar ao número total de Operadores Turísticos a 

analisar em cada país, sendo que cada um dos países identificados possuía algumas 

particularidades descritas em anexo (ver Anexo 3). 

  

 Pese embora o facto da amostra ficar algo condicionada em resultado das restrições 

resultantes das fontes de informação, a repetição do tipo de programas comercializados 

leva a considerar a existência de um padrão de oferta não só no que diz respeito aos 

diferentes tipo de programas – Tour, Short Breaks, City Breaks, Alojamento – mas também 

ao tipo de programação efectuado pelos OT’s de cada país. Como tal, considerou-se a 

amostra final como válida, a qual se apresenta no quadro seguinte: 

  

 Quadro 62 – Número de programas analisados 

    AE  UOT 

 Alemanha  14  20 
 Brasil  12  63 
 Canadá  16  45 
 Espanha  19  100 
 França  61  206 
 Itália  34  50 
 Holanda  25  82 
 Polónia   18  30 
 Reino Unido  13  29 
 TOTAL  212  625 

  

 Como se pode verificar o total de OT’s considerados foi de 625 dos quais conseguimos 

analisar 212, sendo França o país com maior quantidade de OT’s analisados (61), seguido 

de Itália (34) e da Holanda (25)72, podendo-se afirmar que existe algum enviesamento a 

                                                  

 72 No caso holandês houve alguma dificuldade na análise online dado que alguns sites estavam apenas na língua de 
origem. 
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favor destes três países face à sua quota de mercado nas dormidas e chegadas a Portugal. O 

objectivo da análise era identificar: 

- a percentagem de programas que incluíam a visita à cidade de Braga; 

- destes, quais é que previam a estadia de pelo menos 1 noite naquela cidade; 

- as referências à cidade de Braga ou a recursos específicos aí localizados, de 

modo a entender quais os que são utilizados na comercialização destes 

produtos, colocando a hipótese de existirem recursos turísticos com maior 

notoriedade do que a própria cidade; 

- a associação ao passado histórico e religioso, da cidade, como é exemplo a 

denominação que decorre em Portugal de “Cidade dos Arcebispos”; 

- a relevância dos programas de Turismo Cultural, analisando os recursos 

visitados em Braga que podemos enquadrar no conceito de “viagem de Turismo 

Cultural” assumido por Pereiro (2003, p.5), a qual “tem por objecto central o 

conhecimento de monumentos, sítios históricos e artísticos ou qualquer 

elemento do património cultural”, englobando recursos tais como sítios 

históricos, monumentos, museus, artesanato, festas e artes performativas de 

todos os tipos. 

  

 Os campos específicos de análise foram: 

- Programas com alojamento em Braga; 

- Tipo de alojamento em Braga; 

- Número de noites em Braga; 

- Recursos turísticos mais referidos em Braga; 

- Slogans utilizados nas referências a Braga. 

  

5.2.Resultados 

  

 Depois de conhecida a amostra dos Operadores Turísticos analisados, importa perceber a 

amostra de programas oferecidos, sendo estes últimos o cerne da presente análise, com um 

mesmo Operador Turístico a apresentar, por vezes, vários programas para o país e também 

para a região. 
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 Quadro 63 - Programas que incluem Porto e Norte / Portugal  

 países  t
o

ta
l O

T’
s 

 p
ro

g
ra

m
a

s 

 p
ro

g
ra

m
a

s 
c

/ 
P

N
P

 

 %
 p

ro
g

ra
m

a
s 

c
/ 

P
N

P
 

 Alemanha  14  32  17  53,13% 

 Brasil  12  22  11  50,00% 

 Canadá  16  34  15  44,12% 

 Espanha  19  35  7  20,00% 

 França  61  131  103  78,63% 

 Itália  34  70  42  60,00% 

 Holanda  25  27  9  33,33% 

 Polónia   18  33  10  30,30% 

 Reino Unido  13  25  14  56,00% 

 TOTAL  212  409  228  55,75% 

 

 Regista-se uma quase duplicação entre o número de OT’s totais e o de programas oferecidos 

para Portugal, com o Porto e Norte / Portugal (PNP) a constar em 55,75% do total de 

programas analisados. Refira-se, no entanto, que na consulta efectuada não se consideraram 

OT’s que comercializam as “villas” no PNP, dado que as mesmas se situam numa larga 

maioria em zonas de costa e não é referenciado qualquer tipo de programa de visita à região73. 

O quadro seguinte apresenta a relevância da cidade de Braga no total da programação analisada 

para Portugal e qual a sua quota de representação nos programas para o PNP. 

  

 Quadro 64 – Relação de Braga com PNP na programação turística 

   totais 
 % 

programas 
 % sobre 

PNP 

 Operadores  212     

 Programas  409  100,00%   

 Programas c/ PNP  228  55,75%  100,00% 

 Programas c/ Braga  92  22,49%  40,35% 

  

                                                  

 73 Contrariamente ao que ocorre nos OT’s que comercializam TER – Turismo em Espaço Rural ou Pousadas de 
Portugal os quais propõem programas combinados de visita por várias unidades no país, acompanhando essas 
sugestões de itinerários de referências a recursos ou localidades a visitar. 
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 Como se referiu anteriormente o PNP consta de 55,75% da programação analisada, 

enquanto a cidade de Braga apenas é referida em 22,49% da mesma. Tomando o PNP 

como a totalidade de programas, Braga surge em 40,35% dos mesmos. Do ponto de vista 

da oferta turística, o dado que será mais interessante analisar é o tipo de visita efectuado, 

podendo-se afirmar que Braga é considerada como um destino de passagem, ou de 

excursão no âmbito de uma viagem turística centrada no Porto, ou com mais do que 1 dia 

de pernoita naquela cidade. I.e. a cidade é incluída numa visita que tem como ponto de 

saída a cidade do Porto, prevendo-se tipicamente a visita às cidades de Braga e/ou 

Guimarães e mais um local (Ex: Barcelos, Viana do Castelo, Ponte de Lima), regressando 

ao Porto no próprio dia. Apenas 25% dos 92 programas que referem Braga prevêem um 

dormida nesta cidade, sendo que os programas dos OT’s do Canadá, Polónia e Reino 

Unido não contemplam qualquer dormida na cidade. 

  

 Quando incluem alojamento na cidade, a norma é de permanência durante 1 noite, sendo 

que apenas em dois programas de um OT da Galiza se sugere uma permanência superior, o 

que decorre do facto destes programas terem como destino principal a cidade de Braga.  

Nos demais 67 programas analisados a permanência média é de apenas algumas horas, 

com visita aos recursos turísticos adiante apresentados. Cingindo-nos à análise dos 

programas que incluem a visita a Braga, procurando identificar quais são as referências à 

cidade inscritas nos mesmos e divulgadas como atracções por parte dos Operadores 

Turísticos, com potencial para motivar a compra por parte dos turistas seus clientes, 

obtemos resultados apresentados no quadro 65. 

  

 Denota-se desde logo o facto de apesar de haver 92 programas que incluem a visita a 

Braga, a referência à cidade não constar de todos eles. Significa que alguns recursos têm 

por si uma relevância turística mais significativa para quem os comercializa do que a 

própria cidade. 
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 Quadro 65 – Programas por país e com alojamento em Braga 

   

 A
le

m
a

n
h

a
 

 B
ra

si
l 

 C
a

n
a

d
á

 

 E
sp

a
n

h
a

 

 F
ra

n
ç

a
 

 It
á

lia
 

 H
o

la
n

d
a

 

 P
o

ló
n

ia
  

 R
e

in
o

 
U

n
id

o
 

 t
o

ta
is

 

 Programas  32  22  34  35  131  70  27  33  25  409 

 Programas c/ Braga  14  5  7  2  28  31  2  1  2  92 

 Braga: sobre total de 
programas 

 43,75%  22,73%  20,59%  5,71%  21,37%  44,29%  7,41%  3,03%  8,00%  22,49% 

 programas c/ 
dormida em Braga 

 2  2  0  2  5  13  1  0  0  25 

 Braga: dormidas / 
programas 

 14,29%  40,00%  0,00%  100,00%  17,86%  41,94%  50,00%  0,00%  0,00%  27,17% 

  

 Quadro 66 – Referências a Braga e seus recursos 

   totais 
 % no total dos 

programas 
analisados 

 Braga no total 
de programas c/ 

PNP 

 % no total de 
programas c/ 

Braga 

 Programas c/ Braga  92  22,49%  40,35%  100,00% 

 Braga  80  19,56%  35,09%  86,96% 

 Bom Jesus  40  9,78%  17,54%  43,48% 

 Sé Catedral  17  4,16%  7,46%  18,48% 

 Senhora a Branca  4  0,73%  1,32%  4,34% 

 S. Frutuoso  3  0,73%  1,32%  3,26% 

 Centro Histórico  3  0,73%  1,32%  3,26% 

 Sameiro  2  0,49%  0,88%  2,17% 

 Santa Bárbara (Jardim)  2  0,49%  0,88%  2,17% 

 Mosteiro de Tibães  2  0,49%  0,88%  2,17% 

 Bracalândia  1  0,24%  0,44%  1,09% 

 Ig. Santa Cruz  1  0,24%  0,44%  1,09% 

 Ig. Hospital  1  0,24%  0,44%  1,09% 

 Ig. Misericórdia  1  0,24%  0,44%  1,09% 

 Pópulo  1  0,24%  0,44%  1,09% 

 Museu dos Biscainhos  1  0,24%  0,44%  1,09% 

 Barroco  1  0,24%  0,44%  1,09% 

 Semana Santa  1  0,24%  0,44%  1,09% 

 Roma portuguesa  1  0,24%  0,44%  1,09% 
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 Com 43,18% das referências o Bom Jesus torna-se claramente um símbolo turístico da 

cidade, secundado pela Sé Catedral (18,5%). Nos demais recursos turísticos referidos não 

há grandes destaques, sendo curiosas as referências a S. Frutuoso e à Igreja da Senhora a 

Branca. O cruzamento entre estes resultados e os dados do inquérito à procura permitem, 

por isso, retirar uma primeira conclusão sobre a imagem da cidade que é a sua associação a 

dois recursos – Bom Jesus e Sé Catedral, com este último a ter uma forte ligação com o 

Centro Histórico da cidade. 

  

 Pese embora se possa considerar o Turismo Religioso como integrado numa oferta global 

do Turismo Cultural, as motivações associadas, tipo de actividades desenvolvidas nestes 

programas e locais visitados podem ser bastante díspares. Por esse motivo, o quadro 

seguinte, que tem por base toda a programação analisada, apresenta esta divisão, com os 

dados sobre o total de programas para Portugal e para Braga e o número de ocorrências de 

programas de Turismo Cultural (TC) ou Turismo Religioso (TR). Na relação entre este tipo 

de programas e a programação global para Portugal e/ou para a cidade de Braga, podemos 

afirmar que os mesmos são mais relevantes para a cidade do que para Portugal. Dos 92 

programas que incluem a visita a Braga, 54 caracterizam-se como programas de Turismo 

Cultural, aludindo claramente a motivações e actividades principais deste tipo e 14 são de 

cariz religioso.  

  

 Analisando a programação por países, podemos afirmar que há uma distribuição 

equilibrada dos programas de Turismo Cultural face à AE dos diversos países, apenas 

sendo de destacar o caso do Reino Unido onde o tipo de programação não permitiu retirar 

qualquer ilação sobre a tipologia dos programas. 

  

 Já no caso do Turismo Religioso verifica-se uma forte concentração nos programas de 

Itália. O mercado polaco concentra-se bastante na programação de Turismo Religioso. 

 

Como tal, e também considerando o cruzamento entre estes dados e os resultados dos 

inquéritos administrados aos turistas, podemos concluir que à cidade não é atribuída nem 

pelos OT’s nem pelos turistas uma relevância religiosa, facto este que se poderá dever ao 

tipo de manifestações religiosas que aí decorrem, designadamente a Semana Santa e o S. 
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João74, que suscitando no primeiro caso alguma procura turística por parte do mercado 

Galego, são essencialmente manifestações usufruídas pela comunidade local, não 

possuindo uma dimensão turística que possa motivar a procura turística nacional ou 

internacional. 

Quadro 67 – Programas de turismo cultural e turismo religioso 
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 Programas c/ Portugal  32  22  34  35  131  70  27  33  25  409 

 Programas TC – Portugal  13  5  7  9  73  14  5  0  0  126 

 Programas TR – Portugal  0  0  0  1  1  41  2  31  0  76 
                      

 Programas c/ Braga  14  5  7  2  28  31  2  1  2  92 

 Programas TC - Braga   8  5  7  0  20  13  1  0   0  54 

 Programas TR - Braga  0  0  0  0  0  13  0  1  0  14 

  

 A cidade surge, assim, associada nos programas de Turismo Religioso a Santiago de 

Compostela e Fátima, usufruindo da sua centralidade geográfica face a estes dois destinos. 

Quando analisados em pormenor os programas de Turismo Religioso, pode-se perceber 

que há uma forte incidência nos locais santuário, com reduzida permanência 

inclusivamente em cidades como o Porto. Como tal, consideramos que a grande vocação 

turística da cidade se centra no Turismo Cultural. 

                                                  

 74 embora seja uma manifestação que integra o calendário religioso a mesma tem uma forte componente pagã. 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

  

 Com o presente capítulo concluímos esta dissertação, na qual estudamos o Turismo 

Cultural, com ênfase nas cidades de média dimensão. Procuramos determinar qual a 

imagem percebida de um destino turístico que se enquadrasse neste tipo de cidade e se o 

mesmo se configurava, perante a procura turística, como um destino de turismo cultural. A 

concretização deste objectivo assentou, num primeiro momento na revisão bibliográfica 

que abordou conceitos como os de turismo, produto turístico, imagem de destino turístico, 

turismo cultural, acto cultural ou recursos culturais. Na componente empírica, 

desenvolvida num segundo momento, relacionaram-se os conceitos identificados na análise 

de um destino turístico específico, considerando como pressuposto de base a relevância da 

actividade turística nesse território. 

  

 O território seleccionado foi a cidade de Braga, por um conjunto de motivos, entre os 

quais destacamos o facto de se tratar de uma cidade dotada de um legado histórico 

significativo e ter uma população residente que a posiciona como cidade de média 

dimensão. Em termos técnico-metodológicos, accionaram-se vários procedimentos: a 

administração de um inquérito por questionário aos visitantes de recursos turísticos do 

concelho; a análise da programação de Operadores Turísticos dos principais mercados 

emissores, com base em critérios descritos na respectiva metodologia. Foi ainda recolhida 

informação secundária com os seguintes objectivos: procurar estabelecer uma relação entre 

a imagem percebida pelos visitantes e os suportes promocionais utilizados na divulgação 

da cidade, por parte das várias entidades públicas e privadas; caracterizar a evolução do 

sector turístico, designadamente no que respeita a visitantes ao Posto de Informação 

Turística, dormidas nos estabelecimentos hoteleiros e visitantes aos espaços museológicos.  

  

 A revisão bibliográfica permitiu apurar um conjunto de conceitos atrás citados, os quais 

contribuem de modo solidário para a contextualização do tema em questão. Igualmente foi 

a mesma importante para a formulação das hipóteses e posterior validação, com base nos 

dados recolhidos através do trabalho empírico, sendo o resultado relevante para o presente 
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capítulo porquanto, não só, enquadra algumas das propostas e recomendações que possam 

ser apresentadas, como também encerram em si perspectivas para futuras investigações. 

  

 Para melhor estruturação da conclusão, optámos pela sua compartimentação em quatro 

secções. Iniciando com a articulação dos principais conceitos que enformam a investigação 

desenvolvida. Em segundo lugar enquadramos as principais ideias retiradas a partir do 

teste das hipóteses. Apresentamos, em terceiro lugar, os contributos para o campo de 

análise. Por fim, indicamos possíveis áreas de relevo para futuras investigações. 

  

 Secção 1 – A rede conceptual da problemática do Turismo Cultural 

  

 O tema da presente dissertação consiste no Turismo Cultural enquanto produto turístico de 

uma cidade de média dimensão e a percepção desta enquanto destino de uma procura 

específica: o Turista Cultural. Antes de nos determos sobre a definição do que pode ser 

entendido como produto turístico cultural, concentrámo-nos na averiguação de quais são as 

componentes e características específicas da sua oferta, bem como da, já referida, procura 

turística cultural. No que diz respeito a esta última, a dificuldade na sua definição persistiu 

ao longo da dissertação, uma vez que a opção por englobar na procura turística cultural 

todos os que visitam um recurso cultural, independentemente da sua motivação, teve 

consequências no tratamento da informação recolhida. 

  

 Como podemos concluir a partir da análise dos resultados do inquérito e da literatura 

produzida neste domínio, parece-nos claro que hoje temos um leque de públicos que visita 

recursos turísticos culturais, mas a motivação principal relaciona-se com as características 

sócio-demográficas do sujeito e com as da organização da sua viagem. 

  

 A motivação da viagem é, cada vez mais, um factor relevante no estudo do 

comportamento dos visitantes, uma vez que está directamente associada a um estado 

emocional de procura de satisfação de uma determinada necessidade. Quando se trata, mais 

especificamente, de motivação de cariz cultural, é expectável que a visita aos recursos 

culturais tenha um impacto acrescido no sujeito. Por outro lado, como a expectativa é 
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maior, o nível de exigência poderá ser correspondente, suscitando a necessidade de uma 

oferta cultural bem estruturada. 

  

 A acrescer a esta expectativa, não podemos negligenciar o facto de hoje vivermos num 

mundo globalizado, marcado por um forte desenvolvimento das TIC, dos meios de 

transporte e também dos meios de comunicação, acompanhados por uma diminuição dos 

entraves à circulação de pessoas que gera fluxos outrora impensáveis. Perante esta 

conjuntura, e face ao actual nível de desenvolvimento do sector turístico, torna-se 

imprescindível que cada destino defina os seus produtos turísticos estratégicos e trabalhe 

na engenharia desses produtos de modo continuado, por forma a conseguir posicionar-se 

de forma apelativa na mente dos seus visitantes, efectivos e potenciais, e diferenciar-se 

com base nos seus atributos, dos demais destinos turísticos concorrentes. 

  

 Um dos importantes factores de inovação associados ao processo de globalização, é o 

facto de hoje já não podermos falar de produtos turísticos estritamente associados à 

organização administrativa do território, mas sim às fronteiras criadas na mente do 

consumidor. Se pensarmos em produtos como os locais Património da Humanidade, os 

Itinerários Culturais Europeus (ex: Caminhos de Santiago) ou mesmo destinos mais 

tradicionais de Sol e Praia (ex: Costa del Sol, em Espanha ou, numa perspectiva mais 

global, o Mediterrâneo), verificamos que os mesmos não têm correspondência em termos 

de organização administrativa. Este é, sem dúvida, um novo elemento que reforça a 

necessidade de se trabalhar a imagem percebida do destino turístico. 

  

 A gestão eficaz da imagem de um destino turístico pressupõe que o visitante o considere 

como justificativo da deslocação. O Turismo, enquanto sector que se caracteriza pela 

intangibilidade da essência do seu produto, tem dificuldades acrescidas em gerir a relação 

com a sua procura turística efectiva e/ou potencial. Urge, assim, não somente uma boa 

estruturação dos produtos turísticos do Destino, mas também um grande cuidado na 

projecção e consolidação da sua imagem, por forma a que se consiga desenvolver uma 

mensagem muito clara, honesta, bem estruturada e apelativa sobre aquilo que o distingue, 

sobre a sua oferta e a experiência nele expectável, antes, durante e após a realização da 

viagem. Esta imagem estrutura-se em cada sujeito com base nos seus factores pessoais e 
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também em estímulos exteriores, intervindo ambos em todas as fases do seu processo de 

construção. Os nossos segmentos de mercado têm, deste modo, uma percepção do nosso 

destino antes, durante e após a sua viagem, tornando-se a mesma cada vez mais complexa 

consoante a experiência de viagem que se realiza. No fim da viagem, podemos afirmar que 

os turistas possuem uma determinada imagem global do destino, que é constituída, 

também, pela avaliação que efectuam dos diversos aspectos do mesmo, como sejam a 

avaliação de certos serviços, infraestruturas ou atracções, culminando numa percepção 

global (holística) do destino.  

  

 A configuração do Turismo Cultural não é exterior à formação da imagem do destino, 

pelo que, para além dos serviços turísticos considerados no âmbito da Conta Satélite do 

Turismo, tem de se qualificar os recursos turísticos que funcionam como atracções e como  

motivo de ocupação dos tempos livres dos visitantes durante a sua estadia. Deste modo, 

consideramos ser relevante problematizar o conceito de Turismo Cultural e elaborar uma 

tipologia de recursos da oferta turística cultural.  

  

 O conceito de Turismo Cultural definido pela ATLAS, pressupõe a existência de um 

factor de atracção – recurso – de cariz cultural, que motiva a deslocação de pessoas para o 

mesmo, importando perceber então o que se considera como recurso turístico cultural. 

Nesta dissertação assumimos que o conceito de recurso turístico cultural não se restringe 

ao passado e todo o seu legado civilizacional, mas também à criação contemporânea, na 

qual se incluem as artes consagradas e também novas formas de criação cultural como 

sejam a publicidade, o design ou a moda. Este trabalho de definição do que se considera 

como recurso turístico cultural pareceu-nos de extrema importância uma vez que, na nossa 

opinião, esta parametrização é essencial para se poder proceder à definição de um produto 

turístico. Por outro lado, as convenções internacionais de protecção do património cultural, 

têm vindo a assumir que grande parte da paisagem actual, sujeita à intervenção do Homem, 

deveria integrar a base dos recursos culturais e não (os) naturais, uma vez que a sua 

configuração actual é resultado de um modo de vida e também o seu espelho. 

  

 Considerou-se como relevante elaborar um quadro dos conceitos e tipologias de 

classificação recolhidos, com base nos diversos documentos consultados, que serviu de 
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base à organização dos tipos de recursos visitados na cidade de Braga. Esta base de 

trabalho é relevante para conseguirmos identificar os recursos culturais e desenvolver toda 

a informação sobre os mesmos, designadamente aquela que se torna essencial para a sua 

fruição (que constituiu um dos principais motivos de crítica dos visitantes, no que respeita 

à cidade de Braga), podendo, assim, partir para a avaliação do comportamento das pessoas 

e da relevância da componente cultural na sua deslocação.. 

  

 Se ao nível dos recursos não era objectivo da presente dissertação a apreciação técnica das 

suas características e da organização turística, a mesma foi uma importante base de 

trabalho no âmbito do estudo sobre o tipo de procura turística cultural da cidade de Braga e 

o seu comportamento em viagem. Este estudo empírico foi desenvolvido na segunda parte 

da dissertação, a qual, para além do enquadramento turístico da cidade, consistiu na 

apresentação da metodologia utilizada para a realização do inquérito, a análise dos seus 

resultados, com uma parte dedicada à análise mais aprofundada da procura turística, que 

partiu da separação dos inquiridos em função da sua motivação de viagem. Este mesmo 

procedimento foi também adaptado na  análise do material promocional de Operadores 

Turísticos internacionais, os quais consideramos como integrantes da procura turística de 

um destino, uma vez que procuram os recursos e serviços turísticos do Destino e os 

integram sob a forma de produto comercial, utilizando na sua divulgação os recursos 

turísticos com maior impacto e, por consequência, com maior apetência comercial, 

influenciando assim directamente os fluxos turísticos. Este trabalho permitiu recolher as 

informações necessárias a uma análise mais aprofundada sobre a procura turística cultural, 

bem como às linhas orientadoras desta investigação, que explicitamos na secção seguinte. 

  

 Secção 2 – Análise da procura turística da cidade de Braga 

  

 A análise da procura turística da cidade de Braga teve como aspecto mais relevante a 

abordagem efectuada para determinar sobre a existência de um segmento de procura 

especificamente cultural, com base na sua motivação. Assim, abordaram-se quer questões 

relacionadas com a percepção da cidade enquanto destino turístico cultural quer com o 

comportamento da procura turística e, mais especificamente, os aspectos que 

diferenciavam, ou não, o tipo de turistas culturais, dos restantes, em relação à imagem da 
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cidade. Igualmente importante foi a possibilidade de efectuar a análise dos dados 

resultantes de um inquérito administrado pela ATLAS junto dos visitantes dos recursos 

turísticos culturais do Norte de Portugal, com resultados bastante próximos em alguns dos 

indicadores considerados relevantes para a análise. Este procedimento revelou-se 

extremamente importante, já que veio reforçar as conclusões retiradas com base nos 

resultados obtidos com a amostra do nosso próprio inquérito. 

  

 Face aos objectivos da dissertação, o principal dado retirado é a confirmação da existência 

de um conjunto significativo de inquiridos que visitam a cidade com uma motivação 

cultural. Para estes visitantes, foi possível definir um conjunto de características sócio-

demográficas e dos seus comportamento de viagem, o que os diferencia dos que indicaram 

outras motivações de viagem. 

  

 Considerando que um dos principais objectivos do desenvolvimento da actividade turística 

é a geração de receitas globais para a economia do destino turístico e, preferencialmente, a 

obtenção de uma receita média por visitante elevada, ao constatarmos que o Turista 

Cultural tem como uma das características diferenciadoras a despesa média efectuada nos 

serviços turísticos, podemos concluir que este é um segmento interessante para a cidade de 

Braga, em detrimento de outros que, apesar do volume de pessoas que geram, têm um 

reduzido impacte sobre o consumo de produtos e serviços turísticos e outros 

complementares, provocando maior desgaste nas infra-estruturas, equipamentos e nos 

próprios recursos turísticos visitados. 

  

 Deste modo, a cidade de Braga poderá considerar como pertinente para a sua estratégia de 

desenvolvimento turístico a aposta num segmento de mercado bem determinado, 

considerado como um conjunto de pessoas com interesses e comportamentos comuns de 

cariz cultural. Esta identificação permite direccionar as suas políticas e acções de 

desenvolvimento de produto. Contrariamente ao que se pode constatar quer pela 

observação “in loco”, quer pelos estudos estratégicos desenvolvidos, quer, ainda, pelo 
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material promocional desenvolvido75, este trabalho deverá ser efectuado de modo 

sistemático e com base em critérios bem definidos.  

  

 Para conseguir desenvolver uma estratégia que englobe: 

- Interpretação: perceber quais os aspectos interessantes de todos os recursos 

turísticos e intervir sobre os mesmos através da sua interpretação é fulcral para a 

maior fruição turística e, consequentemente, para uma maior satisfação com a 

viagem. 

- Animação: a monumentalidade das cidades não é suficiente para garantir fluxos 

turísticos regulares, capazes de gerar desenvolvimento económico e social. A 

complementaridade entre o observado e a sua animação é um factor essencial para 

o sucesso turístico. Esta complementaridade dá-se não apenas nos recursos 

turísticos, mas também noutros espaços de visitação, como sejam as ruas, as 

esplanadas e os próprios serviços turísticos. 

- Sinalização: é uma das maiores lacunas do Turismo em Portugal, devendo a mesma 

ser alvo de uma intervenção que harmonize e garanta um fácil acesso a recursos e 

serviços turísticos. 

- Promoção turística: só com todos os anteriores aspectos devidamente tratados se 

devem definir estratégias de promoção para um território, 

  

 é fundamental que haja uma análise caso a caso dos recursos, partindo de um 

levantamento exaustivo dos recursos e hierarquização em função do seu interesse turístico. 

Nesta hierarquização poderão entrar factores como os resultados da presente investigação, 

acrescidos de informação sobre o estado de conservação, protecção patrimonial, 

localização e sua relação com outros recursos turísticos, disponibilidade de visitas, tipo e 

qualidade da informação disponível, entre muitos outros critérios que constituem matéria 

específica de investigação. Hierarquizados os recursos, devem os mesmos ser alvo de 

intervenções que os qualifiquem do ponto de vista da fruição turística, devendo as mesmas 

ser escalonadas de acordo com as capacidades técnicas, políticas, logísticas e financeiras 

das entidades. No campo político, a falta de assumpção do sector turístico como estratégico 

                                                  

 75 Nota: Importa referir alguma evolução no material editado pelo Posto de Informação Turística. 
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para a cidade de Braga tem sido notória, com o município a delegar no Órgão Regional e 

Local de Turismo todas as competências em matéria de Turismo. Este, por sua vez, quer 

por constrangimentos financeiros, quer por legitimidade política, ou pelo facto de ter 

responsabilidade sobre a gestão de outros territórios para além do aqui estudado, não se 

consegue assumir como agente aglutinador de todos os que têm uma relação directa e 

indirecta com o sector do turismo. Referimo-nos a associações empresariais, organismos 

culturais, estabelecimentos comerciais, clubes desportivos, igreja, serviços municipais, 

entre muitos outros. 

  

 Esta dualidade, Câmara Municipal – Região de Turismo, não tem favorecido a actividade 

turística da cidade, importando que haja um assumir claro no que respeita à gestão e 

engenharia dos produtos turísticos da cidade, da responsabilidade do município, e no que 

diz respeito à promoção, actualmente da responsabilidade da Região de Turismo.  

 

 Assumida esta estratégia e face a possíveis constrangimentos financeiros, devem as 

intervenções ser efectuadas de forma faseada, em recursos turísticos bem definidos e em 

áreas bem claras. Progressivamente, as intervenções seriam alargadas a novos recursos, por 

forma a conseguir a dispersão geográfica dos visitantes, com isso evitando pressões 

excessivas sobre alguns locais, tal qual acontece hoje em alguns destinos turísticos e 

podendo aumentar a permanência média dos visitantes, transformando alguns destes em 

turistas.  

  

 Como se depreende do perfil da procura turística cultural aqui apresentado, e essa poderá 

ser aferida como uma das principais características do turismo nas cidade de média 

dimensão em Portugal situadas fora da faixa litoral, a permanência média é relativamente 

reduzida, influenciando negativamente a receita global gerada pelo sector turístico. 

Estamos convencidos que a falta de elementos de fixação, entre os quais podemos referir a 

excessiva concentração da informação num número reduzido de recursos, que 

correspondem aos que dispõem de maior notoriedade turística, será um dos principais 

constrangimentos ao aumento da permanência média.  
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 Outra das propostas  interessantes que surge nesta investigação é o facto da percepção da 

cidade de Braga não estar somente relacionada com os seus monumentos e outros aspectos 

do seu património cultural, mas também com o ambiente da cidade, com a sua atmosfera.  

  

 A junção destas duas ideias – diversidade de recursos e/ou diversidade de percepções, gera 

implicações para o planeamento turístico da cidade de Braga, as quais foram já percebidas 

por outras cidades, levando ao desenvolvimento de novos produtos turísticos 

direccionados, já não para segmentos alargados em função de uma motivação comum, mas 

para nichos de mercado muito específicos. Isto não será, aliás, um factor novidade, pois a 

própria Organização Mundial do Turismo apresenta o Turista do Século XXI como tendo 

essas características (OMT, 2004). 

  

 A reforçar esta necessidade de intervenção sobre as condições de fruição dos recursos está 

a constatação de que, independentemente do tipo de motivação, as pessoas afirmam que a 

visita à cidade lhes proporcionou um enriquecimento cultural, par tal contribuindo, em 

particular, os recursos culturais materiais de cariz civil e religioso. Foi possível identificar 

uma maior incidência dos visitantes na visita a recursos culturais materiais, destacando-se 

de entre os recursos referenciados três: dois de cariz religioso (Bom Jesus e Sé Catedral) e 

o Centro Histórico (conjunto urbano que conjuga os dois tipos). Não se tratando de espaços 

encerrados, mas sim de livre acesso, existe um conjunto de questões pertinentes, 

relacionadas com a sua interpretação e fruição, que se colocam a quem os gere, uma vez 

que a falta de condições de fruição dos recursos é referida como um dos aspectos negativos 

da cidade. A divergência de opinião em relação à experiência da visita e à avaliação das 

condições de fruição dos recursos, poderá ser uma oportunidade para a gestão turística da 

cidade de Braga dado que a melhoria daquelas condições potenciará a experiência vivida e, 

em consequência disso, a imagem global sobre a cidade como destino turístico. 

  

 Outra conclusão relevante é, exactamente, a percepção positiva que os visitantes têm da 

cidade, quer pelas respostas obtidas em relação aos seus atributos, quer pelas respostas 

obtidas quando questionados sobre cidades semelhantes (ver capítulo 4). Como já foi 

referido no referido capítulo, Braga é considerada semelhante a aglomerados urbanos 

classificados como Património da Humanidade da UNESCO. Pese embora a cidade possa 
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não equacionar a candidatura a tal classificação, parece-nos relevante o facto de os 

visitantes fazerem esta associação, o que nos conduz a sugerir que o posicionamento 

turístico da cidade combine o seu importante legado histórico e arquitectónico com a 

proximidade geográfica a alguns dos destinos considerados como semelhantes, procurando 

na diversidade e riqueza do seu património material as bases para a sua diferenciação. Esta 

relação confirma-se, aliás, pelos resultados da pesquisa efectuada junto de Operadores 

Turísticos internacionais, cuja programação à cidade se centra bastante em torno dos 

recursos turísticos culturais já referidos e que são factores de atracção. 

  

 A análise efectuada a um total de 212 Operadores Turísticos e 409 programas, dos quais 

92 (22,49%) incluíam a visita e/ou alojamento na cidade de Braga, permitiu-nos obter uma 

informação sobre o tipo de recursos turísticos mais utilizados por aqueles importantes 

intermediários do sector turístico. Estamos a referir-nos, nomeadamente, à opção por um 

determinado conjunto de recursos para suscitar o interesse dos potenciais visitantes nas 

suas ofertas comerciais, entendidas por todo o processo de composição comercial que, 

baseando-se na existência de recursos com capacidade para se transformarem em 

Atracções, suscitam esta deslocação. 

  

 A notoriedade destes recursos também está patente nos suportes informativos e 

promocionais consultados, sendo referidos em todos eles. Poderemos, por isso, deduzir que 

há, por parte das entidades gestoras, um elencar dos principais recursos turísticos da 

cidade. Assumindo tal como verdadeiro, devem os mesmos ser alvo de uma intervenção ao 

nível da qualificação da informação turística por forma a valorizar a sua fruição. 

  

 Por  outro lado, a notoriedade dos referidos três recursos pode resultar, exactamente, da 

concentração da promoção turística nos mesmos, reflectindo assim o sucesso desta 

comunicação. Esta hipótese poderá significar também que outros recursos de interesse e 

importância poderiam ter outra notoriedade, desde que o seu potencial fosse 

criteriosamente avaliado. Com base em estudos técnicos bem como em testes de 

experimentação com visitantes, poder-se-ia conseguir uma maior diversificação das 

atracções culturais da cidade e, consequentemente, um reforço da imagem de Braga como 
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destino turístico cultural, dando um maior fundamento ao atrás exposto sobre a intervenção 

gradual num maior número de recursos turísticos. 

  

 Outro aspecto que deve ser considerado é a excessiva concentração na componente 

material da oferta, numa cidade cujo legado cultural imaterial, civil e religioso, possui um 

potencial que de modo algum deverá ser menosprezado, grande parte do qual consta do 

documento de enquadramento da intenção de candidatura da cidade a Capital Europeia da 

Cultura 2012, devendo ser utilizado como meio de enriquecimento da oferta cultural, com 

isso valorizando a imagem turística da cidade. O Turista Cultural pretende, mais do que a 

simples contemplação de fachadas e ruas, um aprofundamento da experiência de viagem, 

como se demonstrou nas duas categorias de percepções aqui apresentadas. Importa, por 

isso, reforçar a ideia de que a cidade não vive apenas do edificado, do palpável, mas pode, 

igualmente, viver da sua atmosfera, da animação resultante do quotidiano e da animação 

provocada (eventos culturais, animação de rua). Obviamente que parte desta animação 

ultrapassa a mera esfera de intervenção turística, prendendo-se com questões do 

ordenamento urbano, do policiamento, do organização social, dos incentivos para certo 

tipo de estabelecimentos estarem em localizações adequadas, da política de reabilitação das 

zonas históricas. Assim, torna-se evidente a relevância da assunção, por parte do órgão 

municipal, do Turismo como um sector estratégico. 

  

 No que respeita a outros aspectos da procura turística cultural (comparando com o Turista 

Não Cultural), os principais traços caracterizadores são:  

 

- mercados de proximidade (sobretudo o mercado interno e Espanhol), Inglaterra e 

Itália;  

- equilíbrio entre os dois sexos;  

- nível etário onde predominam pessoas com mais de 35 anos de idade;  

- elevado grau de habilitações literárias;  

- o ambiente “urbano” é referido como mais usual nas férias;  

- permanência por um menor número de dias nas cidade.  
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Um outro aspecto que entendemos ser relevante para a presente conclusão é o facto de o 

TC optar por alojamento em estabelecimentos hoteleiros. Considerando que ao nível da 

despesa média diária realizada os TC se enquadram em intervalos superiores, poder-se-á 

deduzir que há uma relação directa com a opção pelo alojamento em estabelecimentos 

hoteleiros (com grande procura de Hotéis) e a despesa per capita realizada. Como tal, é 

importante perceber que mesmo perante a possibilidade de os TC’s serem em minoria 

neste destino turístico, os mesmos podem ter um impacte económico bastante superior aos 

demais segmentos turísticos. O grupo de viagem é, na grande maioria, um grupo restrito 

(menos de 6 pessoas), havendo um elevado número de inquiridos a afirmarem que viajam 

somente com o seu cônjuge. Este segmento da procura demonstrou ter um conhecimento 

bastante específico dos recursos turísticos culturais da cidade. 

  

 Pelo exposto, ficou claro nesta secção que há uma procura turística cultural na cidade de 

Braga que tem uma percepção desta como cidade de forte oferta religiosa, motivando uma 

visita centrada, essencialmente, nos recursos materiais desta índole, constitutivos da 

imagem da cidade. Também nos parece claro que estamos perante uma imagem generalista 

da mesma, não atendendo a atributos bem clarificados, pese embora se destaquem alguns 

recursos turísticos materiais. Significa isto que, do ponto de vista da gestão turística, 

deverá haver uma abordagem neste âmbito, com políticas e acções globais que sejam 

capazes de ir mais além do que a simples promoção turística do património cultural, 

conseguindo reforçar aspectos da cultura vivida hoje, numa lógica de relação permanente 

entre o legado civilizacional em que esta cidade é rica, as novas abordagens promotoras 

dessas tradições e também de uma produção cultural actual, com isso criando uma relação 

entre o usufruto dos mesmos recursos por visitantes e visitados.   

  

 Secção 3 – Os contributos para o campo de análise 

  

 Consideramos que a investigação desenvolvida permite destacar, em particular, a 

complexidade do Turismo Cultural enquanto produto turístico, designadamente pela 

variedade de recursos turísticos identificados a partir da análise do cruzamento entre as 

diversas fontes consultadas. Tal deve-se ao facto de o Turismo Cultural ser uma área ainda 

pouco desenvolvida do ponto de vista teórico, encontrando-se numa fase de alteração, 
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mesmo a nível internacional76. Assim, podemos afirmar ter sido essa falta de clarificação 

prévia do que é o património cultural, uma das limitações ao maior desenvolvimento da 

dissertação. 

  

 Apesar disso, e no âmbito da presente investigação, queríamos destacar como um dos 

contributos, a abordagem efectuada para clarificação da tipologia de recursos turísticos 

culturais, porquanto o mesmo poderá ser considerado como base de trabalho para a 

organização daqueles, criando uma base comum que permita a comparação entre 

realidades geográficas e temporais diferentes. 

  

 Em segundo lugar, também consideramos importante o estudo da relação entre os 

processos de globalização, cultura e turismo. A presente dissertação poderá ser um 

contributo para se enfatizar o facto deste sector, considerado como a “indústria da paz”, ser 

um dos principais beneficiários destes processos e um dos principais promotores do 

relacionamento entre diferentes civilizações. É importante compreender que o 

desenvolvimento das TIC, dos meios de transporte e da mobilidade das pessoas, acarretou 

uma mundialização do turismo, ou uma turistificação do mundo, o que vem criar novos e 

importantes concorrentes. A ideia da mobilização dos cidadãos, especialmente dentro do 

espaço da União Europeia, ganha uma força crescente. A ela surgem associadas as novas 

tecnologias como meio facilitador do intercâmbio cultural, pela facilidade de acesso à 

informação e a possibilidade de troca de informação, como são exemplo alguns 

movimentos espontâneos que surgem em todo o mundo a propósito de determinadas causas 

ou acções. A globalização é, por isso, uma realidade que obriga ao surgimento de novas 

éticas, de novas formas de desenvolvimento, de novas condutas. Exemplo disso é o Código 

Mundial da Ética para o Turismo, que nos seus 10 artigos vem defender uma postura de 

responsabilidade do sector turístico no desenvolvimento das comunidades e seus 

territórios. 

  

 Por esse motivo, a análise efectuada sobre a relação entre globalização e turismo, com as 

suas mútuas influências, parece-nos de extrema importância, uma vez que diversos povos, 

                                                  

 76 Saliente-se a este propósito o trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito da união europeia, presidido por Guilherme de 
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residentes em diferentes países, tendem hoje a assumir comportamentos de consumo 

cultural comuns. A problematização do conceito de consumo cultural, já referido no início 

desta conclusão, é interessante do ponto de vista da ideia patente nesta dissertação sobre o 

Acto Cultural, enquanto momento de encontro entre o recurso e o seu observador. Para o 

sector turístico, esta relação é de extrema importância, porquanto ela é a base de todo o 

fenómeno turístico cultural. O conceito de cultura, aqui problematizado numa perspectiva 

de algo que é desenvolvido ao longo do tempo, que não é estático, mas sim que se vai 

incorporando em cada indivíduo e nos povos, é de extrema importância para o sector do 

Turismo. Como se referiu no capítulo 2, hoje defende-se que para uma correcta 

interpretação e um máximo desfrutar de um elemento cultural, é imprescindível que o 

observador seja detentor de um capital cultural com uma determinada configuração. No 

entanto, também hoje vivemos num contexto de “supermercado cultural”, com um leque de 

oferta bastante variado, ao qual corresponde um leque de procura igualmente variado. 

Foram nesta dissertação referidos alguns números de visitação a equipamentos e 

exposições, que nos levam a reflectir sobre a supracitada capacidade de observação.  

  

 Isto encaminha-nos, de certo modo, para um terceiro contributo, assente na questão chave 

de toda a discussão do produto turístico cultural, designadamente para perceber o que 

consideramos como Turista Cultural: se toda a pessoa que simplesmente visita um recurso 

turístico cultural, ou se devemos afunilar o espectro, assumindo como definitiva a 

necessidade de que haja uma motivação prévia de visita.  

 

 Apesar das limitações do presente trabalho, nomeadamente, o facto dos inquéritos se 

terem realizado apenas durante a época de Verão, não conseguindo uma amostra 

representativa de todos os meses do ano; o facto de não terem sido recolhido informações 

durante a Semana Santa, evento cultural de forte impacto na procura turística da cidade e o 

facto de não terem sido administrados inquéritos durante a realização dos Encontros de 

Imagem, cujo impacto nos visitantes a alguns equipamentos culturais é relevante, os 

resultados do inquérito administrado no âmbito da presente dissertação junto dos visitantes 

da cidade de Braga parecem-nos válidos. Para além dos resultados em si, deve-se destacar 

                                                                                                                                                     

Oliveira Martins e que pretende toda a revisão do conceito de património cultural, material e imaterial. 
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a consonância com resultados de outros trabalhos de investigação desenvolvidos em 

período semelhante, que vêm reforçar os da presente investigação.  

 

Estes resultados demonstraram que aqueles que afirmaram ter uma motivação cultural, 

possuíam uma postura mais crítica sobre a cidade, detendo, nomeadamente, uma 

informação mais precisa sobre os locais que pretendiam visitar e as suas condições de 

fruição. Este segmento possuía, igualmente, um nível superior de habilitações, podendo-se 

associar a estas um maior capital cultural, na perspectiva de conhecimento pessoal 

adquirido ao longo da vida. 

  

 Esta conclusão conduz-nos para uma quarta questão entendida como relevante para o 

campo de análise, que é a classificação de um destino como Destino Turístico Cultural. Se 

por um lado é certo que devemos possuir um ou mais recursos turísticos culturais como 

base de afirmação do nosso destino enquanto destino turístico cultural, não é menos 

importante a questão da Imagem deste mesmo Destino. Devemos considerar que esta, 

enquanto algo que constitui uma percepção dos visitantes, é de extrema importância, pois 

funciona como determinante na escolha do destino a visitar. Como podemos constatar na 

revisão bibliográfica efectuada relativamente ao processo de formação de imagem, estamos 

sujeitos a influências intrínsecas e extrínsecas. Entre estas, o conjunto de experiências 

anteriores e a opinião de amigos e familiares que podem assumir um papel central na 

decisão. No caso particular das cidades de média dimensão, entendemos que uma das 

ideias mais relevantes, considerando o caso da cidade de Braga, é que as mesmas deverão 

ter diferentes estratégias para diferentes segmentos de mercado, podendo-se posicionar 

como destinos “meta” (destino final da viagem) para segmentos mais específicos, que 

viajam de forma autónoma, não recorrendo a grupos organizados, enquanto para o turismo 

de Circuito Organizado, de grandes massas, estas cidades tenderão a funcionar como áreas 

vizinhas de um pólo turístico central, seu destino “meta” (no presente caso, o Porto). 

Perceber, ainda, quais são os segmentos mais relevantes para a receita turística global e 

receita turística per capita é fundamental, uma vez que ao nível do planeamento e gestão 

do Destino Turístico, tal compreensão pode ter influência directa sobre os equipamentos e 

serviços a instalar e todas as acções de promoção a desenvolver. 
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 Secção 4 – Futuras áreas de investigação 

  

 Mais do que concluída, consideramos que a presente investigação foi o início de uma 

abordagem a uma área temática em construção. Incorpora a análise do passado e as 

dinâmicas actuais das actividades culturais, associando-as ao desenvolvimento de um 

sector económico com perspectivas bastante optimistas de crescimento nos próximos anos. 

Neste sentido, a nossa reflexão final conduz-nos a destacar a relevância científica e 

operacional das seguintes áreas de investigação: 

- a gestão dos Recursos Turísticos Culturais » a análise bibliográfica das várias 

fontes promocionais da cidade, demonstrou que recursos turísticos de diferente 

importância são tratados de igual modo. Nesse sentido, entendemos que, mais 

do que analisar a notoriedade turística dos recursos culturais, importa abordar a 

sua classificação aliando a componente patrimonial com o turismo, dai 

resultando uma perspectiva holística sobre os recursos e o meio envolvente que 

vá de encontro às expectativas dos turistas; 

- a clara definição do que é a configuração de um produto turístico numa cidade 

de média dimensão » se no presente caso procuramos conhecer mais a imagem 

percebida da cidade e alguns dos seus atributos, parece-nos relevante que se 

considere como trabalho de futuras investigações  o aprofundamento deste 

assunto em Portugal, que julgamos ser do maior interesse, desenvolvendo-o 

noutras cidades de média dimensão; 

- a relação de Braga e as cidades de média dimensão com os núcleos rurais de 

proximidade » seguindo a mesma lógica atrás referida relativamente aos tipos 

de destinos turísticos, designadamente a lógica da destinos vizinhos ou destinos 

meta, a mesma pode ser aplicada a níveis geográficos de maior proximidade. 

Em Braga, esta relação poderá ser de extrema importância para o trabalho 

futuro, uma vez que a cidade possui em seu torno um conjunto de núcleos 

rurais, junto dos quais deveria ser estudado o seu impacto sobre a procura 

turística e, nomeadamente sobre a procura de recursos turísticos em meio rural 

e seus serviços. Esta análise poderá despoletar um conjunto de questões de 

interesse para a gestão turística, nomeadamente no que respeita à oferta de 
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alojamento, à estruturação de programas de viagem, à estruturação de propostas 

de itinerários, entre muitos outros factores essenciais ao desenvolvimento 

turístico. 

  

 Concluímos esperando que esta investigação possa ser uma mais valia para o 

conhecimento da actividade turística da cidade de Braga, bem como para a discussão 

académica do tema. 
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 Anexo 1 – Inquérito 

  

 Caro/a Visitante! 
 Este questionário faz parte de um estudo sobre a imagem de Portugal enquanto destino turístico. Os resultados 

poderão ajudar o sector turístico português a melhorar alguns aspectos da sua oferta. 

 Muito obrigada pela sua valiosa ajuda! 
 Elisabeth Kastenholz (Coordenadora do projecto), Universidade de Aveiro 

  

 AS SUAS FÉRIAS, EM GERAL, E EM PORTUGAL 
 1a. Quantas vezes ao longo do ano costuma passar férias (de pelo menos 4 dias)? cerca de ____ vezes 

 1b. Que tipo de ambiente prefere para férias? (indique a 1ª e 2ª preferência)  

 Praia ___      Urbano___     Rural___    Montanha___ 

 2.  Indique até 3 destinos (paises ou regiões) que tem visitado nos últimos anos para férias: 
_______________________________________________________________________________________ 

 3a. Quantas vezes já esteve, anteriormente, de férias em Portugal? nunca �  cerca de _____ vezes 

 3b.  Se já esteve, onde esteve (Região/ Cidade)? _______________________________________________ 
 4. Se tivesse que descrever este país em 3 palavras, considerando imagens, características distintivas e o 

ambiente que palavras escolheria?_______________________________________________________ 

 5a. Como descreve a sua visita actual a Portugal, indicando as localidades e o tempo da sua estadia: 

 Localidade de 
estadia 

 Tipo de Alojamento 
 (hotel, pensão, 
campismo?) 

 Tempo de 
estadia 

 (em dias) 

 Motivo principal (Euro 2004, 
praia, cultura, saúde, negócios, 
compras, amigos, outros...) 

        

        

        

        
 9. A minha impressão global sobre Portugal enquanto destino turístico é: péssima     excelente 

 10. Quanto está a gastar aproximadamente por pessoa e por dia em Portugal? (alojamento, alimentação, 
transporte, pequenas compras, diversões, etc., excluindo a viagem até ao destino): < 10 Euros � 10-20 Euros � 
20-30 Euros � 30-40 Euros � 40-50 Euros �      50-60 Euros � 60-70 Euros � 70-80 Euros � 80-90 Euros �
  90-100 Euros � >100 Euros � 
 11a. Com quem está a passar as suas férias? (várias respostas possíveis)  em casal �  com filhos  �           com 
outros familiares �  com amigo/s � em grupo organizado �    viajo sozinho � 

11b. N.º de pessoas no grupo (incluindo você): _____, das quais crianças (menores de 15 anos):____ 

 13. Qual é a probabilidade de você (assinale o campo que corresponde à sua resposta na escala apresentada): 

a)  voltar a passar férias em Portugal?   b) recomendar Portugal para passar férias? 

 Muito 
improvável 

               Muito 
provável 

   Muito 
improvável 

               Muito 
provável 

 

 A SUA ESTADIA EM BRAGA 
 14. Quantas vezes já esteve anteriormente de férias nesta cidade?  nunca �     cerca de _____ vezes 
 15. Que locais/atracções visitou ( e pensa ainda visitar ) durante a sua estadia na cidade? 
_______________________________ _________________________________________________ 
 16. Exprima, através de um único adjectivo, a impressão geral que tem desta cidade:_______________ 
 17. Podia indicar cidades que, na sua opinião, são semelhantes a Braga?__________________________ 
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 18. Que coisas, produtos, atributos, mais distinguem a cidade de Braga de outras cidades que 
conhece?________________________________________________________________________________ 

 19. Por favor, indique até que ponto a Braga oferece os aspectos abaixo referidos, usando a escala: 
 1- discordo totalmente      a     5- concordo totalmente        (Ns- não sei) 

           Em relação às seguintes rubricas:  Concorda?     
   

  

 Interessante paisagem urbanística   1      2      3      4      5      Ns 

 Excelente animação de rua   1      2      3      4      5       Ns 

 Proximidade a contextos naturais diversificados (campo, 
montanha, mar, rios)  

 1      2      3      4      5  Ns 

 Boa oferta de museus/ exposições  1      2      3      4      5  Ns 

 Excelente apoio nos serviços culturais (visitas guiadas, 
informação,…) 

 1      2      3      4      5  Ns 

 Equilibrado ordenamento urbanístico (construção e espaços 
verdes) 

 1      2      3      4      5  Ns 

 Excelente oferta de espectáculos (concertos, teatro,…)  1      2      3      4      5  Ns 

 Proximidade a locais e cidades com interesse cultural  1      2      3      4      5  Ns 

 A cidade enriquece-me culturalmente  1      2      3      4      5  Ns 

 Boa qualidade do alojamento  1      2      3      4      5  Ns 

 Boa gastronomia  1      2      3      4      5  Ns 

 Elevado grau de segurança   1      2      3      4      5  Ns 

 Boas oportunidades para compras    1      2      3      4      5  Ns 

 História e cultura interessantes   1      2      3      4      5  Ns 

 Ambiente não poluído e não deteriorado   1      2      3      4      5  Ns 

 Arquitectura e monumentos interessantes  1      2      3      4      5  Ns 

 Boa informação turística  1      2      3      4      5  Ns 

 Boa sinalização/ facilidade de encontrar sítios e caminhos   1      2      3      4      5  Ns 

 Serviço turístico muito profissional (hotéis, restaurantes, postos de 
turismo)  

 1      2      3      4      5  Ns 

 Vida nocturna animada  1      2      3      4      5  Ns 

 Boa oferta de actividades desportivas e recreativas    1      2      3      4      5  Ns 

 Boas condições para férias com crianças (actividades, 
equipamento)  

 1      2      3      4      5  Ns 

 Bom clima    1      2      3      4      5  Ns 

 Grande variedade de atracções   1      2      3      4      5  Ns 

 População muito simpática, hospitaleira   1      2      3      4      5  Ns 

 Boas infra-estruturas de apoio (bancos, lojas, hospitais, serviços)  1      2      3      4      5  Ns 

 Boas acessibilidades  1      2      3      4      5  Ns 

 Boa relação preço/ qualidade  1      2      3      4      5  Ns 
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 20. A minha impressão global de Braga enquanto destino turístico é: péssima                              excelente 

 21. Qual é a probabilidade de você (assinale o campo que corresponde à sua resposta na escala apresentada): 

 a)  voltar a passar umas férias em Braga?    b) recomendar Braga para passar 
férias? 

 Muito 
improvável 

               Muito provável   Muito improvável                Muito 
provável 

 

 ALGUMAS PERGUNTAS A SEU RESPEITO 

 22. Nacionalidade:_____________________________________________________________ 
 23. Residência (Concelho):____________________________________________   

24. Idade:    < 14 anos � 15-24 � 25-34 � 35-44 � 45-54 � 55-64 �   65-74 �  > 75 anos � 

 25. Sexo:   masculino �  feminino �  

 26. Grau de Instrução:  Ensino primário � Ensino básico (6º ou 9º) �  Ensino secundário �  
 Ensino profissional � Bacharelato/ Licenciatura �      Mestrado/Doutoramento �  

 27. Situação face ao emprego:  trabalhador/a por conta de outrem � estudante �    reformado �  
       trabalhador/a por conta própria � desempregado � doméstico/a � 

   
 28. Ocupação profissional (se activo):   

 director/ gerente � profissional liberal (médico, advogado, etc) �  

 técnico especializado (electricista, enfermeiro) �  técnico administrativo �   

 profissional de serviços/ comércio�   trabalhador manual ou artesão � 
  

 Se quiser, pode colocar observações e respostas alternativas no espaço em branco: 
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 Anexo 2 – Outros Quadros e Figuras 

  

 Quadro 68 - Galerias de Arte de Braga 

Galeria Municipal Casa dos Crivos Galeria Sépia 

Galeria Porta Nova Galeria de Arte F. G. Machado 

Galeria Sala n.º 47 A Galeria G ‘ Arte 

Galeria Mário Sequeira Galeria Belo Belo 

Galeria Mamede Cerqueira Silva Galeria Cal Viva 

Galeria Hiperquadro Galeria Arte d’Artes 

Galeria de Arte Forma Galeria Paula Fampa 
   

 Quadro 69 - Ambiente de férias 1 
  

   Frequência  %  % Válida 

 Não resposta  1  ,4  ,4 

 Praia  105   45,3  45,3 

 Urbano  65  28,0  28,0 
 Rural  39  16,8  16,8 

 Montanha  22  9,5  9,5 

 Total  232  100,0  100,0 
  

  

 Quadro 70 - Ambiente de férias 2 
  

   Frequência  %  % válida 

 Não resposta  1  ,4  ,5 

 Praia  43  18,5  19,6 

 Urbano  84  36,2  38,4 

 Rural  54  23,3  24,7 

 Montanha  37  15,9  16,9 

 Total  219  94,4  100,0 

 Não contemplado  13  5,6   
 Total  232  100,0   
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 Quadro  71 – Atributos associados à percepção sobre o destino turístico   

 ATMOSFERA  CONHECIMENTO 
 Simpatia  Barato/relação preço/qualidade; 
 Agradável  Bom serviço; qualidade de atendimento 
 Estimulante  Intacto/preservado 
 único /distinto/diferente/original/ com 
carácter 

 Antigo/histórico/com história 

 romântico/ charmoso  Clima 
 relaxante/calmo  Cultural/tradição 
 fantástico/soberbo  Arquitectura/edifícios 
 Diversificado  Luminoso/claridade 
 colorido/vivo  Paisagem 
 Familiar  Mediterrânico/do sul 
 antipático 
  

 Rural 

 mal cheiroso  Pequeno / fácil de conhecer 
 Barulhento  Limpo 
 Caótico  Sujo 
 em obras  Gastronomia 
 Desagradável  Vida na rua 
 autêntico/genuíno/  Sinalização / acessibilidades 
 Divertido  Nenhuma 
 Activo/dinâmico/atarefado  Tráfico 
 nostalgia/saudade/melancolia  Caro 
 mulheres bonitas  Alojamento 
 homens bonitos  Pobreza 
 íntima/aconchegado  Demasiado calor 
 Rica   Restaurantes 
 Grande   Nível de linguagem da população  
 Pequena   Euro 2004 
 Jovem   Má organização Euro 2004 
   Religiosa 
   Cafés antigos 
   Cidade de Braga 
   Shopping 
   Calçada das Ruas 
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 Quadro 72 - Locais que visitou ou vai visitar  na cidade de Braga 
  

   Local 1  Local 2  Local 3  total  % total 

 Museus  11  2  2  15  2,16% 
 Monumentos  5  ---  ---  5  0,72% 
 Bom Jesus  57  35  38  130  18,68% 
 Sé de Braga  80  19  13  112  16,09% 
 Sameiro  2  31  21  54  7,76% 
 Centro da cidade  28  62  28  118  16,95% 
 Estádio de futebol  10  8  ---  18  2,59% 
 Tudo  1  ---  ---  1  0,14% 
 Nenhum  1  ---  ---  1  0,14% 
 Outros  10  10  3  23  3,30% 

 Não resposta  27  65  127  219  31,47% 

 Total  232  232  232  696  100,00% 
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 Anexo 3 – Método de Selecção da Amostra dos  

 Operadores Turísticos 

  

 ALEMANHA – O não envio de informação em suporte papel da Alemanha dificultou a 

recolha de informação, pois a relevância deste país para o Turismo em Portugal é grande. 

Uma das maiores dificuldades foi o facto de muitos dos sítios internet estarem pensados 

para o mercado interno, logo não dispondo de informação noutra língua que não o Alemão. 

Com base na listagem do ICEP, onde constam 292 Operadores Turísticos, com a 

identificação do tipo de produtos comercializados, efectuamos uma triagem, retirando os 

que apenas comercializam Algarve e Golfe. Deste trabalho, resultou uma redução para 

apenas 20 Operadores Turísticos. 

  

 BRASIL – O Universo de 66 Operadores Turísticos é o total dos constantes da listagem 

enviada pelo ICEP, sendo eliminados três por não possuírem informação que possibilitasse 

a análise pretendida. 

  

 CANADÁ – Foram cedidas várias listagens especializadas dos Operadores Turísticos 

deste país, consideramos a listagem de “Operadores Turísticos Gerais”, dado que a mesma 

incluía os especializados e os Luso – Canadianos. Essa lista resultou num conjunto de 45 

OT’s, dos quais apenas foi possível consultar informação de 16.  

 

 ESPANHA – Verifica-se um volume reduzido de OT’s com programação para Portugal 

disponível nos sítios da Internet. Dada a proximidade geográfica deste país, questiona-se o 

interesse daqueles intermediários em comercializar programas para Portugal tendo-se 

denotado que a sua aposta está mais vocacionada para a comercialização de Espanha 

através de redes de balcões de Agências de Viagens e Turismo em Portugal e para o seu 

mercado interno, privilegiando destinos tais como a Costa Sul de Espanha ou as Ilhas 

Baleares. Apesar disso, procedemos à análise das listagens cedidas pelo ICEP, as quais 

estavam extremamente fragmentadas por tipo de produtos ou organizações, o que 
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dificultou a definição do UOT - Espanha. Face a todos estes constrangimentos, entendeu-se 

ser a metodologia mais representativa a selecção dos Operadores Turísticos por: 

- sede da empresa – selecção de Operadores Turísticos das 2 principais cidade 

do país – Madrid e Barcelona e da Galiza (pela proximidade ao Norte de 

Portugal); 

- especialização dos programadores, dada a existência de um grupo de 

programadores especializados na comercialização de Turismo Cultural. 

  

 Com base nestes critérios, determinamos um universo de 100 OT’s para Espanha, dos 

quais foi possível analisar 19. 

  

 FRANÇA – Foi o mercado com maior volume de informação disponível em suporte 

papel, o que permitiu uma boa amostra sem recurso à Internet. Como UOT - França 

consideramos todos os OT’s constantes da listagem do ICEP, o que significa um total de 

206 empresas, analisando-se 61 que enviaram informação em papel. Uma vez que os 

catálogos e brochuras disponibilizados respeitavam a 2003, fez-se uma análise 

complementar da programação destes OT’s através da Internet. 

  

 ITÁLIA – considerou-se como UOT - Itália a listagem enviada pelo ICEP, tendo a análise 

dos programas sido realizada através da conjugação entre os catálogos e brochuras 

recebidos e visitas a sítios Internet que teve como motivo a actualização da informação 

dado que algumas das brochuras datavam de 2002. O resultado final foi de 50 OT’s 

considerados, analisando-se 34 dado que a informação de algumas brochuras não permitia 

concluir sobre o tipo de programas da empresa para Portugal. 

  

 HOLANDA – optou-se pela utilização do método semelhante à Alemanha, com um UOT 

- Holanda de 82 OT’s, dos quais foi possível efectuar a análise de 25. 

  

 POLÓNIA – também se recorreu ao método da Alemanha, considerando-se como UOT - 

Polónia todos os OT’s constantes da listagem. No entanto, para efeitos de AE apenas foram 
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consideradas as brochuras recebidas bem como os OT’s com endereço Internet. De um 

potencial de análise de 33 programas, foi possível analisar 18 programas. 

  

 REINO UNIDO – foi utilizado o mesmo método da Alemanha, o que reduziu o UOT- 

Reino Unido de 85 para 29 OTs, sendo que após tentativa de visita e recolha de informação 

nos sítios de Internet, apenas foi possível analisar 13. 
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 Anexo 4 – Listagem dos Operadores Turísticos 

  

 ALEMANHA 

 CHECK-IN INDIVIDUELLE FLUGREISEN GMBH 

 DERTOUR GMBH & CO.KG (REWE) 

 DR. KOCH FACHEXKURSIONEN 

 OLIMAR REISEN GMBH 

 TOURISTIK UNION INTERNATIONAL (TUI) 

 WIKINGER REISEN 

 AIRTOURS 

 BP - BAYERISCHES PILGERBURO 

 BAVARIA FERNREISEN 

 BIBLISCHE REISEN 

 BINDER REISEN 

 COURTIAL REISEN 

 DERTOUR GMBH & CO.KG (REWE) 

 FERNER WELTEN 

 FERNER WELTEN 

 FERNER WELTEN 

 IN NATOURA NATUR -UND RLEBNISREISEN 

 OLIMAR REISEN GMBH 

 RAINBOW TOURS 

  

 BRASIL 

 ABREUTOURS 

 ADV - OPERADORA DE TURISMO 

 BONVOYAGETOUR 

 CVC 

 DESIGNER TOURS 

 SPECIAL TOURS 

 MR TRIP 

 NEW AGE TOURS 

 SUP. INTERNACIONAL 

 SOFT TRAVEL 

 TRANSIBÉRICA 
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 CANADÁ 

 ADVENTURES ABROAD 

 HORIZON 

 JM VACATIONS 

 CANADIAN TRAVEL ABROAD 

 TOURS CHANTECLERC 

 LA COLLECTION VOYAGES 

 COSMOS 

 GRECIAN PARADISE TOURS 

 TRAVEL WITH FLAIR 

 MIMOSA VACANCES 

 STAR TRAVEL HOLIDAYS 

 REVATOURS 

 SOUTH AMERICAN TOURS 

 MEDITERRANÉE & EUROPE 

 GLOBUS 

 TRAFALGAR'S 

 TRAVCOA 

  

 ESPANHA 

 BARCELÓ VIAJES 

 EUROPAMUNDO 

 EXCEL VACACIONES 

 EURO VIPS 

 IBEROJET 

 INTERMUNDOS 

 NOGAL VIAJES 

 PORTUGAL TOURS 

 TURISNORTE 

 ANDALTOUR 

 SPECIAL TOURS 

 VIVIR VIAJES 

 TOURALP 

 TRAVELMAR 

 GRUPO AVASA 

 ATAMAN TOURS 

 EROSKI 
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 PRIMERA LINEA 

 VIAJES EXECUTIVO 

 VIAJES MARSANS 

  

 FRANÇA 

 ALLIBERT 

 AMPLITUDE 

 ATLANTICA TOURS 

 AILLEURS 

 BOOMERANG 

 BERNARD VOYAGES 

 BONNE VACANCES 

 CAR CLUB 

 CARRÉ EVASION 

 CLIO 

 CLUB ALLIANCE 

 CLUB EVASIONS 

 CLUB MED - DECOUVERT 

 CROSITOUR 

 DONATELLO 

 D TOURS 

 DUNOIS 

 EUROLINES 

 EHS - EUROPE HOTEL SERVICES 

 GALLIA TOURISME 

 ESCAPADE 

 EURO PALIS 

 GIRARDOT 

 GINHOUX VOYAGES 

 HOLEPLAN 

 HERVOUET VOYAGES 

 HMS VOYAGES 

 INTERMEDÉS 

 JET TOURS 

 LA PROCURE (TERRE ENTIÉRE) 

 LIM TOUR 

 LOOK VOYAGES 
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 LUSITANIA VOYAGES 

 LA CORDÉE 

 MAR SOL VOYAGES 

 MARSANS 

 MASSY VOYAGES 

 MONDIAL EVASION 

 MICHEL VOYAGES 

 MUNDI COLOR - IBERIA 

 NDS VOYAGES 

 NATIONAL TOURS 

 NOUVELLES FRONTIERES 

 PHILIBERT 

 PHOCEENS VOYAGES 

 PORTUGAL AIRWAYS 

 PRÊT A PARTIR 

 PLANÉTE EUROPE 

 PARTENAIRE AIR FRANCE 

 RICHOU 

 SALAUN 

 SIP VOYAGES 

 SOLOTOUR 

 TRIANGLE 

 TOURACO 

 TOURMONDE 

 TOUR INDIGO 

 TCH - VOYAGE 

 TERRIEN 

 VOYAGES COUDERT 

 VOYAMAR 

 VOYAGES GALLIA 

 VDM  - VOYAGEUS DU  MONDE 

  

 ITÁLIA 

 ALIANTOUR 

 ALLEGRO TOUR 

 ATITUR 

 AYDIN 
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 BATTISTERO VIAGGI 

 BOSCOLO TOUR 

 BREVIVET 

 DIFFUSIONE VIAGGI 

 DUOMOVIAGGI 

 EMAUS VIAGGI 

 ETERIA VIAGGI 

 GUINESS TRAVEL 

 IL GIRASOLE 

 KING HOLIDAYS 

 MANA'S WORLD 

 MECAVIAGGI 

 OLYMPIA VIAGGI T.O 

 OPERA DIOCESANA 

 OPERA NAPOLETANA 

 PETRONIANA  

 PRAGA VIAGGI 

 PROSPETTIVE 

 QUOVADIS - VIAGGI TURISMO 

 RAMPININI 

 RAYON TOUR 

 RIXIAVIAGGI 

 RUSCONNVIAGGI 

 SERENA 

 SETTEMARI 

 SEVERAL TOURS 

 SQUIRREL 

 TONELO VIAGGI 

 VIAGGI DI ATLANTIDE 

 VIAGGI DOC 

  

 HOLANDA 

 ACSI CARAVANRALLY'S 

 AGUILA RENT A VILLA 

 AKTIVA TOURS 

 AMARANT REIZEN 

 ANDERS REIZEN 
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 APRIORI REIZEN B.V. 

 AVENTURA PLUS YACHTCHARTERS 

 BETER UIT REIZEN 

 BIZZ TRAVEL B.V. 

 CAMELOT SPORTIEVE REIZEN 

 CONNEXXION TRAVEL B.V. 

 CREATIEF REIZEN 

 CULTURA REIZEN 

 DE JONG INTRA VAKANTIES B.V. 

 DE RONDE 

 DE WANDELWAAIER C.V. 

 DISCOVER REIZEN 

 DRIETOUR REIZEN 

 EIGEN-WIJZE REIZEN B.V. 

 KRO / MEGA TOURS 

 PELIKAAN - VAKANTIEREIZEN 

 VNB - NATIONALE BEDEVAARTEN 

  

 POLÓNIA 

 LEKIER 

 FRATER 

 SEKRETARIAT DO SPRAW APOSTOLSTWA 

 PATRON - TRAVEL (SANTUÁRIOS MARIANOS DA EUROPA) 

 HERMES 

 OPAL TRAVEL 

 SIGMA TRAVEL  

 APOSTOLOS 

 OPEN TRAVEL GROUP 

 CARITAS 

 BIURO TURYSTYCZNE MISTRAL 

 GM TRAVEL 

 VIATOR 

 A T. AVE 

 KATOLICKIE BIURO PIELGRZYMKOWE 

 NOMADA 
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 REINO UNIDO 

 ARBLASTER &CLARKE WINES 

 BRIDGE TRAVEL SERVICE 

 CITALIA 

 THE INDIVIDUAL TRAVELLERS 

 PORTUGALA HOLIDAYS 

 PORTUGUESE AFFAIR 

 SAGA HOLIDAYS 

 SIMPLY PORTUGAL 

 CACHET TRAVEL 

 CADOGAN HOLIDAYS 

 CARAVELA TOURS 

 DESTINATION PORTUGAL 

 VOYAGES JULES VERNE 
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