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resumo 

 
A convergência de um conjunto de fatores económicos, sociais e culturais 
gerou o incremento de interesse pelos elementos do património 
representativos dos lugares e do passado de uma sociedade.  
À medida que a competitividade aumenta, os destinos turísticos urbanos 
procuram proporcionar uma oferta que esteja ao nível ou exceda as 
experiências proporcionadas por destinos alternativos.  
Tendo em conta a relevância dos edifícios de muitas das centenárias 
universidades de cidades europeias, numa dimensão histórica, arquitetónica, 
estética e simbólica, visa-se com a presente tese ilustrar o potencial desse 
património para a diversificação e diferenciação das respetivas ofertas 
turísticas. Releva-se, neste contexto, o papel do networking entre atores com 
responsabilidades sobre a competitividade e sustentabilidade dos destinos 
turísticos. 
A referida questão é perspetivada no âmbito de um estudo de caso, elegendo-
se para o efeito a centenária Universidade do Porto. A triangulação de técnicas 
qualitativas adotadas: análise documental, com base em fontes oficiais 
públicas e reservadas, realização de entrevistas com interlocutores diversos 
relacionados com a DMO e com a Universidade do Porto, bem como a sessão 
de focus group promovida com interlocutores privilegiados das três entidades 
envolvidas no estudo, vem confirmar o relevante valor, particularmente 
imaterial, do referido legado, bem como o sentido estratégico da respetiva 
integração na oferta cultural da cidade.  

Destaca-se, entre os contributos proporcionados pela presente tese, o caráter 

determinante que a reversão de fenómenos de rigidez e de falta de 

permeabilidade ao exterior (espaço extra semiótico e alo-semiótico) assumem 

para a ocorrência de diálogo entre os sistemas, para o estabelecimento de 

interações entre si e para a constituição de redes de trabalho, mobilizadas pelo 

empenho e confiança recíproca entre os atores que as integram. 
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abstract 

 
The convergence of a set of economic, social and cultural factors has 
generated an increase in interest in the heritage elements that represent the 
places and the past of a society. 
As competitiveness increases, urban tourist destinations seek to provide an 
offer that matches or exceeds the experiences provided by alternative 
destinations. 
Taking into account the relevance of the buildings of many centuries-old 
universities in European cities, in a historical, architectural, aesthetic and 
symbolic dimension, this thesis aims to illustrate the potential of this heritage 
for the diversification and differentiation of the respective tourist offers. In this 
context, the role of networking between actors with responsibilities for the 
competitiveness and sustainability of tourist destinations is highlighted. 
This question is envisaged within the scope of a case study, electing the 
centenary University of Porto for this purpose. The triangulation of qualitative 
techniques adopted: document analysis, based on official public and private 
sources, interviews with different interlocutors related to the DMO and the 
University of Porto, as well as the focus group session promoted with privileged 
interlocutors from the three entities involved in the study, confirms the relevant, 
particularly immaterial, value of that legacy, as well as the strategic sense of 
the respective integration in the cultural offer of the city. 
Among the contributions provided by this thesis, the decisive character that the 
reversal of phenomena of rigidity and lack of permeability to the outside (extra 
semiotic and allo-semiotic space) assume for the occurrence of dialogue 
between the systems, for the establishment of interactions among themselves 
and for the constitution of work networks, mobilized by the commitment and 
mutual trust between the actors that integrate them. 
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Introdução 

A investigação que se apresenta incide sobre o turismo cultural perspetivado 

relativamente a contextos urbanos europeus. Com o seu desenvolvimento, procura-se 

iluminar o potencial de um trabalho em rede, participado por universidades responsáveis 

pela gestão de edifícios com relevante significado patrimonial, associado a um capital 

histórico, arquitetónico, estético e simbólico, no sentido do reforço da atratividade das 

ofertas turísticas, da sustentabilidade dos destinos e dos próprios recursos, cuja 

preservação e manutenção obrigam a consideráveis e renovados investimentos. A 

questão investigada não só é relevante pelas ressonâncias de caráter político, económico, 

cultural e social associadas às cidades, como pelo input que as respetivas dimensões 

edificadas imprimem na projeção de impactantes imagens visuais, na construção de um 

conjunto de expectativas relativas a “lugares” a visitar, na concretização de “sonhos” e na 

experienciação de emoções impactantes e memoráveis. Além do mais, com a presente 

tese enfatiza-se, o potencial perspetivado com a integração das universidades, na 

qualidade de proprietárias de património edificado antigo, em redes de trabalho a intervir 

sobre as suas cidades, enquanto destinos turísticos. Destacam-se vantagens para o 

território e para as instituições em causa e apontam-se constrangimentos e impactantes 

barreiras a superar, respeitantes ao referido networking, e, inclusive, a um estádio 

anterior à fase inicial de adoção do referido modelo de trabalho, a uma espécie de 

requisito prévio, portanto e que corresponde a uma predisposição para a ação, ao grau 

de recetividade ou permeabilidade ao diálogo entre atores distintos e entre estes e o 

exterior. Facultam-se ainda ferramentas de suporte, suscetíveis de facilitar as investidas 

que, num plano prático, possam vir a fazer-se no sentido de contrariar o status quo 

vigente. Ilumina-se um papel diferente para as universidades, no âmbito do qual se 

preconiza uma maior acessibilidade e uma intervenção direta em atividades estratégicas, 

em prol da sociedade contemporânea.  

No sentido de se confirmar um conjunto de pressupostos em que assenta a questão de 

investigação formulada e os objetivos definidos a partir desta última, desenvolve-se 

fundamentadamente um estudo de caso, suportado em três tipos de técnicas de recolha 

de informação qualitativas (análise documental, entrevistas e focus group), uma 
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triangulação que viabiliza não só o aprofundamento da informação resultante dos dados 

recolhidos, como a matização das perceções formuladas a partir dos mesmos. Na 

essência da relação entre os pressupostos e os objetivos definidos e da relação entre 

estes últimos, os tópicos de discussão explorados, em cada um dos capítulos que 

integram a moldura de enquadramento teórico e o estudo empírico desenvolvido, é 

possível proceder-se à validação de três princípios estruturantes: abrangência, 

consistência e coerência do projeto de investigação. Reforça-se ainda, a propósito da 

metodologia adotada, não só o caráter de complementaridade que o estudo 

desenvolvido evidencia, face a outros com perspetivas aproximadas ou espaços de 

interseção entre si, como o de transposição das conclusões obtidas para outras 

universidades e respetivas cidades, enquanto destinos turísticos. Ao recorrer-se a áreas e 

domínios de conhecimento distintos (história, antropologia cultural, património cultural, 

urbanismo, sociologia, sociologia da comunicação, economia, gestão, marketing e 

comportamento do consumidor), assentes em paradigmas, conceitos e códigos 

linguísticos próprios, reflete-se a essência do caráter holístico do turismo e a articulação 

entre fatores e fenómenos de natureza diversa. 

A presente investigação é dividida em duas partes fundamentais. A primeira parte 

corresponde ao corpo teórico de referência no âmbito do qual, com base na revisão de 

literatura efetuada, se contextualiza o fenómeno de crescente fascínio pelo património 

cultural europeu associado à história e à evolução do desenvolvimento das suas cidades. 

Enfatiza-se, na origem do aumento do turismo em destinos urbanos, o caráter de 

convergência entre fatores económicos, sociais e culturais. O declínio da indústria, as 

alterações relacionadas com o mercado de trabalho, as motivações dos indivíduos 

relacionadas com o aumento de capital cultural constituem, desta forma, alguns dos 

fatores que explicam o referido fenómeno.  

Na análise desenvolvida sobre as cidades, enquanto contextos privilegiados de 

representação de história e cultura dos respetivos países, reflete-se sobre os fatores 

responsáveis pela evolução das funções sociais aí desempenhadas, enfatizando-se o 

protagonismo dos processos de requalificação urbana para a compreensão do relevante 

papel que ocupam hoje. É no âmbito de um contexto altamente tecnológico e global que 
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se realçam igualmente os desafios inerentes a um turista mais escolarizado, mais 

informado e exigente, de difícil padronização.  

A par dos desafios associados aos processos de renovação das cidades e aos crescentes 

níveis de sofisticação e de independência de um novo consumidor, releva-se ainda o 

caráter de interdependência, entre os vários players a intervir na atividade turística dos 

destinos urbanos, dado o caráter multifacetado que se lhe reconhece. A premência 

associada à adoção de um modelo de gestão, potenciador de superiores níveis de eficácia 

e de fenómenos de inovação, enquanto motor de alavancagem da diversificação e 

diferenciação sistemática da respetiva oferta, conquista, desta forma, uma centralidade 

reforçada se atendermos a que a competitividade entre os destinos se converte num 

fenómeno galopante. 

No âmbito do capítulo I do presente projeto de investigação, perspetiva-se, assim, 

fundamentalmente aprofundar motivações da sociedade pós-moderna relacionadas com 

uma atitude de crescente interesse pela história e de nostalgia pelo património cultural. 

Atendendo ao caráter de universalidade, antiguidade, localização física e relevância 

económica, social e cultural das universidades, é com base no valor histórico, 

arquitetónico, estético, simbólico e potencial turístico dos edifícios milenares que as 

integram, entre outros mais recentes, que se procede ao aprofundamento de questões 

relacionadas com o turismo de património, tratadas no capítulo II e particularmente 

ilustradas através de uma universidade portuguesa, a de Coimbra e de duas espanholas: 

Salamanca e Santiago de Compostela. Diferentes, pelas especificidades dos territórios: 

características das cidades em que foram constituídas e respetivos modelos de gestão 

turística, as referidas instituições, partilham, entre si, uma existência secular, isto ainda 

que as de Salamanca e Coimbra sejam muito mais antigas, uma história profundamente 

marcada pela influência da religião católica cristã e ainda o reconhecimento dos seus 

patrimónios como legado europeu e como relevantes atrativos turísticos das respetivas 

cidades.  

É no seio do capítulo III que se perspetiva justamente explicar os fundamentos em que 

assenta o caráter de relevância atribuído às universidades e ao respetivo património 
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edificado. O impacto das referidas instituições no desenvolvimento económico, é, então, 

enfatizado e dimensionado sob diversas esferas de intervenção. Realça-se, por 

conseguinte, a profusão de tipos de impacto das universidades sobre os territórios, 

segundo o angulo de visão de diversos investigadores. É ainda no capítulo III que se releva 

o caráter determinante da presença de elementos de intermediação ou “tradutores 

bilingues”, suscetíveis de gerar espaços de enantiomorfismo ou uma comunicação 

dialógica entre semioesferas, enquanto sistemas independentes com as suas 

semioticidades próprias. Dentro da referida lógica, consideram-se para o efeito três 

grandes grupos de sistemas: as universidades, os municípios e outros stakeholders.  

É na sequência do referido enquadramento teórico que se analisa, no IV e último capítulo 

da primeira parte, os contributos de uma gestão participada, sustentada num modelo de 

trabalho em rede. As especificidades associadas a diferentes designações, bem como 

dimensões ou aspetos valorizados no referido conceito, por distintos investigadores, são 

assim aprofundados, enfatizando-se, todavia, as vantagens competitivas que lhes são 

imputadas. A par de uma gestão sinérgica de esforços, o referido modelo de trabalho 

apresenta-se como uma forma de acrescentar valor ao serviço ou produto disponibilizado 

e particularmente como fonte privilegiada de criação e partilha de conhecimento com 

ressonâncias significativas sobre a inovação, reforço de posicionamento de mercado e 

sustentabilidade do destino a que respeita. O networking é assim apontado como 

resposta à necessidade de cooperação entre players com objetivos comuns, minimizando-

se esforços e maximizando-se resultados. Releva-se a sua acrescida importância para o 

desenvolvimento do turismo urbano, dado o caráter de interdependência entre produtos 

e serviços disponibilizados pelos destinos e a perspetiva de conjunto com que estes 

últimos são percecionados.  

No âmbito do estudo de caso desenvolvido no capítulo VI e já, por conseguinte,na 

segunda parte da investigação, contextualiza-se o crescente interesse turístico pela 

cidade do Porto, enfatizando-se a insuficiência de oferta cultural, designadamente no que 

respeita a tours ou rotas ao património edificado, subordinadas aos estilos arquitetónicos 

preponderantes de um dado conjunto de edifícios, a determinados circuitos pedonais ou 

a outros critérios. Na essência da importância reconhecida ao referido tipo de oferta, 
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encontram-se motivações relacionadas com um maior aprofundamento do conhecimento 

da cidade visitada, com o estreitamento da relação que se cria com o lugar, mas 

sobretudo com o potencial de impacto sobre a duração das estadias. No referido capítulo 

e respetivo anexo (Anexo IV), exalta-se igualmente a história da Universidade do Porto e a 

história dos seus edifícios mais antigos, cuja relação de indissociabilidade se estende à da 

própria cidade, reconhecendo-se ainda, no espólio museológico e jardins afetos a alguns 

deles, interessantes complementaridades. À narrativa, junta-se o valor arquitetónico, 

estético e simbólico dos referidos edifícios, onde funcionaram atividades letivas entre 

outras e o incontestável impacto sobre a paisagem construída, no centro da cidade do 

Porto, enquanto fatores potenciadores de reforço da oferta turística e a disponibilizar por 

via da integração de redes de trabalho a intervir sobre a cidade como destino turístico.   

Por último, no capítulo VII, procede-se à apresentação e discussão dos resultados 

alcançados na sequência da recolha de dados efetuada. Num registo que se pode 

considerar dialético, os paradigmas, conceitos e conclusões, decorrentes da revisão de 

literatura que suporta o corpo teórico de referência, reforçam a pertinência da questão 

de investigação e o sentido atribuído ao estudo de caso, como método, o qual, por sua 

vez, valida a moldura de enquadramento concetual que o precede.  

Por fim, a conclusão constitui o locus, por excelência, para se exaltar a relação entre a 

revisão de literatura e o estudo empírico encetados e os objetivos definidos, apontar as 

condicionantes ou constrangimentos identificados na concretização do projeto, bem 

como para se denunciar as limitações ou fragilidades identificadas, exercício 

imprescindível a qualquer projeto de investigação que se pretenda sério e rigoroso e 

ponto de partida obrigatório para a identificação de estudos de aprofundamento da 

questão; sobre distintas perspetivas ou mesmo sobre novas questões relacionadas com a 

primeira. Entre os contributos teóricos e práticos que se enunciam, enfatizam-se aqueles 

que imprimem um caráter inovador ao projeto, iluminando-se, igualmente, a respetiva 

dimensão de transposição.  
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Capítulo I – O turista e a cidade 

1.1 Introdução 

O presente capítulo assenta na revisitação dos principais paradigmas, conceitos e focos 

de discussão relacionados com a crescente atratividade das cidades para o 

desenvolvimento do turismo. 

Neste sentido, reflete-se sobre a tendência para se viajar mais do que uma vez ao ano, a 

necessidade de se quebrar a rotina, mesmo por curtos períodos de tempo (“short 

breaks”), a saturação relativa de destinos vulgo considerados “sun sea and sand”. A 

melhoria das condições de trabalho; o crescimento generalizado dos níveis de 

escolaridade; a redução da dimensão dos agregados familiares; o aumento da esperança 

média de vida, entre outros fenómenos, tais como a evolução dos transportes e das 

comunicações, pela responsabilidade que se lhes atribui relativamente a uma maior 

recetividade e disponibilidade para o turismo, são questões igualmente tratadas pelo 

impacto que evidenciam no direcionamento dos “olhares” e na construção de uma 

perceção, que se vai generalizando, relativa às cidades enquanto contextos que dão 

resposta a um conjunto de motivações.  

Em perspetiva diversa, apresenta-se a conceção de cidade, enquanto espaço suprimido 

ao espaço natural e organização de edifícios que lhe confere aquela que vai sendo a sua 

identidade, ao longo dos tempos. Enfatiza-se o seu caráter multifuncional e o conjunto de 

fatores que contribuem, de forma mais significativa, para a conquista do estatuto de 

destino turístico. Reflete-se sobre o papel que fenómenos como o declínio da indústria e 

a consequente perda de lugares de trabalho assumem, para a definição de processos de 

intervenção de reabilitação dos centros históricos e de outras zonas que os envolvem, 

como politicamente estratégicos face à perspetiva de, por essa via, se potenciar o turismo 

e, dessa forma, uma reestruturação económica, geradora da recuperação de emprego e 

bem-estar. Os processos de renovação e revitalização são pois alvo de análise, numa 

perspetiva económica, social e cultural, identificando-se tanto os riscos que se lhes 

reconhece, como as vantagens que se lhes associa.  
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Por último, exploram-se ainda perspetivas relacionadas com a identificação de um turista 

pós-moderno, mais escolarizado, independente e autónomo que não só impulsiona o 

fenómeno mobilizador em torno da referida renovação das cidades, como também os 

respetivos processos de reinvenção contínua no sentido de se oferecerem mais 

experiências e sobretudo experiências diferentes.  

Na sequência da revisão de literatura efetuada, perspetiva-se, desta forma, destacar o 

caráter de dependência das atrações turísticas relativamente a dois tipos de fatores: ao 

aumento exponencial das expectativas por parte de um consumidor movido por 

motivações diversas, informado, independente, sofisticado e eclético, bem como ao que 

Benckendorff (2006) define por “competitividade na inovação”. A pressão a que as 

cidades se encontram sujeitas, fenómeno que se aprofunda no presente capítulo, 

constituí assim o fundamento para a questão de investigação colocada que preconiza a 

premência em se diversificar e diferenciar a oferta dos destinos, através da adoção de um 

modelo de gestão fortemente ancorado no trabalho em rede e sobre o que se refletirá 

em capítulos posteriores.  

 

1.2 As cidades como destinos turísticos 

O turismo no seu sentido epistemológico assenta numa confluência de áreas de 

conhecimento e de partilha de contributos de várias disciplinas, permitindo, dessa forma, 

que se possa fluir no âmbito das mais diversificadas abordagens (Tribe, 1997), sejam elas 

económicas, sociológicas, antropológicas, culturais ou de outra qualquer natureza. A 

definição de turismo reflete, de alguma forma, essa complexidade ao assumir, para lá de 

uma essência comum, tónicas ou enfases associadas a áreas de conhecimento tão 

diferentes, quanto o pode ser o ângulo do olhar de quem as concebe e exprime. Nessa 

dita essência comum, poder-se-á considerar: por um lado, o caráter agregado de 

atividades ou negócios desenvolvidos num determinado território, uns destinados ao uso 

quase que exclusivo de turistas e outros ao uso partilhado entre turistas e residentes, por 

outro, a natureza conjunta dos bens ou serviços de lazer, resultantes dos primeiros, 

usufruídos por pessoas fora dos seus locais de residência e de trabalho habituais. 
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Figura 1 – Essência comum às definições de turismo (Fonte: elaboração própria) 

 

Costa (2001) afirma ser difícil definir e circunscrever turismo e o setor do turismo. O 

consenso cinge-se à definição de natureza estatística, disponibilizada pela WTO- World 

Tourism Organization (1995), relativa a viajante, visitante, turista e excursionista e à 

perspetivação do turismo numa dimensão estatística, compatibilizada, na maior parte dos 

casos, graças ao enquadramento concetual e estrutura organizacional facultada pela TSA-

Tourism Satellite Account, associados ao SNA-System of National Accounts 2008. De 

acordo com a metodologia da TSA as atividades afetas ao setor do turismo estruturam-se 

em torno de sete eixos principais de oferta: i) alojamento; ii) restauração; iii) transportes; 

iv) serviços de agências de viagens e operadores turísticos; v) rent-a-car; vi) serviços 

culturais e vii) serviços recreativos e de lazer (Costa, 2005). Acresce que a UN-United 

Nations (2010) estabelece que os produtos relacionados com o turismo integram duas 

categorias de produtos: os que são considerados efetivamente característicos do turismo 

e os outros (“connected”). Costa (2005) evoca ainda Smith (1989) por na sua definição de 

turismo estabelecer já a distinção entre núcleo central da atividade do turismo, enquanto 

conjunto de bens e serviços que fornece, quase que exclusivamente, turistas e “periferia 

de suporte” do setor, enquanto conjunto de bens e serviços fornecidos aos turistas, mas 

também às comunidades locais. 
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Para efeitos de estudos de natureza internacional, com o intuito de se viabilizar a 

realização de análises comparativas, a utilização dos dados constantes das referidas 

categorias: “produtos característicos” e “serviços relacionados”, é então recomendada. 

De entre um amplo espetro de definições consideradas na literatura revista, releva-se o 

conceito apresentado por Mathieson e Wall (2006) face ao caráter de abrangência de que 

se reveste, ao considera-lo um fenómeno de mobilidade: i): “movimento temporário de 

pessoas para fora da área de residência e trabalho habituais”, integrar no conceito o que 

é concretizado no tempo e no espaço a que respeita o fenómeno, assim como o que é 

disponibilizado para consumo ii): “as atividades realizadas durante a estada nessas áreas 

e as facilidades criadas para acolher e entreter os turistas”, bem como permitir uma 

melhor compreensão dos fatores motivacionais associados à procura iii): “o estudo das 

pessoas que se deslocam para essas áreas”, ao perspetivar a dimensão da oferta iv): 

“equipamentos e infraestruturas que são construídos para os turistas”, e ainda ao relevar 

todo um conjunto de consequências provocadas pelo fenómeno, tais como v): “o impacte 

económico, ambiental e sócio-cultural criado pelos turistas nas comunidades recetoras”.  
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Figura 2 – Definição de turismo de Mathieson e Wall (2006) (Fonte: elaboração própria) 

 

Releva-se ainda a definição de turismo apresentada pela acima referida WTO ou OMT-

Organização Mundial do Turismo (1995), enquanto conjunto de atividades realizadas 

pelas pessoas que viajam e permanecem fora do seu ambiente habitual por não mais do 

que um ano consecutivo, por motivos de lazer, negócio ou outros não relacionados com o 

exercício de uma atividade remunerada no local visitado. 

No que respeita à evolução das políticas de turismo relativamente aos destinos urbanos, 

objeto de estudo da presente investigação, importa destacar a convergência de dois 
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importantes fatores: o desinteresse e a gradual rejeição de um modelo tradicional e 

massificado de turismo e a necessidade de se colmatar as consequências decorrentes do 

declínio e desaparecimento de muitas das funções de suporte ao setor secundário, 

nomeadamente pela mobilização da população ativa para o exercício de atividades 

profissionais relacionadas com o turismo e pela recuperação do dinamismo económico 

resultante, quer dos gastos efetuados pelos turistas, quer dos impostos pagos pelas 

empresas turísticas. Com efeito, as dificuldades sentidas por muitas cidades dos países 

mais desenvolvidos, face à perda de empregos e ao abandono de instalações, 

especialmente no centro das mesmas, decorrentes do declínio da indústria e de um 

modelo de produção em massa (Law, 1992), terão contribuído de forma decisiva para que 

o turismo tivesse sido perspetivado como politicamente estratégico enquanto facilitador 

de uma reestruturação económica, gerador de riqueza e emprego: “City marketing is 

launched as an important aspect of restructuring policy”. (Ashworth & Larkham, 1994: 

87).  

Pearce (2001) define os destinos turísticos urbanos como contextos que permitem a 

realização de um conjunto de atividades e simultaneamente o acesso a visitas a sítios de 

interesse, o que lhes confere um caráter multidimensional e polivalente. O território que 

lhes corresponde surge, assim, como o contexto, mas sobretudo o fator-chave para a 

prática do turismo enquanto atividade holística, complexa e que agrega um conjunto 

diversificado de serviços e de produtos integrados naquelas que se consideram grandes 

categorias das respetivas facilities: Alojamento, Restauração e Atrações (Ashworth & 

Tunbridge, 2000). É neste sentido, aliás, que Costa e Albuquerque (2017:419) definem 

turismo urbano como “um fenómeno sociológico e antropológico que se orienta para 

centros urbanos e áreas com valor histórico, patrimonial e cultural” que potenciam “o 

sonho, o devaneio, a vivência e o consumo de culturas”. Tendo em conta a importância 

crescente da atratividade dos territórios para o crescimento das respetivas economias 

regionais e a consequente competitividade em torno da captação de fundos públicos, 

residentes e visitantes, reconhece-se à oferta de cultura e de património que confere um 

caráter singular e diferenciador e, por conseguinte, a identidade ao espaço, primordial 

importância para a definição da imagem, marca e marketing do destino. As cidades 
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enquanto produto turístico, percecionado no seu conjunto como um todo (elementos 

tangíveis e intangíveis) assumem-se, nesta perspetiva, como lugares para os quais se 

promove fluxo turístico e relativamente aos quais se promove o consumo de bens e 

serviços (alojamento, restauração, transportes, atividades de lazer e comércio) e de 

recursos turísticos (património natural e cultural) (Reis, 2011). 

Ainda assim, Page e Hall (2003:338) afirmam que “as cidades não são um fenómeno novo 

para o turismo e para o consumo de lazer”, assim como vários outros investigadores 

atribuem às motivações relacionadas com a procura e com o conhecimento de cultura, 

património e civilizações, associadas ao turismo urbano, um caráter intemporal (Costa & 

Albuquerque, 2017). Há, todavia, diferenças assinaláveis a ter em linha de conta. Desde 

logo, importa destacar o aumento da abrangência da referida prática. Na origem do 

aumento da curva de procura do turismo, importa relevar a melhoria generalizada das 

condições de vida, o aumento da esperança média de vida, as repercussões positivas ao 

nível de rapidez, custo, diversidade e qualidade decorrentes do desenvolvimento 

significativo das comunicações, tanto físicas, como eletrónicas (Costa, 2001), bem como o 

alargado conjunto de alterações relacionadas com o mercado de trabalho de países 

desenvolvidos.  

Law (1994) destaca, neste domínio, o encurtamento da semana de trabalho, com a 

atribuição dos dois dias de fim de semana, para um número considerável de profissões e 

funções, a institucionalização do pagamento de subsídio de férias, a transição por parte 

de indivíduos ainda relativamente jovens para a situação de reforma e ainda o aumento 

generalizado do valor médio desta última. Importa atender, por conseguinte, à afirmação 

crescente de um público que Lipovetsky (2006) define pela avidez por evasões distrativas, 

pelo acesso a experiências geradoras de prazer entre as quais se encontram as associadas 

ao turismo. Libertos de obrigações relacionadas com o trabalho, absorvidos apenas por 

preocupações com o corpo e com a saúde, com as viagens e passeios, bem como com os 

prazeres privados e familiares: “viajam, partem para o outro lado do mundo, visitam as 

cidades e os museus…”(idem: 103). Por outro lado, a maior agilidade na gestão de 

recursos (tempo e dinheiro), por parte dos indivíduos, proporcionada por novos 

enquadramentos legais do setor do trabalho, viabilizaram um cenário de férias, repartido 
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por curtos períodos de tempo, ao longo do ano, rompendo-se com um conceito de 

turismo estritamente associado ao verão e a destinos de praia, conferindo-se, desta 

forma, sobretudo desde a década de 90, um novo folego às cidades, como destinos 

turísticos, evidenciado pela prática crescente de “short breaks”. “The increasing trend to 

take second and third holidays, often as short breaks in western Europe, stimulates city 

trips and, more importantly, spending during such short breaks is on average higher than 

spending during longer holidays (Ashworth & Larkham, 1994: 87). Ao referido fenómeno 

de convergência, entre a procura por parte dos turistas por “cultural short breaks” e a 

necessidade, por parte das cidades, em colmatar a perda de empregos no setor da 

indústria, Richards (1996 b)) atribuí a responsabilidade pela emergência de um mercado 

de férias de curta duração na Europa, particularmente assente em atrações culturais. 

Esquematicamente, os fatores económicos, sociais e culturais que convergem no sentido 

de reforçar e ampliar o conceito de destino urbano podem apresentar-se da seguinte 

forma: 

Acesso a férias; descanso semanal; subsídios; reformas; 

Aumento da taxa de escolarização;  

Redução do número de filhos; 

Aumento da esperança média de vida;  

Procura por capital cultural; atração pela autenticidade; 

 Acesso a mais e melhor Informação e comunicação;  

 Evolução da técnica e da ciência;  

Regeneração das cidades. 

Declínio da indústria; aumento do desemprego; 

         Perda de atratividade dos destinos turísticos de praia. 

 

 

Figura 3 – Fatores responsáveis pelo aumento da procura por destinos turísticos urbanos (Fonte: 

elaboração própria) 

 

Releve-se ainda o contributo dos fenómenos teorizados e evidenciados por Becker (1964), 

aprofundados mais tarde por outros economistas, ao considerar que a educação concorre 

diretamente para o aumento, quer da produtividade, quer dos rendimentos dos 
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indivíduos. Sem prejuízo dos movimentos de oposição a esta teoria (Teoria do Capital 

Humano) e da ocorrência de fenómenos relacionados com: i) a “depreciação dos 

diplomas”, ii) a complexidade socioeconómica envolvente, e ainda, iii) o desajuste entre 

as necessidades do mercado de trabalho e os conhecimentos e competências adquiridas 

por via do ensino e das qualificações obtidas, o forte incremento de procura de ensino 

superior que se tem feito sentir, em países considerados desenvolvidos, parece estar 

indissociavelmente relacionado com a perspetiva de maximização dos rendimentos 

individuais (Leão, 2006). Desta forma, estamos assim perante um tipo de turista mais 

escolarizado e, por conseguinte, mais predisposto a um turismo dimensionado numa 

vertente cultural, percecionado como contexto alternativo ao formal, para efeitos de 

aquisição e valorização de conhecimento (Richards, 1996 a)). Aliás, importa destacar a 

correlação assumida entre o fenómeno de mobilidade social, decorrente do aumento dos 

níveis de escolarização e de rendimentos, e o aparecimento de uma nova classe média 

cuja ressonância ao nível da identificação do perfil dos turistas e da segmentação do 

mercado cultural, é, inclusive, atestada no âmbito dos resultados das investigações 

desenvolvidas. Com efeito, as conclusões apontam para uma significativa 

correspondência entre a nova classe média e os novos turistas culturais (Ferreira, 2003).  

Por outro lado, a redução dos núcleos familiares e a mudança dos estilos de vida, bem 

como o desaparecimento de barreiras entre “alta e baixa cultura” constituem, para 

Richards (1996 a)), alterações a ter em linha de conta quando se pretende identificar o 

conjunto de indicadores com impacto sobre o aumento da procura dos destinos turísticos 

urbanos. Verifica-se, assim, na sequência das referidas alterações uma mudança de 

paradigma: o turismo deixa de ser uma prática de elite, passando a assumir-se como 

prática social geral, generalizadamente adotada. 

 

1.3 A regeneração urbana e o reforço da atratividade das cidades  

No contexto europeu, as cidades assumem, então, especial protagonismo enquanto 

destinos turísticos associados ao acesso a experiências artísticas e culturais entre muitos 

outros tipos de ofertas (Ashworth & Tunbridge, 1990; Richards, 2001). A conquista deste 
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estatuto é o resultado da confluência de um conjunto de fatores relacionados com a 

evolução dos espaços urbanos. A referida questão ou, dito de outro modo, investigação 

sobre o papel da atividade turística perspetivada num enquadramento mais amplo que é 

o do desenvolvimento urbano, foi consideravelmente aprofundada na década de 90, por 

muitos autores: Ashworth e Voogt (1990), Ashworth e Tunbridge (2000), Berg, Borg e 

Meer (1995), Borg (1991), Glasson e outros (1995), Jansen -Verbeke (1994, 1995, 1996, 

1999), Judd e Fainstein (1999), Law (1987, 1993, 1995), Osbasli (2000), Page (1995), Page 

e Hall (2002), Tyler (1998). Em todo o caso, Law foi o primeiro académico a estabelecer a 

ligação entre regeneração do centro histórico e turismo (Ferreira, 2003). 

Importa destacar, a propósito da evolução do meio construído, a influência de duas 

importantes civilizações ocidentais: uma pré-clássica, com origem na Babilónia e que 

reflete um conceito de diversidade cultural, heterogénea, tolerante e inclusiva e a outra, 

grega, da qual se importa o conceito de “polis” enquanto espaço de democracia, de 

cidadania e de participação. Roma, como resultado da absorção das características 

dominantes das duas, é considerada o modelo de cidades como Paris e de grande número 

de outras cidades contemporâneas. Caracterizam-nas a atitude de abertura e de 

tolerância, a par de um ambiente cosmopolita e sofisticado. É neste sentido que se 

identificam traços comuns às cidades europeias, sem que todavia, tal assuma um caráter 

de uniformidade. Na origem do que as distingue e as torna “produtos exclusivos”, 

identifica-se uma história rica, complexa e muito variada, resultante da diversidade étnica 

e cultural (idem).  

Sem prejuízo da importância atribuída a outros espaços afetos ao meio construído, 

destacamos a praça enquanto locus que acolhe edifícios e monumentos cuja arquitetura 

emana a magnitude adequada, tanto ao respetivo propósito funcional, como ao seu valor 

político e social (Lamas, 1993). De resto, a civilização clássica foi pródiga na introdução de 

recursos criativos nas suas cidades: Atenas e Roma e, mais tarde no período do 

renascimento, nas de Roma, Veneza e Florença, pelo que não será de surpreender a 

circunstância de o termo património ter tido origem no latim “patrimonium”, para definir 

a relação entre um grupo juridicamente definido e os seus bens materiais concretos assim 

considerados (Ferreira, 2003).  
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Aliás, nem mesmo durante o período medieval, paradigmático pelo acentuado pendor 

religioso e durante o qual a construção de igrejas e catedrais de estilo românico e gótico 

tiveram o seu apogeu, as cidades perderam a sua função enquanto ponto de encontro, 

espaço público para comunicação de mudanças a implementar pelos órgãos de 

governação do reino ou local, conquistas e outros feitos, inclusive aplicação de castigos e 

execução de penas de morte. As feiras aí realizadas, enquanto relevante ponto de 

comercialização de produtos, constituíam um dos primeiros fatores de dinamização das 

economias e de arrecadação de impostos. As suas praças e principais ruas fervilhavam 

com gentes dos mais diversos ofícios que aí buscavam, no dia-a-dia, peças produzidas por 

artesãos, cumprir com pagamentos a que estavam obrigados, recorrer à justiça, orar, mas 

também divertir-se.  

Um olhar especializado sobre o espaço público das cidades, enquanto espaço 

arquitetonicamente organizado para representar a identidade da cidade, por parte de 

indivíduos diplomados por universidades e intelectuais, deu origem a que, a partir do 

renascimento, se estabelecesse a distinção entre arquitetura erudita, vernácula e 

urbanismo (Zalloom & Mohannad, 2020). O referido período, veio, por seu turno, trazer 

às cidades a organização e o equilíbrio ausente no período medieval, durante o qual as 

ruas assumiam funções de ordem estritamente prática e, por conseguinte, o caráter de 

meros percursos, percorridos pelas populações, entre dois ou mais pontos. Desta forma, 

a um objetivo de caráter funcional, atestado pelo rasgar de ruas adequadas à circulação 

de tráfego para o transporte fosse de mercadorias (carroças), fosse de pessoas 

(carruagens e coches), vieram juntar-se outros. Os princípios de simetria e de estética 

associados ao paradigma clássico conferiram às ruas e às fachadas dos novos edifícios 

renascentistas uma componente visual e decorativa que, mais tarde, o período Barroco 

potencia no sentido do uso que lhes confere enquanto “verdadeiros cenários onde 

ocorriam os espetáculos como procissões, cortejos e paradas.” (Ferreira, 2003:5).  

As alterações a nível económico, social e cultural despoletadas pelo fenómeno conhecido 

por revolução industrial são identificadas como fatores responsáveis pela rutura com o 

conceito de cidade tradicional, isto é; como fora concebida pela civilização ocidental até 

ao século XIX. Ainda que se tivesse mantido, no seio do meio construído, a figura 
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planimétrica do quarteirão composto por lotes e edifícios, cumprindo assim com o que 

Lamas (1993) considera divisão fundiária do solo e organização geométrica do espaço 

urbano, a burguesia, enquanto classe social dominante, impactou a cidade com o seu 

gosto pela ostentação por via da construção de amplas avenidas e de praças grandiosas.  

Por outro lado, enquanto que até então a cidade europeia era habitada por todo o tipo 

de grupos sociais, os quais partilhavam os mesmos bairros, ainda que com estilos de vida 

diferentes, numa confortável relação de proximidade entre os que servem, como criados 

e artesãos, e os que são servidos, enquanto detentores de poder económico, o 

liberalismo acabou por impor uma segregação entre as mesmas, revestindo, por 

conseguinte, um caráter de retrocesso tendo em conta princípios basilares associados aos 

ideais democráticos. Desta forma, a revolução industrial, entre muitas outras 

repercussões, aos mais diversos níveis, assume especial protagonismo quanto à forma 

como se produz e como se consome, na extinção de modelos de trabalho assentes numa 

lógica de considerável autonomia e de que são exemplo, os artesãos e ainda no que 

respeita a como e onde se vive. “As construções, de má qualidade, alinhavam-se ao longo 

de ruas monótonas e tristes, opondo-se aos bairros de luxo, no outro extremo da cidade, 

em que se albergavam as novas classes mais favorecidas.” (Ferreira, 2003:6).  

Esta cidade monótona e triste, muitas vezes sem condições higiénicas e sanitárias deu 

azo, por parte dos românticos, à reflexão e ao desenvolvimento de esforços no sentido da 

identificação de soluções que contribuíssem para a preservação da cidade tradicional, 

sistematicamente destruída para dar lugar a novos bairros burgueses ou, pelo contrário, 

abandonada por esse mesmo estrato social, para assim se distanciar dos impactos 

negativos da industrialização. Ainda que Sitte, em 1889, tenha identificado na atualização 

e na aplicação dos modelos medievais, soluções para os problemas urbanos do seu tempo 

e Unwin (1909) se tenha pautado pela adoção de um novo tipo de bairros periféricos 

britânicos, denominados subúrbios jardim, foi a obra de Soria y Mata (1844-1920), 

conceituado político e urbanista espanhol, que serviu de base a conceções modernistas. 

Importa, todavia, relevar o impacto da industrialização pelo seu protagonismo face à 

associação do centro da cidade com o consumo e com o lazer, a cultura e o espetáculo 

(Ferreira, 2003). Com efeito, ainda que, numa primeira fase, este fosse um fenómeno 
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restrito, no sentido em que se aplicava apenas a uma elite social e a um número residual 

de cidades, de que são exemplo Paris e Barcelona, vem a assumir um papel determinante 

enquanto núcleo central da evolução do turismo tradicional.  

Na sequência do fenómeno, ocorrido até aos anos 70, de crescimento das cidades mais 

desenvolvidas da Europa e de saturação das respetivas áreas centrais, verificou-se o 

extravasamento dos respetivos limites. Assiste-se então ao crescimento de pequenos 

centros, fora das referidas áreas onde se localizavam os serviços, com uma identidade 

própria, mas que vêm a integrar a malha compacta das cidades, constituindo-se, assim, 

zonas suburbanas com funções residenciais e industriais, cuja distribuição no espaço 

físico exigia a realização de movimentos pendulares, por parte da população. Em todo o 

caso, a forma como a função residencial se organizava nos subúrbios dos países da 

Europa não era transversal. Enquanto que em França a respetiva ocupação teve lugar por 

parte da classe operária, nos outros países, verificou-se a tendência para uma ocupação 

bastante diversificada e a par de zonas residenciais habitadas por franjas mais fragilizadas 

da sociedade: operários e emigrados, outras havia ocupadas por membros da classe 

média e superior, caracterizando-se por uma considerável homogeneidade endógena e 

flagrante heterogeneidade entre si.  

Destaque-se nesta retrospetiva, o fenómeno de desurbanização cuja origem tem lugar 

nos Estados Unidos e que é explicado como consequência da decadência dos centros das 

grandes cidades, motivada pela perda de importantes fontes de receitas devido ao 

abandono da área por parte dos grupos mais prósperos e pela sua substituição por 

grupos sociais menos favorecidos, constituídos, em muitos casos, por minorias étnicas ou 

imigrantes, que se juntaram aos residentes antigos, grupos que se caracterizavam pelos 

seus escassos recursos. Com efeito, já na década de 50, o crescimento das zonas 

suburbanas é muito superior ao das zonas centrais, com valores de 48% e 10%, 

respetivamente (Giddens, 1997). Os edifícios degradaram-se, o desemprego e a 

criminalidade aumentaram. Já muitas das grandes cidades, tais como: Chicago, S. 

Francisco e Nova Iorque, em meados da década de 70, apresentavam grandes défices 

orçamentais, quando o fenómeno começa a despontar na Europa, gerando a perda da 

população em áreas centrais e respetivas cinturas industriais. Este último autor (1997) 
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realça a perda de população ocorrida, no referido contexto, nas cidades de Cambridge, 

Ipswich, Norwich, Oxford e Leicester. À medida que os residentes abandonavam os 

centros históricos, estes vêm a ser ocupados por serviços. Desta feita, após o horário 

normal de funcionamento dos escritórios e estabelecimentos comerciais aí radicados, as 

cidades ficavam desertas e emanavam um natural sentimento de insegurança a quem, 

por qualquer razão, circulasse nas suas ruas. À suburbanização juntou-se a recessão 

económica e a perda significativa de empregos no setor industrial. Um cenário crítico que 

impulsionou inúmeros esforços no sentido de se identificar a melhor solução para os 

problemas do núcleo antigo ou do centro histórico, aqui entendido como “núcleo da 

cidade” (ou centro urbano menor).  

A premência no sentido de se implementar a reestruturação das cidades, não invalidou, 

todavia, que os respetivos projetos tivessem sido recorrentemente postos em causa, por 

se considerar “um preço muito alto a pagar por um retorno de impacto duvidoso”. Com 

efeito, receava-se que os investimentos necessários pudessem melhor servir as 

comunidades se empregues noutro tipo de intervenções. Atente-se, a este propósito, que 

a definição considerada para “núcleo”, remonta ao período anterior à época industrial e 

obedece, na generalidade, a um conjunto de características comuns entre as quais se 

releva a existência de uma muralha, construída no sentido de uma delimitação territorial 

e com o propósito de defesa, e que alberga, no seu interior, o património monumental, 

edificado e ambiental que melhor representam a cultura e a história da cidade e, por 

conseguinte, de cada país. Richards (1996 b): 169) considera inclusive que os centros das 

cidades que reúnem melhores condições de sucesso são os que mantêm as suas 

características pré industriais “mesmo quando o seu património arquitetónico é modesto, 

devido à presença de um capital cultural sedimentado”. 

Bechman (2017) todavia, afere, para os dias de hoje, um conceito de centro histórico bem 

mais amplo, integrando não só toda a cidade pré-industrial como a de períodos mais 

recentes.  

Em todo o caso, importará relevar que a associação entre centro histórico e cidade 

turística se estabelece relativamente a um perímetro mais apertado, onde se localiza o 

património reconhecido como o mais importante a visitar, muitas vezes até, no caso de 
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visitas de menor duração ou integradas em motivações de caráter profissional, o único 

visitado. A reabilitação dos centros históricos desempenha, desta forma, um papel crítico 

ao travar e inverter o processo de obsolescência, física, funcional, de imagem e de 

localização (Ferreira, 2003). Além de dar resposta aos problemas da deterioração dos 

tecidos urbanos, e não obstante os custos inerentes à sua realização e manutenção, 

impulsiona a reutilização da área, proporcionando eficácia financeira, pela rentabilização 

económica de espaços e de edifícios por parte de investidores, residentes e turistas.  

De entre os objetivos de natureza diversa que o Inner Urban Areas Act de 1978 atribui à 

regeneração dos centros históricos, importa destacar, i) o reforço da economia do centro 

da cidade com o fim de se criar oportunidades para os seus residentes; ii) melhorar o 

ambiente físico dos centros das cidades para os tornar mais atrativos; iii) aliviar os 

problemas sociais; iv) assegurar um novo equilíbrio entre o centro da cidade e o resto da 

região urbana, em termos de população e emprego. O documento enfatiza ainda a 

necessidade, por parte do poder central e local, de adotar uma atitude mais empresarial 

com o fim de atrair novos investidores para os centros das cidades, nomeadamente, 

através do estabelecimento de parcerias, não apenas entre instituições públicas, mas 

também entre públicas e privadas. Desta forma, a conceção e adoção de políticas 

integradas que assentem em consensos e potencial sinérgico entre atores representativos 

das mais distintas esferas implicadas: cultura, turismo, urbanismo, comércio, hotelaria, 

restauração e outros serviços, incluindo a comunidade local de residentes, constitui um 

fator chave para o desenvolvimento sustentável de cidades históricas (Guilarte & 

Gonzalez, 2018).  

Na sequência das intervenções sobre o núcleo das cidades e do respetivo impacto sobre a 

atividade turística, gera-se um círculo vicioso ou o que se pode considerar por efeito 

dominó de regeneração do ambiente construído, o qual envolve múltiplas escalas 

espaciais: edifícios, espaços públicos nas vizinhanças e, consequentemente, toda a cidade 

no sentido da regeneração de outros espaços que contribuam para o reforço da captação 

de turistas e para o prolongamento das estadas nos destinos.  

Em todo o caso, o aparecimento, ao longo da década de 70, de um tipo de cidade, 

conhecida como “cidade fortaleza”, isto na sequência da necessidade de se tornar 
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compatível a reconstrução do espaço público com o incremento da segurança e do alívio 

do medo urbano, faz emergir novas questões. Com efeito, constata-se que as novas 

soluções se repercutem na tendência para a perda de espaço de propriedade comum, isto 

tendo em conta que o referido tipo de urbanismo, ao assumir um caráter defensivo, se 

repercute num crescente fosso entre ricos e pobres, nas cidades contemporâneas, o que 

vem a favorecer o aumento da delinquência (Habermas, 1994). Mas os receios associados 

a este tipo de processos não se ficam por aqui. Sampaio (2016) atribui às estratégias de 

revitalização, regidas pelos constrangimentos associados ao financiamento da produção 

imobiliária, a responsabilidade pela eventual perda de autenticidade da paisagem urbana 

histórica e um nefasto alcance social, tendo em conta os fenómenos de gentrificação a 

que dão origem.  

A reestruturação das cidades acaba por vir a sofrer um refreamento com a crise da bolsa 

e com o novo aumento da curva de desemprego. Ferreira (2003) assume, ainda assim, 

ter-se verificado a diluição de algumas das referidas adversidades, designadamente uma 

recuperação funcional, precedida por uma recuperação física (espaços e edifícios) e, por 

conseguinte, a reafetação à cidade de um conjunto de determinantes funções associadas 

ao comércio e serviços. Releve-se, em particular, a função residencial, fundamental para 

o incremento da qualidade da oferta turística porque lhe confere diversidade, isto porque 

a par de uma viagem ao passado, proporcionada pelos recursos do património disponível 

no lugar, o turista convive de perto com uma nova dimensão, que é a do tempo presente, 

a do quotidiano das comunidades aí residentes.  

A contemporaneidade vem a conferir, pelas razões atrás invocadas, um novo ímpeto às 

cidades. As dinâmicas de reabilitação, a par do desenvolvimento de esforços no sentido 

da criação e projeção das mesmas enquanto destinos culturais atrativos, estendem-se a 

um número crescente de cidades e intensificam-se.  

Pickard (2001:86) enfatiza um conjunto de requisitos a salvaguardar para que se não 

comprometa o objetivo de preservação que se encontra na base do referido tipo de 

intervenção: i) a matriz de desenvolvimento da cidade que emergiu ao longo do tempo; ii) 

as relações espaciais entre as diferentes áreas urbanas: construídas, abertas, zonas 

verdes; iii) a forma interna e externa dos edifícios, bem como iv) o seu aspeto em termos 
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de estrutura, volume, estilo, proporções, materiais, cores e ornamentação, v) a relação 

única entre a cidade histórica e o seu ambiente envolvente construído e natural e vi) a 

variedade de funções que a cidade adquiriu ao longo do tempo.  

Para Barretto (2000), esta revitalização corresponde a uma reestruturação que é tanto 

física, atendendo à expansão do perímetro abrangido pelo centro da cidade, como 

simbólica, pelo carácter de difusão do poder cultural emanado pelo mesmo, e finalmente, 

cultural tendo em conta que corresponde a um processo de assimilação, por parte do 

centro da cidade, de uma cultura internacional de mercado. Constata-se, por 

conseguinte, que a história relacionada com a evolução das cidades da Europa se 

caracteriza por distintos ciclos de regeneração urbana, ao longo dos tempos. As 

intervenções mais impactantes surgem como resposta política, a fenómenos económicos, 

sociais e culturais.  

Recentemente, estas últimas têm-se pautado pela premência em se assegurar a 

organização, a atratividade e a conservação dos espaços e equipamentos, por forma a 

captar-se investidores, serviços, comércio e todo um conjunto de facilities que 

complemente a função desempenhada pelos bens patrimoniais e reforce um conceito de 

cidade turística, com uma ampla oferta de recursos de lazer e utilitários e diferenciada 

pelo que oferece em “regime de exclusividade”. A revitalização das cidades ocupa, assim, 

um lugar central nas agendas políticas locais pela dimensão estratégica que os destinos 

urbanos vêm a ocupar, enquanto contrapeso de uma economia que, com o declínio do 

setor secundário, perde força num dos seus pilares fundamentais e como resposta a um 

contexto social que valoriza o turismo como canal privilegiado de acesso à cultura.  

É certo que as abordagens de gestão de índole mais empresarial, não são isentas de 

críticas, por parte de alguns investigadores. A ocorrência de fenómenos de comodificação 

do património, perversos pelo caráter condicionado de acesso e fruição, seja por via das 

novas funções que assume, seja por via dos preços praticados (Ferreira & Santos, 2016), 

de gentrificação ou alteração da tipologia das comunidades locais, anteriormente 

mencionada, responsáveis pela subtração de bens culturais aos respetivos contextos 

socioculturais (Borghi et al., 2011) e conflitos entre os stakeholders turísticos (Kuvan & 

Akan, 2005), têm suscitado alguma apreensão. Além destas, conhecem-se, ainda, outras 
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fragilidades a superar, relacionadas com investidas no sentido do reforço da atratividade 

dos centros das cidades. A excessiva concentração de fluxos turísticos e de situações 

caracterizadas por “overtourism” podem, em determinadas circunstâncias, prejudicar a 

integridade do património. Esta problematização ganha relevo, num contexto em que se 

consciencializam os desafios inerentes à conciliação de atuais políticas de revitalização e 

turisficação dos sítios históricos, com a conservação do seu património e da sua 

identidade, considerados por Sampaio (2017) como a sua paisagem e os seus habitantes. 

Subsiste, por conseguinte, a necessidade de se acautelar a preservação da identidade e 

memória de lugares, bem como, a estreita relação entre a história das atividades 

humanas e a sua localização, o que implica a intervenção por parte de um alargado 

conjunto de atores; o respeito por interesses e perspetivas não só diversas, como 

porventura até antagónicas, e por fim; o encontro e a definição de consensos, questões 

que se aprofundarão mais à frente.  

Em todo o caso, a enfase no potencial económico do património cultural como recurso 

raro, irreproduzível e “não deslocável” tem atraído a atenção dos órgãos de governação 

local e continuado a dar azo a estratégias de desenvolvimento que assentam na perceção 

da cultura como um motor de alavancagem para a revitalização das cidades e dos 

territórios. Por outro lado, o desenvolvimento e a renovação, em larga escala, dos centros 

das cidades têm conquistado “força” e legitimidade por via do próprio interesse público 

suscitado, relativamente ao património (Colavitti & Usai, 2015; Amado & Rodrigues, 

2019). Dito de outro modo, as expectativas turísticas, relativas ao potencial de 

rentabilização decorrentes da recuperação patrimonial, de dinamização económica e de 

transformação urbanística, têm sido o fator impulsionador dos referidos processos. O 

turismo assume o papel de “aliado da recuperação urbana”, pelo que as administrações 

públicas o consideram como “moeda de troca” para os processos de recuperação dos 

centros históricos (Vinuesa & Torralba, 2009).  

A este propósito, importa fazer-se referência à enfase que Guilarte e Gonzalez (2018) 

atribuem à responsabilidade das ações culturais e urbanas pelo incremento das 

atividades turísticas em médias e pequenas cidades, considerando que é no Sul da 

Europa, e mais concretamente em países como Itália, Espanha e Portugal, potências 
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turísticas apostadas em reduzir a relação de dependência relativamente aos massificados, 

e de certa forma esgotados, modelos de oferta associados a destinos de “sol e mar”, que 

este fenómeno é mais evidente.  

A par de uma motivação económica, importa iluminar o papel dos processos de recriação 

na formação de identidades próprias dos lugares, relativamente às quais Barretto (2000) 

releva não só a necessidade de se recorrer à memória coletiva, como simultaneamente a 

estimular, fomentando espaços de encontro entre o cidadão e a sua história e cultura, 

reforçando um sentimento de pertença e a assimilação de um certo sentido de coletivo 

social. Ao promover-se a valorização, designadamente, de edifícios com importância 

histórica e do respetivo papel na salvaguarda das memórias do coletivo, promove-se, 

então, a satisfação de uma necessidade da sociedade pós-moderna de acesso à 

descoberta do passado, para uma melhor compreensão da sua relação com o presente e 

com o futuro. Desta forma, a conservação de um património arquitetónico assenta em 

objetivos economicistas, é certo, mas também de preservação e destaque do respetivo 

valor estético e histórico, respeitando-se, no referido processo, a matéria-prima original. 

As motivações que lhe deram origem, bem como os contributos para a construção do 

significado do território em que se localizam, assumem particular importância 

(Philokiprou, 2014). Releve-se o caráter estratégico atribuido por Botelho e Ferreira 

(2014) à intervenção preventiva, no sentido em que pode evitar a deterioração e danos 

dos equipamentos, assim como contribuir para a reativação de competências artesanais e 

criativas e, dessa forma, para a sustentabilidade futura dos locais.   

Na perspetiva da comunidade residente, o turismo urbano pode considerar-se, por 

conseguinte, um fenómeno que converte as cidades em espaços atrativos para se viver, 

tendo em conta a oferta disponibilizada de bens e serviços, infra-estruturas e 

equipamentos, bem como pelo conjunto de medidas acionadas localmente no sentido de 

se assegurar uma sensação de acessibilidade, segurança e limpeza, não deixando, todavia, 

de evidenciar desafios a acautelar pelo poder local.  
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Figura 4 – Benefícios e constrangimentos do turismo urbano para os residentes (Fonte: elaboração 

própria) 

 

Uma das soluções encontradas e recorrentemente adotadas para a manutenção e 

valorização do património antigo, tem sido por via da reutilização dos respetivos espaços 

(Vieira, 2016). De acordo com a carta de Veneza (1964), a conservação é facilitada pela 

utilização dos edifícios para propósitos sociais. A convenção de Granada (1985), por outro 

lado, subscreve o uso de propriedades protegidas em função das necessidades da vida 

contemporânea e a adaptação de edifícios antigos a novos fins. Já a convenção da 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization de 1972, no 

âmbito da proteção do património mundial da cultura, assume que este deve conquistar 

uma função na vida da comunidade, a qual obedeça a programas planeados de proteção 

do património. A declaração de Amsterdão (1975) também sublinha a necessidade de se 

atender a fatores sociais em simultâneo com os de conservação, ou seja; que a política de 
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conservação do património, relativa a recursos arquitetónicos, deve ocorrer mediante a 

integração destes últimos na vida social. Aliás, as cidades históricas podem considerar-se 

exemplos de transformação/reutilização na medida em que muitos dos seus conjuntos de 

edifícios antigos são adaptados a novas funcionalidades, sem que tal represente a perda 

do respetivo estatuto histórico e patrimonial. De acordo com Choay (2015: 238-239) “a 

cidade histórica tanto é, como o monumento individual, transformada em produto de 

consumo cultural […] como pode ser reinvestida com fins económicos, que beneficiam 

simbolicamente do seu estatuto histórico e patrimonial, mas sem lhe estar 

subordinados”.  

A reabilitação de muitos dos conjuntos de edifícios antigos das cidades é, inclusive, 

vocacionada para uma ocupação permanente, quer com atividades tradicionais, quer com 

novas funções de modo a que antigas e novas se fundem num registo particularmente 

eclético, mas profundamente sedutor, até pelo colorido contraste de soluções 

encontradas para a decoração e merchandising dos espaços. As áreas comerciais dos 

centros históricos emanam assim uma imagem de diferença, originada quer pelos 

atributos do local, quer pelo resgate de uma forma de estar assente num atendimento 

personalizado adotado pelos pequenos produtores de, muitas das vezes, produtos únicos 

(Ferreira, 2003). As compras efetuadas pelos turistas, nos referidos espaços, apresentam 

uma forte carga emocional, assumindo-se como experiências que os remetem para um 

passado distante, que conferem uma sensação de escapismo e de rutura com a realidade 

do dia-a-dia dos seus locais de origem: onde residem, trabalham ou estudam.  

A conservação e reutilização de edifícios históricos ou tradicionais são, todavia, processos 

complexos, que suscitam questões relacionadas com os limites associados às respetivas 

intervenções: quanto se deve conservar do que corresponde ao antigo?... Até que ponto 

se deve proceder a renovações ou imitações ou desvios face ao original?... Que tipo de 

novas tecnologias e materiais são compatíveis com estruturas e finalidades anteriores? 

Qual a importância da preservação para o uso atual? Que usos são apropriados ou 

desejáveis para os edifícios em causa? Questionamentos que se impõem, pelo tipo de 

decisão que implicam até porque as soluções variam conforme os edifícios a que 

respeitam (Philokyprou, 2014).  
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Não obstante os desafios que gravitam em torno da revitalização e reutilização de 

edifícios ou grupos de edifícios históricos e tradicionais, os autores que se debruçam 

sobre conservação e restauro tendem para o consenso quanto a considera-las 

intervenções prioritárias, bem como quanto ao imperativo em se salvaguardar, nos 

respetivos processos, o interior e o exterior das estruturas assim como a integridade da 

respetiva natureza enquanto entidades. Assim, no processo de reutilização dos recursos, 

a preservação e manutenção de uma dimensão simbólica em transformação/adaptação 

ao presente, é determinante para que os requisitos necessários à formulação de 

definições de património atual estejam devidamente salvaguardados. Desta forma, sob o 

pretexto de se visitar os recursos culturais e históricos, no âmbito dos quais, o património 

edificado apresenta um importante protagonismo, os consumos pulverizam-se entre 

restaurantes, lojas de recordações e outros serviços. Ashworth e Tunbridge (1990) 

assumem inclusive que os turistas acabam por despender a maior parte do seu tempo e 

dinheiro naquelas que se consideram atrações secundárias enquanto portadoras de valor 

à experiência turística. Com efeito, a erupção de hotéis, restaurantes e comércio turístico 

(Vinuesa & Torralba, 2010) tem vindo a desencadear múltiplas oportunidades de 

intervenção, bem como a instalação de novos serviços e equipamentos, como é o caso, 

em cidades de Espanha, relativamente a: Palácios de Congressos, Museus, Centros de 

Interpretação, entre outros, tendo-se recorrido para o efeito, quer à recuperação de 

edifícios de valor histórico-artístico, quer à construção de novos. O setor da restauração, 

reflete de uma forma particularmente expressiva a dialética entre o que é global e o que 

é local. Com efeito, constata-se a existência de uma oferta diferenciada e diversificada 

que promove a gastronomia local, mas também tudo o que é exótico e cosmopolita 

(Zukin, 1995). Em todo o caso, a referida complementaridade, na atividade comercial, 

entre o tradicional e o pós-moderno e entre o local e o global, tende a ficar desvirtuada 

(Ferreira, 2003).  

A manutenção deste equilíbrio tende a tornar-se difícil pela pressão que os impostos e as 

rendas exercem sobre espaços comerciais de menor rentabilidade e propriedade de 

pequenos comerciantes independentes, comprometendo-se, à medida que os mesmos 
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vão dando lugar a novas unidades de grandes cadeias internacionais, a tão almejada 

identidade local.  

Por outro lado, todos os processos de reabilitação dão azo a determinadas alterações, a 

alguma perda de autenticidade e a mudanças nas dinâmicas dos edifícios. A atividade no 

sentido da manutenção de prédios, bairros e até cidades, pode gerar um nível de 

transformação que descaracteriza os territórios, lugares ou recursos. Estas variações, 

consoante o grau em que ocorram, são percecionadas desde preservação conservadora a 

reconfiguração total.  

Não obstante o conjunto de danos possíveis, importa relevar que numa dimensão social e 

cultural, o referido fenómeno de reabilitação das cidades concorre para a manutenção de 

elementos do estilo de vida local, melhorando o ambiente urbano. Aliás, muitas das 

atividades que vêm a expandir-se no âmbito da cultura e do desporto, sobretudo as que 

têm na sua origem objetivos associados ao reforço da atratividade turística das cidades, 

assumem-se igualmente importantes para a captação de residentes, tais como executivos 

e outros profissionais que reforçam, dessa forma, a ideia de que a cidade é um bom lugar 

para se viver uma vez que permite o acesso a oportunidades e a um interessante estilo de 

vida. Por outro lado, os gastos dos turistas em concertos, teatros, e outros serviços 

disponibilizados pelas cidades, reforçam a viabilidade económica da cidade, o que se 

repercute favoravelmente para a comunidade local, ideia que Law (1994:28) 

complementa ao afirmar: “…the development of these facilities, the physical regeneration 

of areas and the arrival of visitors may increase civic pride, which is usually deemed a 

good thing. It is suggested that local residents who have civic pride will take much greater 

care of the environment.” Além do mais, analisando-se as estratégias adotadas pelos 

países desenvolvidos para preservar os edifícios históricos, confirma-se a ideia de que o 

conceito está muito para além de se conservar a condição dos edifícios. Tal requer gerar 

vida nos contextos de espaços públicos históricos e pressupõe a identificação do melhor 

uso e investimento ideal, através da participação pública, para a transformação dessas 

áreas em partes integrantes do sistema urbano, enquanto espaço público que se ajusta à 

envolvente e articula as características antigas com as modernas.  



 

36 
 

Neste sentido, a reabilitação de edifícios e a respetiva integração na vida da cidade é 

sempre desejável, não só pelas implicações sociais que acarreta, mas também pelo 

suporte que confere ao desenvolvimento sustentável do património arquitetónico. O 

custo e energia consumidos em situações de renovação de um projeto são 

frequentemente muito inferiores aos que se requerem para a construção de novas 

estruturas, mesmo que estas ocorram sobre infraestruturas existentes. Dito de outro 

modo, de uma maneira geral, a reabilitação é menos onerosa do que a edificação de raiz 

e suscetível de viabilizar uma mais fácil recuperação da essência ou da “alma” do que 

perdurou à erosão dos tempos.  

Por outro lado, o envolvimento de múltiplos tipos de profissionais especializados neste 

tipo de intervenções, fomenta e promove a economia da região, até porque impulsiona 

uma corrente de renovação à sua volta e noutros contextos com características 

semelhantes. A relação entre turismo e regeneração dos centros históricos assenta, 

assim, no compromisso entre as atividades que lhe assistem, e cuja importância é tanto 

maior quanto a respetiva capacidade de gerarem mecanismos de sustentabilidade, 

preservação e gestão do património, para o qual se pretende inclusive o acolhimento e 

divulgação das mais diversificadas expressões culturais (Bechman, 2017).  
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Figura 5 - Vantagens da reabilitação urbana (Fonte: adaptado de Batista & Ferreira, 2010) 

 

Nesta relevante dialética, Costa (2005) destaca, todavia, a premência em diluir-se o 

considerável desfasamento dos investimentos realizados entre o que apelida de 

hardware versus software da cultura e do património, o primeiro respeitante à 

construção e reabilitação de unidades, o segundo relativo a uma vertente imaterial, 

destinada a animar e a consolidar o primeiro.  

 

1.4. Um novo serviço para um novo consumidor: o turista pós-moderno   

Face aos fatores relevados até este ponto, importa proceder-se a uma reflexão suportada 

pela revisão de literatura assente em investigações que iluminam a essência das 

alterações do comportamento dos consumidores enquanto turistas. Tendo esta ideia em 

mente, afere-se que, por oposição a um consumidor passivo, que procurava, por via do 

turismo, descansar, exposição solar, banhos de mar e alguma atividade de lazer noturno, 

se vai assistindo, pouco a pouco, a uma alteração de motivações e de comportamentos 
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que generalizadamente se associam a um perfil de consumidor mais ativo e interessado 

em (re)descobrir a história, a cultura e os recursos naturais dos destinos (Ferreira, 2003).  

Destaca-se, nesse fenómeno, a diferença quanto à forma como os turistas, nos dias de 

hoje, pretendem aceder a esse legado e que se pode caracterizar pelo desejo de se 

deixarem envolver por ambientes e efeitos propiciadores de experiências e fantasias 

culturais e patrimoniais impactantes, o que se associa, por um lado, à sofisticação dos 

respetivos níveis de expectativas e, por outro, ao referencial do potencial que a 

tecnologia confere noutros contextos da realidade pós-moderna.  

Judd (1999) destaca ainda um grupo específico, com considerável dimensão e expressão 

ao nível de impacto económico, categorizado como “absorptive cultural tourists”, 

caracterizado como indivíduos independentes, ecléticos e exploradores que emergem na 

vida das cidades que desejam absorver, pela captação de diferenças e particularidades 

culturais, hábitos, rotinas, numa ânsia de liberdade pela apreensão de novas formas de se 

lidar com o tempo, com o espaço, com o clima, com a família, com o trabalho, e com 

outros tipos de grupos e de organizações, com tudo o que faz parte da vida e, inclusive, 

com a própria morte. Este perfil de figura “desligada da realidade” é relacionado, por 

autores como Fortuna e Gomes (2013), com a categoria do flâneur da modernidade 

urbana de finais do século XIX, que cultiva com a história, os espaços e os ambientes 

socioculturais visitados uma relação ambígua que racionaliza a mistura de 

distância/alteridade com proximidade/intimidade.  

Aliás, desde a década de 80 que, os estudos europeus enquadrados na área da sociologia, 

detetam mudanças no perfil dos turistas norte-americanos que visitavam a Europa, 

identificando na base das suas viagens, motivações associadas à valorização do capital de 

conhecimento e enriquecimento cultural. Em estudo realizado por Barretto (2000), 

identificam-se como prioridades da procura por cultura, por parte do referido público, as 

seguintes: compreender a cultura (88%); ver belezas naturais (73%); perceber novas 

perspetivas de vida (72%) e visitar um novo lugar (57%). A experiência, a educação escolar 

e o sentido crítico desenvolveu, nos novos turistas, o sentimento de autoconfiança e a 

atitude de independência, fatores que evidenciam ressonância significativa no desejo de 

controlo sobre a elaboração dos seus programas de férias. O novo consumidor tornou-se, 
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na área do turismo, um verdadeiro estratega pelo que continua a usufruir das vantagens 

dos produtos normalizados ou pré-organizados, mas numa lógica em que os adapta aos 

seus objetivos individuais, situação que conduziu à flexibilização e personalização da 

produção, num processo idêntico ao dos sectores da indústria e dos serviços pós-

modernos, em suma, a um “standard à la carte”. A concretização deste tipo de produtos 

intensifica, assim, a necessidade de inovação e criatividade constantes, tão fundamental 

neste sector, como em toda a restante produção “Pós-Fordista”.  

A necessidade de conceção de novos produtos centrados nos distintos segmentos de 

consumidores, cujos níveis de exigência e de sofisticação aumentam e os desejos e as 

expectativas variam celeremente, requer um exigente e contínuo trabalho de marketing. 

A atitude de superior autonomia adotada por parte deste “novo turista”, é facilitada pelo 

acesso digital a um vasto conjunto de dados, sobre os locais a visitar e como chegar, 

sobre as atrações turísticas em particular, preços, horários de abertura ao público, entre 

outros, facultando apoio, mas também a sensação de maior segurança e conforto na 

realização de visitas menos estruturadas.  

Quando se analisam os atributos e as experiências valorizadas pelos turistas, apreende-se 

o caráter prevalecente de fusão entre dinâmicas relacionadas com o património e outras 

que integram a cidade turística, pelo que cultura, lazer e turismo estão inexoravelmente 

associados e as respetivas fronteiras são ténues (Ramires et al., 2018). Desta forma, 

impõe-se a conceção de estratégias de gestão em que ambas as dimensões coexistam. 

Ideia que Costa (2001) preconiza ao afirmar que o sucesso dos destinos implica a 

preservação dos God-given distinctiveness and uniqueness, a par da expansão de 

infraestruturas, de equipamentos, e de outros serviços, proporcionando-se uma oferta 

integrada de natureza tangível e intangível que satisfaça as necessidades, os desejos e as 

expectativas dos turistas de forma globalmente mais impactante do que o conseguido por 

outros destinos.  

Além do mais, num contexto em que o plano do sensorial e o das emoções 

experienciadas vem a ser particularmente valorizado, por via da participação e co-criação, 

a inovação conquista uma crescente centralidade e impõe o desenvolvimento de um 
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serviço com superiores níveis de qualidade, em relação ao que vem de trás e 

diferenciador face ao oferecido por outros destinos turísticos urbanos.  

Esquematicamente, poder-se-á ilustrar o crescente interesse pelo turismo de cidade e a 

relação entre os principais fatores agregadores que se evidenciam na sua origem, através 

da figura abaixo.  

 

 

Figura 6- Principais fatores associados ao mercado turístico dos destinos urbanos 

(Fonte: elaboração própria) 

 

A par da narrativa histórica do lugar, importa, para que se consiga promover uma agenda 

turística eficaz, recriar ambientes suscetíveis de envolver o turista nos contextos, 

potenciar a participação direta do mesmo no quotidiano local, em relação com os 

residentes nas comunidades visitadas, ideia corroborada por Ashworth e Larkham 

(1994:31) quando afirmam: “Heritage is not only something we want to hand down to 

future generations, it is also something we want appreciate and experience to the fullest 

extent.” À interpretação, enquanto método que permite comunicar o significado do local, 

para melhorar a fruição, favorecer a compreensão da importância, assim como o 

desenvolvimento de uma atitude positiva para com a sua preservação, impõe-se 
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criatividade (Ferreira, 2014). O turismo criativo, em que a interpretação dá lugar à criação 

de laços com os recursos visitados, em que se promove a experimentação, a co-criação e 

a integração de outros fatores inovadores associados à introdução de tecnologia, de que 

a realidade aumentada e a realidade virtual são exemplo, assume um posicionamento 

estratégico para a competitividade dos destinos. Enfatiza-se, por conseguinte, a 

necessidade de promoção de uma oferta de oportunidades que permita aos turistas o 

desenvolvimento do seu potencial criativo, através do envolvimento e da participação 

ativa nos modos de vida e nas experiências típicas dos locais visitados (Richards & 

Raymond, 2000). Este tipo de turismo obedece então a motivações relacionadas com o 

conhecimento de história e de cultura, mas também de lazer.  

Com vista a proporcionar-se uma interação dialética entre aprender e saber fazer, exige-

se agora, à luz de um conceito de cultura, perspetivado numa acessão pós-moderna, 

distinto do de turismo patrimonial ou do de turismo cultural, a transformação dos locais 

de valor patrimonial em espaços de produção de cultura viva.  

De forma alguma, todavia, se pretende com esta ideia (Fortuna & Gomes, 2013) minorar 

o valor dos patrimónios, tanto materiais como imateriais e humanos, enraizados nos 

conjuntos urbanos contemporâneos, para a atratividade das cidades, mas antes porém 

salientar o potencial que lhes é inerente, por via da introdução de fatores inovadores que 

resultem em efetivo valor acrescentado para as experiências dos respetivos visitantes. A 

reforçar esta ideia, insiste-se no facto de os destinos urbanos, enquanto produtos 

turísticos integrados por um alargado e diversificado conjunto de elementos tangíveis e 

intangíveis, se encontrarem sujeitos, à semelhança do que ocorre noutros mercados, ao 

crescimento contínuo de ofertas turísticas alternativas e ao impacto gerado pela 

introdução de fatores de inovação em destinos concorrentes, o que os fragiliza em 

matéria de posicionamento. Desta forma, fatores, como: a inovação, a singularidade e a 

emotividade das experiências, têm vindo a conquistar uma importância estratégica 

crescente, enquanto fonte de diversificação e de diferenciação da oferta (Santos, 2013). 

Por outro lado, um tanto ao quanto paradoxalmente, o consumidor de turismo cultural 

tanto pode ser aquele que genuinamente procura os arquétipos mais próximos de um 

exigente conceito de autenticidade associado à preservação, sob critérios puristas de 
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cientificidade, de recursos únicos e irreproduzíveis; como aquele que se diverte num 

parque temático com recurso a tecnologias de realidade virtual e aumentada. Cohen 

(1988:376) considera, inclusive, que “most tourists may not seek “‘authentic’ experiences 

in any ethnographic sense…” Aliás, o mesmo individuo pode ser apreciador dos dois 

modelos de expressão do património. Chandler e Costello (2002) não só reconhecem que 

os “turistas patrimoniais” estão cada vez mais recetivos a experiências culturais e 

patrimoniais, como a que estas sejam autênticas ou formas de superficial 

entretenimento. Destaca-se, neste contexto, a ideia preconizada por Le Breton (2009) e 

mais tarde por Fortuna (2012) cuja essência assenta na premissa de que não são 

diretamente as experiências vividas que geram a reação emocional dos sujeitos, mas 

antes a interpretação que estes fazem dessas circunstâncias. Neste sentido, a emoção 

que um determinado indivíduo experimenta, em dado momento, depende do seu grau de 

pertença e identificação com o panorama cultural envolvente. Dito de outra forma, as 

emoções são modos particulares de ligação dos sujeitos às comunidades e são tanto mais 

significativas quanto maior é o seu sentimento de participação coletiva nessas 

comunidades. É, inclusive, com base neste argumento que se considera que a 

segmentação da oferta de património edificado pode conquistar o seu lugar, requerendo-

se, para efeitos de disponibilização da oferta turística do referido tipo de recursos 

culturais, o envolvimento de uma ampla rede de atores e em que o marketing ocupa um 

lugar estratégico.  

 

1.5. Conclusão 

 

No âmbito do presente capítulo destacou-se o conjunto de fenómenos responsáveis pela 

atratividade crescente associada ao turismo e ao turismo de cidades, em particular da 

Europa. Relevou-se ainda o caráter multifacetado e a convergência de fatores que se 

encontram na génese desse crescimento exponencial, de entre os quais se destacam um 

contexto económico-social desfavorável a que urgiu reagir, revertendo-o, mas também 

uma favorável evolução das condições e dos estilos de vida, bem como a necessidade, por 

parte dos indivíduos, em visitar lugares com relevância histórica, em identificar-se e 
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conhecer melhor o seu lugar no mundo e em afirmar-se socialmente pelo acesso à 

cultura.  

A partir de uma revisitação daquelas que se podem considerar as fases e influências mais 

impactantes da evolução das cidades, na respetiva dialética simbólica de espaço livre 

versus espaço construído, enfatiza-se o papel desempenhado pela regeneração urbana e 

pela multifuncionalidade da cidade contemporânea para a respetiva atratividade e 

competitividade enquanto destino turístico. Desta forma, não obstante a necessidade de 

se prevenir os impactos negativos que lhe têm sido imputados, enfatiza-se o 

desenvolvimento do turismo urbano, pelo estímulo que confere ao aumento da 

diversidade económica e social, pela pressão que exerce sobre o fenómeno de 

reabilitação dos centros históricos, bem como pelo impacto que evidencia nas 

intervenções destinadas à preservação da identidade do local, atributos que além de 

fundamentais para que se ofereçam experiências turísticas de qualidade, proporcionam o 

conhecimento e compreensão das obras do Homem, no seio das respetivas comunidades, 

e asseguram que o legado de que se dispõe hoje possa ser usufruído, nas melhores 

condições possíveis, por gerações futuras.  

Afere-se ainda que a necessidade de se dar resposta às expectativas de um tipo de 

turista, generalizadamente mais autónomo e sofisticado e a premência em se 

disponibilizar uma oferta competitiva face à de outros destinos, aumenta o nível de 

pressão no sentido de se potenciar o acesso a experiências mais inovadoras e 

impactantes por intermédio de atrações turísticas diferentes e mais criativas. 
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Capítulo II - O turismo cultural e o património das universidades 

2.1. Introdução 

 

Com o presente capítulo procede-se a uma reflexão sobre um tipo de turismo fortemente 

conotado com o turismo urbano que é o turismo cultural e a que se tem vindo já a fazer 

referência no capítulo anterior. Designado, por alguns autores, por turismo do património 

ou patrimonial é abaixo apresentado, dando-se nota da perspetiva evolutiva do respetivo 

conceito e das motivações em que assenta a sua crescente atratividade. Relevam-se ainda 

os desafios associados à gestão de compromissos entre ângulos de visão assentes em 

prioridades relacionadas com a cultura, por um lado, e com o turismo, por outro.  

Tendo em conta a abrangência do turismo cultural, elege-se o estudo de um tipo em 

particular e que consiste no património histórico e monumental de arquitetura. Um 

legado a que Vieira (2016) atribui, por via dos exemplares existentes nos territórios, os 

traços da atual singularidade das cidades e um significado histórico, a que reconhece, 

inclusive, o relevante papel de “cartão de identidade” e de “símbolo de prestígio para a 

cidade”, valores estes a preservar, difundir e valorizar por via do turismo (idem:55). Uma 

seleção a que não é alheia também o potencial de representação que evidencia sob a 

forma de imagem. Com efeito, é por demais reconhecida a relevância das imagens 

veiculadas, seja em suporte físico, seja em suporte digital, para a divulgação dos destinos 

turísticos. Aliás, o mesmo autor (2016), atesta, igualmente, o impacto da componente de 

imagem como meio de divulgação de paisagens de lugares reconhecidos e considerados 

como signos individuais e coletivos. A este propósito, importa inclusive relevar a enfase 

conferida por Ventura (2010) à imagem enquanto ferramenta fundamental para a 

divulgação turística, face ao destaque que tem conquistado em todo o mundo, 

principalmente devido aos meios tecnológicos que possibilitam a difusão da informação 

com mais rapidez. A relevância que lhe atribui é patente na indissociabilidade que 

estabelece com a sua própria definição de turismo: “A imagem funciona como uma 

motivação do turista em conhecer determinado lugar” (idem: 41).  
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No caso dos destinos turísticos urbanos, em particular, as sugestivas imagens alusivas a 

ambientes recriados a partir de imponentes ou emblemáticos edifícios ou conjuntos de 

edifícios, à autenticidade que se lhes associa por referência a uma dada época histórica 

ou estilo arquitetónico, à forma como estão distribuídos no espaço, à hegemonia que 

patenteiam, às soluções adotadas para criar harmonia entre o que é, muitas vezes, 

perspetivado como teoricamente disruptivo, apelam à curiosidade e ao desejo de 

conhecer.  

Numa acessão em que a experiência turística se inicia logo que o respetivo processo de 

preparação começa, os “espaços de desenvolvimento urbano, cujo planeamento, 

desenho e arquitetura lhes atribui uma identidade visual forte” (Gomes, 2012: 40), 

assumem-se como uma “porta de entrada” para o mundo do intangível, a que se 

associam os sonhos e as fantasias, numa espécie de acesso a uma twilight zone onde o 

escapismo e o devaneio têm lugar.  

Embora costumes populares, atividades tradicionais e outros patrimônios culturais de 

natureza imaterial possam vir a ser enfatizados e a receber mais atenção, a dimensão 

física das edificações, como evidência histórica flagrante, confere à arquitetura o atributo 

de elemento principal e mais representativo da localidade (Wang et al., 2019). É neste 

contexto que ao fazer-se referência, ao longo deste artigo, ao património cultural, as 

respetivas manifestações de carácter materializado permanente, sob a forma de edifícios, 

ganham particular destaque. 

A presente investigação tem como objeto de estudo o património cultural edificado 

(tangível de natureza imóvel) de destinos urbanos e, tendo em conta, as distintas 

naturezas que abrange (civil ou laica, militar e religiosa), aquele que se encontra sob a 

gestão de universidades europeias, públicas, antigas e tradicionais. Desta forma, o objeto 

de estudo incide sobre edifícios com história, propriedade, em alguns casos, de milenares 

universidades, a cuja “icónica e atrativa presença física”( Woodward , 2013) se reconhece 

um decisivo impacto na conceção de um sentido de lugar.  

É neste sentido que inclusive se apresentam três exemplos assumidamente reconhecidos 

pela ancestralidade, valor histórico e simbólico das respetivas instituições e edifícios, bem 
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como pela notoriedade turística das cidades em que se situam. De entre um considerável 

número de universidades que cabem no referido conjunto de requisitos, consideram-se, 

no presente capítulo, uma portuguesa, a de Coimbra e duas espanholas, a de Salamanca e 

a de Santiago de Compostela. Com efeito, Portugal e Espanha, além de países vizinhos, 

evidenciam um percurso histórico, que não poucas vezes se interseta, e em que a ligação 

ao mar e a profunda influência do Cristianismo, se revelaram determinantes.  

As instituições a analisar são ainda emblemáticas, relativamente aos países que as 

acolhem, situam-se fisicamente próximas entre si e da Universidade escolhida para 

efeitos de estudo de caso, a Universidade do Porto. Desta forma, com as subsecções 

finais do presente capítulo, perspetiva-se ilustrar o protagonismo dos patrimónios 

edificados das referidas Universidades para a atratividade das respetivas cidades “berço”, 

enquanto destinos turísticos. Privilegia-se, para efeitos da abordagem a desenvolver, sem 

prejuízo da respetiva contextualização histórica, a identificação: i) dos atributos 

turisticamente mais valorizados; ii) do respetivo posicionamento relativo, enquanto 

recurso percecionado no conjunto de recursos do património cultural das cidades em que 

se encontram sediadas; iii) das investidas adotadas e recomendadas no sentido de o 

potenciar, com vista ao reforço da respetiva imagem e da competitividade e 

sustentabilidade do destino.  

 

2.2. O turismo de cidade e o património cultural  

“The material of heritage may have its roots in the past, but its effect and its interest 

are to be found in the present. In the words of a historian, avoir été c’est une condition 

pour être – having been is a condition for being.” (Sanz & Bergan, 2002:23).  

 

É no século XX que o conceito de património monumental se reveste do seu atual 

significado, conquistando então o sentido de algo valioso que importa preservar (Choay, 

2015). Na base dessa valorização, e até ao terceiro quartel do século, imperou uma lógica 

nacionalista, todavia, o posterior reconhecimento de que todos os povos produzem 

cultura e de que cada um tem uma forma diferente de se expressar vem a afirmar-se. 
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Desta forma, a atual definição contempla a diversidade cultural e rejeita a existência de 

uma hierarquia de valor para as referidas manifestações, o que nos permite ter uma visão 

mais ampla do processo histórico (Bechman, 2017). Neste contexto, hoje o património 

pode ser perspetivado como uma “invenção” da modernidade mediante a qual se atribui 

a um dado conjunto de símbolos culturais de uma determinada comunidade um caráter 

singular que assenta na ilusão, quer de permanência e continuidade em relação a um 

passado, quer de essência de um ideal coletivo para o futuro. Ideia reiterada por Fortuna 

(2012) ao defini-lo enquanto processo cultural que permite uma perceção do passado 

como “continuidade e sequência”, pela ideia de cumulatividade que se lhe encontra 

associada, e relativamente ao qual nos sentimos envolvidos na dupla condição de 

herdeiros e transmissores.  

Na convenção realizada, em 1972, destinada à Proteção do Património Mundial, Cultural 

e Natural, a UNESCO promoveu a introdução, na legislação internacional, da ideia de que 

uma parte do património do mundo era tão importante que tinha valor para toda a 

humanidade, e que, por conseguinte, a responsabilidade pela respetiva gestão teria de 

transcender a esfera nacional, ainda que em primeira instância pertencesse à nação em 

que o mesmo se encontrasse. Apresenta ainda as definições de património cultural e 

natural, considerando o primeiro, como sendo: as obras arquitetónicas, esculturas, 

pinturas monumentais, elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, 

cavernas e grupos de elementos que tenham um valor universal excecional do ponto de 

vista da história, da arte ou da ciência; os grupos de construções isoladas ou agrupadas 

que, em virtude do tipo de arquitetura, individualizada ou integrada na paisagem, tenham 

um valor universal excecional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; e, por 

último, as obras do homem ou as obras conjugadas do homem com a natureza, bem 

como com as zonas, e até mesmo lugares arqueológicos, que tenham um valor universal 

excecional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência. De acordo com a mesma, 

conclui-se que o património cultural integra, no limite, todos os símbolos que 

representam a especificidade da história dos lugares, assumindo-se a cultura local como 

uma prioridade da sociedade global.  
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Releve-se ainda que em 1964, a Carta de Veneza já tinha introduzido, através do seu 

artigo primeiro, a definição de monumento histórico enquanto criação arquitetónica 

isolada ou sítio urbano ou rural que represente uma civilização particular, uma evolução 

significativa ou um acontecimento histórico. No referido conceito, incluem-se grandes 

criações, mas também obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo, uma 

significação cultural (IPHAN, 1964), assumindo-se, desta forma, que o património cultural 

engloba todos os bens que representem a história do lugar. A alteração de paradigma é 

flagrante entre finais do século XIX e XX quando o foco sobre a preservação dos 

artefactos e edifícios do passado transita para o de reutilização/conservação do 

património, valorizando-se o respetivo contexto.  

Os finais da década de oitenta e início da de noventa são igualmente emblemáticos pela 

rutura com o conceito, predominante até então, de património associado a passividade e 

pela afirmação de um outro assente na perceção de património enquanto conjunto de 

bens em devir. Os museus, em particular, assumem uma dupla função: a de expandir a 

relevância do passado, da história, mas também a de contribuir para a diluição de 

entidades com um cunho nacionalista e das ideologias que anteriormente o sustinham. 

Desta forma, é legítimo afirmar-se que à atual definição de cultura, enquanto dimensão 

do processo social, transmitido de geração em geração e que resulta das mais variadas 

formas de expressão humana, relacionando-se com praticamente todas as atividades 

(Trigo, 1998) se associa um caráter dinâmico e evolutivo, pelo que se legitima a ideia 

associada à essência e valores do património cultural como resultado de um constructo 

cultural (Du Cros, 2001).  

A classificação como património de um dado recurso cultural tangível ou intangível 

resulta da prévia seleção de determinados referentes e no reconhecimento da presença 

ou existência dos mesmos no recurso a classificar. O turismo cultural é assim introduzido 

por via da sua relação com o património, este último definido enquanto resultado de uma 

seleção e gestão de compromissos entre distintos interesses, com impacto considerável 

para o que é resgatado pela memória coletiva (Bechman, 2017).  

Sem prejuízo do caráter formal associado à definição de património, destaque-se a 

contribuição da sociedade na salvaguarda do mesmo, isto tendo em conta o papel 
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privilegiado que ocupa, face ao contacto direto com os recursos e à capacidade de 

relevar, junto dos órgãos responsáveis, a sua existência em cada lugar. Gellner (1998) 

considera que a preservação a que fica sujeito advém do valor simbólico que lhe é 

atribuído e, por conseguinte, do significado que evidencia para o coletivo e da utilidade e 

funcionalidade que com ele se perspetiva, tanto numa dimensão social, como económica.  

Para além da sua ligação com o passado histórico, enquanto elo de conexão do objeto do 

passado ao presente através de trajetórias ininterruptas, o património funciona como 

uma ferramenta de formação identitária, um instrumento de afirmação e legitimação de 

grupos sociais. É com base na partilha de uma cultura e de uma história comuns, que 

unem e identificam uma população e, por conseguinte, no princípio da semelhança 

cultural que se estabelece o vínculo social básico necessário à construção de um 

sentimento de pertença coletiva (idem: 1998). Desta forma, a sua existência facilita, não 

só a compreensão por parte das atuais gerações do seu lugar na história, como também a 

relação destas com as transformações da sociedade. A referida contextualização de 

natureza social assume, por esse motivo, uma função estruturante no processo de 

desenvolvimento dos territórios (Bechman, 2017).  

As filosofias de gestão em torno do património cultural refletem o caráter dinâmico acima 

reconhecido à cultura. Assim, também estas patenteiam uma natureza evolutiva, 

alterando-se, ao longo do tempo, num movimento que acompanha a forma como se 

perceciona a cultura e o património (Pearson et al., 1998). A gestão deste património é 

orientada pelas guidelines da UNESCO (idem), mas também por uma série de cartas 

internacionais, declarações e convenções criadas pela ICOMOS – International Council on 

Monuments and Sites; ICCROM – International Centre for the Study of the Preservation 

and Restoration of Cultural Property e ICOM – International Council of Museums e ainda 

pela ONU -Organização das Nações Unidas, pela OEI-Organização dos Estados Ibero-

americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, pelo COE-Conselho da Europa, pelo 

IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, entre outras, que 

contribuem para o respetivo reconhecimento, preservação e valorização (Vieira, 2016).  

Como se referiu anteriormente a conceção de património esteve, numa fase inicial, ao 

serviço da afirmação de uma ideologia vincadamente nacionalista, além de conotada com 
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representações passivas e estáticas de símbolos que vincavam a grandiosidade das 

nações. Da mesma forma, durante um longo período de tempo as instituições culturais 

tiveram como principal objetivo servir as comunidades locais e tendência a ser elitistas na 

forma como se apresentavam, percecionando o visitante quase como um elemento 

indesejável, no sentido em que era potencialmente perturbador, face ao superior 

objetivo de conservação ou produção de bens culturais (Richards, 1996b)). Por outro 

lado, o número de turistas culturais era reduzido e o consumo turístico focado em 

serviços culturais tinha um caráter residual.  

Nos finais dos anos noventa, acentua-se a relação de cooperação entre património e 

história (Sanz & Bergan, 2002). O primeiro precisa da história como forma de 

enquadramento ou contextualização, a segunda precisa do património como prova ou 

evidência. Na sociedade contemporânea, fruto da referida alteração de paradigma, 

reviver o passado passou a ser percecionado como uma experiência turística crítica e um 

instrumento estratégico de captação de recursos, na medida em que visa dar resposta a 

um nicho de mercado definido como turismo cultural (idem). A evolução do 

desenvolvimento deste tipo de turismo acompanha, assim, a referida relação, pelo que 

cultura e turismo passam a depender crescentemente um do outro.  
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Figura 7 – Relação entre cultura, história e património, gestão do património e turismo cultural  

(Fonte: elaboração própria) 

 

Neste sentido, a conceção cultural dominante relativa à cultura condiciona o que se 

releva da História, no sentido da contextualização do património reconhecido em cada 

momento como tal, as estratégias a adotar para a gestão deste último e a respetiva 

ressonância sobre o turismo cultural. 

Na origem das visitas ao património, nessa busca pelo que é exclusivo e distintivo, unique 

e authenthic (Crouch & Ritchie, 1999), identificam-se, por conseguinte, motivações 

específicas diversas, entre as quais se destaca: o desejo de se aceder a aprendizagem 

formal, relacionada com a interpretação realizada por especialistas, o de valorização do 

capital de conhecimento num registo mais espontâneo e informal ou a mera satisfação de 

curiosidade face à importância que lhe é atribuída (Risck, 1994). Timothy (2011) 

fundamenta o protagonismo que reconhece àquela que considera a mais importante 

função do turismo cultural, isto é; educar, seja num registo formal ou informal, pelo lugar 

privilegiado que atribui à interpretação enquanto processo que permite aos turistas 

compreender e apreciar os recursos de património visitados. A interpretação assume-se, 

por assim dizer, como uma ferramenta que, com base num conjunto de princípios, 
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transforma a informação relativa ao património, enquanto oferta turística cultural, em 

significados e inter-relações, promovendo-se, dessa forma uma efetiva função 

pedagógica.  

 

  

Figura 8 – Princípios a adotar na interpretação do património (Fonte: elaboração própria) 

 

Neste sentido, pode considerar-se a interpretação como um método facilitador da 

preservação e utilização social do património, proporcionando leituras e opções para o 

seu uso ativo, recorrendo a diversificados meios de apresentação e animação, 

privilegiando a contextualização dos recursos interpretados em detrimento de uma 

análise perspetivada individualmente. Desta forma, a interpretação deve favorecer, a par 

da contemplação e compreensão do património, a descoberta de relações entre recursos 

e interação, pela manifestação da influência da descoberta sobre os valores, interesses ou 

atitudes individuais do visitante (Lima et al., 2019). 

Costa e Albuquerque (2017) identificam no sentido de singularidade que se encontra 

associado ao património cultural, a principal razão para o nível de atenção e interesse de 

que tem vindo a ser alvo, assumindo-o inclusivamente como uma condição fundamental 

para um turismo urbano de sucesso.  
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De acordo com Fortuna (2012:5), a sensação evocada pela “presença de um original ou de 

algo cuja raridade nos transmite um sentimento de excecionalidade”, é 

consideravelmente valorizada entre os sujeitos de uma cultura de repetição e cópia que 

define a de consumo contemporânea. Assim, a atratividade pelo passado dos lugares e 

dos respetivos países, numa busca pela autenticidade, tem vindo a conquistar uma 

centralidade e protagonismo crescentes, enquanto fator motivacional chave para o 

consumo do turismo cultural, enquanto experiência ou mesmo como perceção individual 

de um atributo de um dado recurso ou destino turístico.  

Os territórios passam a diferenciar-se, uns dos outros, enfatizando as qualidades estéticas 

dos serviços e produtos que disponibilizam e que se revestem de significativo capital 

simbólico (Choay, 2015). O património é, por conseguinte, um terreno fértil para a 

interação social que recorre ao passado, como se referiu, para criar identidades mas 

também para as converter em experiências comercializáveis (mercados), relativamente às 

quais todos os públicos são simultaneamente seus destinatários, produtores e 

compradores. O património cultural assume, por conseguinte, um papel fundamental no 

domínio das práticas de consumo que caracterizam a paisagem contemporânea dessa 

produção.  

Neste sentido, Silberberg (1995) define o turismo cultural como o turismo que abarca o 

turismo do património cultural e que é realizado por indivíduos externos à comunidade 

de acolhimento, motivados pelo interesse histórico, artístico, científico ou relativo ao 

estilo de vida/legado de uma comunidade, região, grupo ou instituição. Du Cros e 

Mckercher (2015) consideram-no um tipo de turismo assente na transformação dos bens 

do património cultural de um destino em produtos consumidos por turistas. Ramires e 

outros (2018) destacam as duas definições de turismo cultural de cidade, consideradas 

pela OMT-Organização Mundial do Turismo e pela Comissão de Viagens da Europa. 

Enquanto a primeira define turismo cultural como a procura por parte das pessoas por 

atrações culturais, em cidades e países diferentes dos seus locais de residência, com o 

propósito de aceder a informação e experiências para satisfazer as suas necessidades 

culturais, a segunda incluí a procura por atrações culturais específicas, como património, 

manifestações artísticas e culturais, artes e drama em cidades fora do seu país de 
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residência. Ainda de acordo com a OMT, o turismo cultural assenta no interesse por 

estudos, cultura, artes cênicas, festivais, monumentos, sítios históricos ou arqueológicos, 

manifestações folclóricas ou peregrinações.  

Ainda que não exista uma definição de turismo cultural comumente aceite, Barretto 

(2000) considera-o como o tipo de turismo que incide sobre uma qualquer dimensão da 

cultura humana. Da mesma forma, numa acessão de considerável abrangência, 

Mckercher e Du Cros (2002) preconizam que turismo cultural existe sempre que em 

qualquer viagem, os turistas sejam inseridos num ambiente cultural diferente do de 

origem, legitimando, desta forma, o caráter de antigo que reconhecem a este novo 

fenómeno turístico. Os referidos produtos culturais são desenvolvidos, sob a forma de 

tours ao património cultural, galerias de património artístico, museus, visitas a centros 

culturais, percursos culturais e parques temáticos alusivos ao património cultural 

edificado (Yale, 1991; Prentice, 1993; Swarbrooke, 1995; Walle, 1998).  

2.2.1 Um desejo chamado património 

Hoje, o património divide-se entre várias funções. Se por um lado se assiste ao 

desenvolvimento de esforços no sentido do reforço do papel assumido enquanto recurso 

educativo para as comunidades locais, por outro reveste-se de considerável 

protagonismo na hierarquia dos produtos comerciais de lazer, encontrando-se ao serviço 

de residentes e turistas.  

Para autores como Timothy (2011), como se refere atrás, e Gilley (2015), a educação é a 

função a privilegiar no âmbito do turismo de património cultural. Tendo por base a 

referida prioridade, Botelho e Ferreira (2014) preconizam que a respetiva preservação e 

exploração sejam equacionadas através de fontes e estratégias que assentem numa 

apropriação e intervenção suportadas pelo conhecimento e maior rigor quanto à 

informação partilhada.  

Ashworth e Larkham (1994), por seu turno, preconizam, relativamente ao património, 

dois propósitos principais: o primeiro, político; o segundo económico. O objetivo 

económico reveste um caráter de mais fácil compreensão, descrição e medição do que o 



 

55 
 

político, sendo, de resto, consensual o facto de a história estar a ser instrumentalmente 

usada no desenvolvimento de políticas económicas de muitas, senão da maioria, das 

cidades modernas da Europa, onde, aliás, o turismo relacionado com o património é dos 

que tem mais procura e tem tido um considerável crescimento. É, inclusive, no “velho 

continente” que este tipo de turismo, particularmente enquanto dimensão construída 

(monumentos, castelos, lugares de culto, palácios, entre outros), evidencia maior 

procura. In the increasingly competitive “Europe of the Regions”, culture has become a 

major tool for city marketing” (Richards, 1996b):88). Dado o seu impacto em matéria de 

planeamento e importância para as economias locais, tem sido amplamente discutido.  

É, pois, neste sentido que a pós-modernidade vem a ser definida como uma produção 

cultural condicionada pelo consumo. Ferreira (2011), sem prejuízo da particular 

relevância que reconhece aos benefícios culturais e educacionais que o património gera, 

destaca, todavia, os benefícios económicos que advêm do turismo cultural como “núcleo 

duro” desse conjunto de benefícios. O impacto que estes últimos têm vindo a conquistar, 

confere-lhe, aliás, um lugar privilegiado entre o conjunto de fatores considerados como 

principais responsáveis pela importância reconhecida aos territórios (Richards, 1996b); 

D’Auria, 2001; Boyd, 2002; Apostolakis, 2003; Poria et al., 2003; Brezinscak, 2017; Amado 

& Rodrigues, 2019; Bouchon & Rausher, 2019). Enfatiza-se, assim, o património, na 

dimensão perspetivada pela OCDE (2009), isto é; associada ao respetivo potencial 

económico para a promoção do desenvolvimento (Vinuesa & Torralba, 2010). 

Na essência do crescente interesse pelo conhecimento sobre história e sobre civilizações, 

identificam-se igualmente motivações sociais, no sentido da prática de “habitus” até 

então exclusivos de grupos sociais detentores de elevado poder económico. Costa (2005) 

atribui-o a contextos físicos e temporais muito díspares: o primeiro à antiga Babilónia e 

Crescente Fértil, a que se associa a curiosidade e o desejo, por parte dos indivíduos, em 

contactar com construções de imponência reconhecida, ainda mesmo nos nossos dias; o 

segundo prende-se com o grand tour enquanto requisito de formação de gentlemans e 

de acesso às Cortes (século XVIII).  

Baudrillard (1968) relaciona os consumos com a dimensão abstrata e, por conseguinte, 

simbólica dos “objetos” a que respeitam. Neste sentido, ao conotar os consumos culturais 
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com as elites, perspetiva-os como veículos ao serviço do reforço da clivagem do sistema 

social. Com efeito, a tendência por parte de certos grupos sociais no sentido de adotarem 

certas atitudes e comportamentos, bem como efetuarem consumos que integram o 

habitus de classe dos grupos sociais de referência, constitui aquilo que Bourdieu e 

Passeron (s.d.) consideram ser a base de reprodução e diferenciação das classes sociais. 

No processo de aquisição de capital cultural, os autores relevam ainda o papel da 

educação para a desejável transição de um nível de mera acumulação de conhecimento 

em arte e cultura para um outro, de efetiva participação. A este propósito, Charles (2003) 

releva a forte procura, por parte de públicos distintos dos tradicionais, e de que os 

mature student são exemplo, de que as universidades têm sido alvo. Com efeito, face às 

necessidades de compensação da ausência de capital económico e às expectativas de 

“nivelamento” do acesso a certas oportunidades, entre estratos sociais economicamente 

diferenciados que caracterizam a sociedade pós-moderna, o princípio de democratização 

do acesso ao ensino superior, como instrumento de valorização do conhecimento e do 

capital cultural, ocupa particular protagonismo.  

Ainda assim, enquanto que Bourdieu (1979) demonstra a relação entre as aspirações 

sociais e a procura escolar, Beillerot (1985) ilumina a ideia de insuficiência do sistema 

escolar para fazer face ao fenómeno de mobilidade social, isto dado o seu funcionamento 

próprio. Enfatizando o caráter do saber pelo respetivo papel social diferenciador e que 

define da seguinte forma: “Necessitamos de saber para ser e de ser para saber”, numa 

espiral que rotula de “inflação da pedagogia” (idem:246), radicalizada em dois tipos de 

uso: o de adestramento, por um lado, e o de autonomia, por outro, e, por conseguinte, 

numa relação dialética entre a influência e a libertação, este último autor assume que 

toda a sociedade se encontra ao serviço da pedagogia.  

Lipovetsky (2006), posiciona-se, todavia, de forma distinta relativamente ao 

determinismo desta motivação. Nesta acessão, as prioridades dos indivíduos, na 

contemporaneidade, assumem contornos híbridos, ora espelhando essa necessidade de 

identificação com os hábitos sociais de determinados grupos, ora um desprendimento e 

particularização destituídos dos “grilhões simbólicos” da estratificação da sociedade, 

oscilando, por conseguinte, entre práticas demonstrativas mais conservadoras e outras 
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de natureza hedonista individualista. Numa sociedade que o autor rotula de 

hiperconsumista, ao consumo ostentatório relacionado com a necessidade de 

reconhecimento de um dado estatuto, vem juntar-se o consumo experiencial assente em 

motivações associadas, única e exclusivamente, ao prazer e a atestá-lo, releva o 

fenómeno associado ao crescimento dos gastos do orçamento familiar em lazer, cultura e 

comunicação. 

De acordo com Grácio (1992), a multiplicação das referências favoráveis à formação de 

aspirações terá sido inclusive uma consequência do aumento do interclassismo do meio 

escolar. A ascensão social experimentada por um número crescente de indivíduos (Leão, 

2006) constitui um dos fatores com maior responsabilidade no aumento generalizado das 

expectativas. Nesta linha de raciocínio, Richards (1996a)) identifica a democratização da 

cultura e o crescimento de uma classe média que apelida de “service-class culture” das 

sociedades pós-industriais como os principais fatores responsáveis pela abertura da high 

culture a uma vasta audiência. Ferreira (2003) atribui este fenómeno ao resultado de uma 

reavaliação da relação entre alta cultura, baixa cultura e cultura de massas, à luz das 

novas metáforas inclusivas pós-modernas. A referida reavaliação não só rompe com o 

paradigma vigente que as antagoniza, como lhes confere um novo sentido, ao classificá-

las, a partir de então, como manifestações alternativas. Neste sentido, a democratização 

do acesso à educação e a generalização de práticas turísticas assumiram um 

protagonismo considerável no incremento do consumo de produtos culturais. A 

diversificação deste tipo de consumos confere à cultura e bens patrimoniais um lugar 

central nesta “luta desenfreada de afirmação” (Ferreira, 2011). Tendo em conta a 

associação entre a maior orientação, por parte das mulheres, para a cultura, (Bechman, 

2017), o fenómeno associado a uma maior representatividade das que passam a ocupar 

posições de poder e responsabilidade, traduz-se igualmente em superiores níveis de 

procura pelo referido mercado.  

Por outro lado, Lipovetsky (1994) ao definir a sociedade contemporânea como “pós-

moralista”, repudia a retórica do dever austero, integral, maniqueísta, exaltando os 

direitos individuais à autonomia, ao desejo, à felicidade. Assume assim que são os direitos 

subjetivos, a qualidade de vida e a realização pessoal que orientam, em grande escala, a 
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nossa cultura, e não o dever da virtuosidade. Uma sociedade em que considera que o 

“evangelho do trabalho” (idem) foi substituído pela valorização social do bem-estar, do 

lazer e do tempo livre e em que as aspirações coletivas se focam nos bens materiais, na 

redução do tempo de trabalho, nas férias. Desta forma, a educação, o turismo e demais 

fontes de acesso à história, à cultura, a experiências de diversão e entretenimento, 

disruptivas com as do dia-a-dia, tornam-se regulares. Esta necessidade de rutura, de 

evasão, por parte dos indivíduos face ao trabalho e às pressões quotidianas, associada à 

crescente consciencialização para os riscos associados à degradação da camada de ozono, 

constitui assim o fator impulsionador da mobilização de indivíduos consumidores do 

tradicional turismo de “sol e praia” para o turismo cultural: “Many people perceive leisure 

and holiday periods as a time to escape from the normal routines of life; to do, to see, to 

experience something diferent.” (Law, 1994:12). O destino deixa de ser percecionado 

como um mero local de descanso e de fuga à rotina. O desenvolvimento e contacto com 

outras culturas são metas primordiais da viagem que proporcionam ao turista 

entretenimento e aprendizagem, em simultâneo (Santos, 2014). 

 

 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

Figura 9 – Funções e destinatários do património cultural (Fonte: elaboração própria) 

 

Como se pode constatar do esquema acima apresentado, são múltiplas as funções do 

património cultural. Além do mais, todas as referidas funções impactam os três grupos 
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ressonâncias sobre os três grupos de destinatários considerados. Em todo o caso, e não 

obstante o protagonismo que o património cultural evidencia para o sucesso dos destinos 

turísticos urbanos, estes requerem a presença simultânea de um conjunto de bens e 

serviços, entre outras atrações turísticas, designadamente naturais, infra-estruturas e 

equipamentos, uma bem conseguida imagem de marca e a adoção de uma gestão que 

abranja entre outras dimensões a criatividade e a inovação, a diversificação e a 

diferenciação (Reis, 2011).  

2.2.2 Turismo cultural: quo vadis?... 

“What is cultural policy?  

There is more than one answer to this question… The broader answer … is that cultural 

policy is about the politics of culture in the most general sense: it is about the clash of 

ideas, institutional struggles and power relations in the production and circulation of 

symbolic meanings.”  (McGuigan, 1996:1). 

 

É com base na premência na diversidade de motivações, associadas ao mercado do 

turismo cultural, que Bechman (2017) defende que cabe aos responsáveis pelo 

património o desenvolvimento de atividades de diagnóstico de necessidades e 

expectativas dos respetivos visitantes, no sentido de uma evolução ou adaptação da 

oferta por via da ativação dos recursos adequados para o efeito. Ashworth e Larkham 

(1994) são, inclusive, intransigentes quanto à possibilidade de se conhecer em 

profundidade o turismo associado ao património sem que se tenha previamente 

desenvolvido o estudo do perfil dos respetivos consumidores. Além do mais, a 

caracterização do perfil dos públicos dos distintos mercados turísticos é prioritária tendo 

em conta que permite promover uma comunicação mais eficaz.  

Os resultados obtidos, na sequência do inquérito promovido, pela Associação ATLAS, aos 

visitantes culturais, entrevistados em quarenta e três reconhecidas atrações turísticas 

(Richards, 2001), atestam que 47% dos turistas as selecionaram antes de sair de casa, o 

que vem corroborar a importância das atrações culturais para chamar a atenção dos 

turistas antes da chegada ao destino e, senão mesmo, o caráter determinante de certas 

atrações para a escolha do mesmo.  
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De entre um conjunto de estudos sobre o perfil sociodemográfico do público do turismo 

cultural, analisado por Adie e Hall (2016), relevam-se as seguintes características: 

consumidores com proveniência social na classe média, bem-educados e de meia-idade, 

sem filhos, com interesse em história. Dos poucos estudos que se debruçam sobre a 

nacionalidade dos turistas, constata-se a inexistência de um consenso. Enquanto estes 

últimos autores (2016) identificam o grupo de turistas domésticos como predominante, 

Nguyen e Cheung (2014) atribuem a estrangeiros três quartos da amostra, metade dos 

quais com origem na Europa. A média do intervalo de idades, identificada por Adie e Hall 

(2016), para os turistas domésticos, situa-se entre os 20 e os 40 anos e, para os 

estrangeiros, entre os 20 e os 60.  

Em todo o caso o referido tipo de estudos parece assumir um caráter manifestamente 

insuficiente. A este propósito importa destacar o pensamento de Choay (2015), quando 

atribui ao valor artístico associado ao património, por via da capacidade de representação 

das concretizações da humanidade e das belezas da natureza, considerável 

vulnerabilidade à subjetividade de quem o contempla. Além do mais, tendo em conta que 

é a partir de um conjunto de referenciais de natureza cultural que os indivíduos 

aprendem, na pós- modernidade, a integrar-se num grupo social e a construir a sua 

própria identidade, o caráter fragmentado que esta última assume, como resultado da 

integração dos indivíduos em diferentes grupos sociais, constitui um dos principais 

argumentos a favor da existência de vários públicos culturais.  

A assunção do caráter de diversidade associado ao perfil de turista cultural, assim como a 

oscilação relativa à relevância atribuída a uma suposta essência original dos recursos a 

visitar, tornam imperativo preceder-se a oferta disponibilizada de estudos de mercado 

que permitam adequá-la aos vários tipos de públicos. Na sequência de estudo empírico 

realizado por Ramires e outros (2018), sobre a Ribeira do Porto, enquanto “Património 

Mundial da Humanidade”, os três tipos de públicos culturais identificados: convencionais, 

espontâneos e absortos, valorizam consideravelmente a gastronomia, a acomodação, a 

cultura e o entretenimento, bem como a hospitalidade, enquanto fatores determinantes 

para os respetivos níveis de satisfação. 
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Por outro lado, o planeamento deste segmento de turismo, numa perspetiva sustentável, 

requer a definição de duas questões essenciais (Du Cros, 2001), nomeadamente: os sítios 

ou lugares de património cultural que se deve privilegiar em termos de desenvolvimento 

e, tendo em conta essa mesma perspetiva, a forma mais eficiente e eficaz para a gestão 

desses recursos. Em simultâneo, impõe-se um modelo que permita aferir a relação entre 

expectativas comerciais que resultam do valor atribuído ao recurso de património 

cultural, como atração turística e “market appeal”, questão privilegiada pelo setor do 

turismo, versus grau de robustez para suportar elevados níveis de visitas e exigências de 

conservação, preocupação dominante para os gestores do património cultural (idem). 

Com efeito, ainda que a classificação de recursos como património cultural constitua um 

fator a relevar para efeitos de iniciação ou aprofundamento do desenvolvimento de 

atrações turísticas, o modelo sugerido pelo autor, ao enfatizar o referido binómio, 

potencia a implementação de um processo que permite identificar, de forma clara, as 

prioridades de conservação por um lado e as políticas de gestão de visitas, por outro. 

Além do mais, importa relevar que ultrapassado um tempo em que o património foi 

percecionado como afirmação do orgulho nacional e uma forma de, por via da atividade 

turística, criar novos empregos, a fase que se lhe seguiu, caracteriza-se pelo 

desinvestimento e flexibilização de um conceito de Estado, com evidentes reduções de 

gastos em turismo e cultura (Richards, 1996 b)). Deste modo, apesar da sua inequívoca 

importância para a atratividade dos destinos turísticos urbanos, as pressões que recaem 

sobre o património histórico são crescentes, geradas por conjunturas económicas nem 

sempre propícias e em que a disponibilização de receitas, por parte, quer de agentes 

políticos, quer de fundos públicos, tem tido uma tendência de regressão. Os 

financiamentos públicos escasseiam e a premência na obtenção de retorno comercial, 

aumentou.  

A adaptação da oferta e a adoção de todo um posicionamento, por parte das instituições, 

no sentido de uma maior orientação para o mercado, impôs-se. Neste sentido, sobre as 

manifestações culturais tem vindo a recair a obrigatoriedade de se justificarem num 

registo quantitativo, por via do número de visitas que têm e receitas geradas, indicadores 

estes de elevada importância, quer para instituições que operam numa lógica totalmente 
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comercial, quer para as que são suportadas por fundos públicos, às quais se exige a 

apresentação de evidências que atestem a relevância da aplicação dos referidos fundos. A 

crescente orientação dos museus para o mercado, constituí, aliás, uma evidência dessa 

necessidade, possibilitando-se, dessa forma também, o acolhimento de um público mais 

abrangente e diversificado.  

Face a este novo posicionamento, a complexidade de planeamento é agudizada (Richards, 

1996 b); Zhao et al., 2020) e, por regra, as dinâmicas em torno da conservação, promoção 

e valorização do património obedecem a um propósito explícito de rentabilização. 

Bechman (2017) releva face à respetiva dimensão “utilitária”, critérios de durabilidade, 

qualidade e conquista de benefícios para o nível de vida dos cidadãos, tanto daqueles que 

o promovem, como daqueles que o acolhem. Costa (2001), por seu turno, enfatiza o 

evento Earth Summit, realizado em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, como um marco 

relativamente à forma integrada que passaria a presidir às abordagens e paradigmas do 

futuro, isto dada a inevitabilidade de as questões a tratar, quer por académicos, quer por 

políticos, virem a refletir simultaneamente questões de crescimento económico, 

participação dos cidadãos, proteção ambiental e crescimento sustentável e de longa 

duração.  

Em todo o caso, o caráter de durabilidade relativo às atrações culturais, em nada pode ser 

confundido com a ideia de produtos/serviços estáticos. Pelo contrário, deverá assentar 

numa lógica de potencial de integração de projetos criativos e de inovação, num registo 

que mais do que resiliente à mudança, constitua uma resposta efetiva à contínua 

evolução dos desejos e necessidades dos consumidores, consiga antecipar-se a outros nos 

processos de renovação da oferta, reforçando-se, desta forma, a respetiva 

competitividade.  

Aliás, Mckercher e Du Cros (2002) consideram que é ao turismo cultural que compete 

assumir as duas áreas ou os dois objetivos: gestão do património (aprendendo acerca de 

conservação em recursos culturais) e gestão de turismo (marketing e viabilização 

comercial de produtos), lamentando que na prática se encontrem em conflito numa 

relação em que um deles é sacrificado em favor do outro e que mais pareçam trabalhar 

em sentidos diferentes e mutuamente incompatíveis. 
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Benckendorff (2006) destaca o facto de o poder público ter na cultura fortes expectativas, 

elegendo-a como um dos seus grandes alvos de atuação para a consolidação do turismo. 

A este propósito, assume que as decisões a tomar, num futuro próximo, serão 

determinantes para que haja capacidade para se explorar o potencial da associação entre 

património cultural e turismo, tornando-o economicamente e socialmente sustentável ou 

para que, inversamente, a mesma fique refém de uma política insustentável da qual 

resultem benefícios somente para alguns, a grande custo para os outros. Nesta linha de 

pensamento, sugere-se o desenvolvimento de um ambiente favorável à criação das 

indústrias culturais dada a respetiva centralidade face a processos de promoção e 

manutenção da diversidade cultural e no acesso democrático à cultura.  

Guilarte e González (2018) preconizam que a integração de políticas culturais, turísticas, 

urbanas e políticas constitui um pilar fundamental para o desenvolvimento de cidades 

históricas. As sinergias entre diferentes stakeholders, incluindo autoridades, o setor 

privado, investigadores das universidades dedicados a este tipo de questões e, em 

particular, a comunidade local, constituem fatores determinantes para a criação de novos 

e atrativos espaços urbanos e para o desenvolvimento de práticas de governança 

inovadoras.  

Ainda assim, Hall (2000), considera existirem algumas resistências, por parte do sector 

público, para o acolhimento desta participação, bem como pouco material disponível 

sobre os métodos de participação local e para a adequação dos mesmos face a situações 

específicas. Zhao e outros (2020) atribuem à forma como a gestão é exercida e como se 

vêm a desenvolver estratégias sistémicas, acionadas por um trabalho em rede, a 

responsabilidade pela eficácia de otimização dos investimentos públicos em conservação, 

atratividade, gestão e sustentabilidade futura.  

A referida valorização económica tem vindo a alterar a forma como as comunidades 

vivenciam o património e dado azo ao aparecimento de novos desafios. Conforme se tem 

vindo a enfatizar, assume-se como instrumento facilitador para o estabelecimento da 

ligação entre o passado e o presente, para a construção de uma identidade coletiva, 

como “produto de consumo social” e fator mobilizador do desenvolvimento económico 

dos territórios a que respeita. Com efeito, por oposição a uma fação de investigadores, 
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historiadores, arquitetos, sociólogos, entre outros, que ora enfatizam a importância na 

preservação e conservação de um importante legado cultural e social, ora se revelam 

defraudados com a orientação de mercado que lhe tem vindo a ser incutida nas últimas 

décadas, identifica-se uma outra que realça o potencial do património cultural, por via da 

atividade turística, como motor de alavancagem de processos de revitalização das cidades 

e fator impulsionador da criação de postos de trabalho direta e indiretamente 

relacionados com o património. Ferreira e Santos (2016) vão ainda mais longe ao 

preconizarem a intenção de preservação do tangível e do intangível, por um lado, e a 

dialética entre recreação e procura turística versus essência da definição de política de 

desenvolvimento, por outro.  

É com base neste antagonismo, entre um posicionamento mais cultural e um outro mais 

turístico e economicista, que se evidenciam posições que sustentam a necessidade de 

cultura e turismo comunicarem entre si; identificarem interesses comuns e obterem 

consensos. Esta perspetiva integradora e conciliadora, é igualmente realçada por 

Bouchenaki (2014) quando expressa a premência em se harmonizar as novas 

necessidades económicas e sociais dos habitantes, com uma paisagem urbana que se 

mantenha fiel à identidade e autenticidade originais. Du Cros (2001) ao referir-se à 

ligação natural entre turismo e gestão do património cultural, releva a escassez de ideias 

e debate entre si numa perspetiva de sustentabilidade do turismo relativo ao património. 

Aponta ainda a manifesta ausência de definição de um processo, resultante de um 

trabalho conjunto entre elementos das duas áreas, que permita identificar e atualizar 

lugares com potencial para o turismo de património cultural.  

Guilarte e González (2018) relevam a sua apreensão face à capacidade para o 

acolhimento de turistas, a qual de acordo com conceito apresentado por Troitiño (2003) 

respeita quatro dimensões: a física e que está diretamente associada ao número limite de 

turistas, a partir do qual se considera nocivo o impacto sobre o ambiente e sobre os 

recursos naturais; a económica que estabelece o nível a partir do qual se vêm a verificar 

impactos económicos sobre outras funções do centro histórico; a capacidade social que 

respeita ao nível de saturação percecionado pelos residentes e a capacidade cultural que 

respeita à banalização da cultura e à perda de significado e identidade. 
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Esta dimensão do turismo encontra-se igualmente pressionada pelo desafio relacionado 

com a necessidade de se conjugarem dinâmicas locais e globais. Fortuna e Gomes (2013) 

classificam este fenómeno, dada a política de tensão entre fatores, em que ora se 

sobrepõem os de natureza global e respetivos agentes, ora o seu inverso pela 

predominância de capacidades e recursos endógenos dos lugares, como “jogo de 

influências”. Enquanto objeto de acordos e consensos negociados, a história local é 

recorrentemente ofuscada por aquilo que os autores consideram “retórica 

patrimonialista global.” 

2.2.3 Espelho meu, espelho meu…Existe alguém mais belo do que 

eu?...:o património cultural como fator crítico de competitividade dos 

destinos  

 

Tem-se vindo a enfatizar o caráter de dependência entre a atratividade dos recursos 

culturais e a competitividade dos destinos, conceitos que se relacionam, portanto 

(Vengesayi, 2003). Enquanto o primeiro é perspetivado sob o “olhar” do turista (do lado 

da procura) e particularmente estudado no âmbito de investigações sobre o complexo 

processo de tomada de decisão; o segundo consiste numa prioridade para o gestor (do 

lado da oferta), determinante para a definição de estratégias de diversificação e 

diferenciação da mesma: duas faces, por conseguinte, da mesma moeda (Santos, 2012).  

Gunn (1988) e Richards (1996a)), entre muitos outros, são unânimes em atribuir um 

caráter determinante ao património cultural como recurso turístico e fator motivacional 

para a escolha de um determinado destino. Importa ainda referir, neste ponto, o 

protagonismo atribuído pela entidade Turismo de Portugal (2009), ao património 

histórico, enquanto indicador de atratividade dos destinos turísticos. Ainda assim, e 

assumindo-se as cidades como privilegiados contextos de património, os referidos 

destinos encontram-se, todavia, sujeitos a uma elevada competitividade. Tal facto, deve-

se ao fenómeno de globalização, mas também a um acesso facilitado a informação sobre 

os recursos disponibilizados, bem como à generalização da tendência para o 

investimento, por parte dos poderes locais, no turismo e no património cultural, como 

motor de alavancagem das economias locais.  
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Além destes constrangimentos, os destinos turísticos e as cidades, em particular, são 

“produtos” suscetíveis à vulnerabilidade inerente à natureza perecível das experiências 

que proporcionam; à heterogeneidade dos perfis dos respetivos públicos, com 

necessidades e expectativas diferentes e em constante mutação, ao caráter de 

inseparabilidade associado à circunstância de as referidas experiências só existirem numa 

dimensão física. Nesta perspetiva, Crouch e Ritchie (1999) consideram que os destinos 

turísticos devem assegurar que o respetivo conjunto de atrativos: critical competitiveness 

factors de que dispõem e as experiências que proporcionam aos visitantes estão ao nível 

ou excedem os oferecidos pelos destinos alternativos, emergindo como espaços de 

experiência, por excelência.  

Na relação da cultura com o turismo, Swarbrooke (1995) identifica o conjunto de 

transformações ocorridas, ao longo dos tempos. Releva, nesse processo, particularmente 

os seguintes: i) o crescimento do número de museus ao ar livre, com base na arquitetura 

tradicional, no património industrial e na história social (e.g. Skansen na Suíça e 

Ironbridge no Reino Unido, e eco-museus em França), ii) o desenvolvimento de centros e 

pólos culturais que contam a história do local ou um tema específico (utilizando formas 

de interpretação mais interativas), iii) o aumento da ‘história viva’, onde intérpretes 

voluntários ou remunerados se vestem de acordo com a época e explicam os locais e os 

eventos aos visitantes, iv) a competição entre os centros históricos e culturais, e v) a 

pressão sobre o financiamento (estímulo aos museus tradicionais para se tornarem mais 

imaginativos e adequados aos seus públicos, bem como, mais empresariais). Assim, à 

medida que o turismo patrimonial se tornou um instrumento da política económica dos 

governos regionais, vão emergindo espaços como antigas ‘docas’ ou fábricas 

abandonadas como atrações turísticas; generalizando-se o uso de tradições rurais e da 

gastronomia para atrair turistas (e.g. em França, como forma de viabilização económica 

das Quintas) e ainda iniciando-se a exploração de património científico e tecnológico para 

a atração de visitantes (e.g. ‘La Villette’, em Paris). Outro fenómeno assinalável resulta da 

articulação entre artes e património no sentido de se criar novas atrações turísticas (e.g. 

representações de teatro ao vivo em propriedades privadas em Inglaterra e espetáculos 

de ópera nas pirâmides do Egito).  
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Por outro lado, as cidades encontram-se sujeitas aos fenómenos de seletividade, rapidez, 

volatilidade e baixa recorrência, identificados por Ashworth e Page (2011). Tendo em 

conta que a experiência turística no âmbito do património local é temporalmente curta, 

medida em horas e, no caso de lugares ou exibições particulares, em minutos ou mesmo 

segundos, Pichler e Ashworth (2011) enfatizam a importância que o fenómeno de 

interpretação do património, a que se acima se faz referência, evidencia enquanto 

processo que promove um superior envolvimento dos turistas com os locais. O referido 

fenómeno ao permitir que se colmate a ausência de conhecimento e de bagagem 

contextual, reforça a sensibilidade e a relação com o lugar visitado. Ferreira (2003) 

enfatiza esta ideia ao associar a transmissão de um dado significado sobre o local, a 

efeitos positivos tanto ao nível da fruição como do grau de satisfação obtida. Considera 

ainda que na sequência deste fenómeno se geram laços que fomentam uma atitude 

favorável à preservação.  

Di Pietro e outros (2014), no estudo realizado sobre os públicos culturais, atribuem à 

associação deste tipo de recursos a uma dimensão tecnológica, significativamente 

inovadora, um papel determinante enquanto fator impulsionador, quer para atrair novos 

targets, quer para gerar novas motivações. Admitem, ao mesmo tempo, a possibilidade 

de a introdução de tecnologias no setor cultural poder potenciar o nível de expectativas 

anteriores à realização da visita e a intensidade e durabilidade do impacto posterior à 

experiência. A partilha de experiências em edifícios com história, sem que tal prejudique 

ou contribua para deteriorar tais espaços, ou mesmo em contextos que já não existam, 

mas que possam ser recriados através de ambientes virtuais, imersivos, mas também 

interativos e imaginativos, pode ser particularmente pertinente num contexto em que se 

pretenda atrair públicos de gerações mais jovens, assim como os públicos que ainda que 

recorrentes, nas visitas a museus ou a outros espaços culturais, apreciem algum tipo de 

suporte para o reforço dos respetivos níveis de envolvimento. 

Em todo o caso, a existência de uma oferta atrativa, seja porque é diferente: única, 

distintiva ou criativa, seja pela diversidade de experiências que promove, pode não ser 

suficiente para, por si, “impor” o respetivo destino e dotá-lo de competitividade. Importa 
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conseguir-se uma perceção positiva por parte do turista e a associação do mesmo a uma 

identidade própria que lhe permita distinguir-se de outros destinos concorrentes.  

Assim, a imagem de um destino é um fator fundamental no desenvolvimento turístico do 

mesmo, uma vez que tem impacto a nível da oferta e da procura. Na verdade, a imagem 

de um destino além de poder ser essencial para se conseguir diferenciar o destino de 

outros destinos, pode assumir-se como critério determinante no processo de decisão de 

“compra” do turista e, por conseguinte, fazer a diferença entre escolher um em 

detrimento de outro. Dito de outro modo, uma perceção positiva da imagem de um 

destino origina muitas vezes uma decisão positiva de compra: “ …it has proved that the 

use of information sources as promotion tools has a strong influence on the formation of 

tourist destination images.” (Molina et al., 2010:727). No entanto, o desenvolvimento da 

imagem mental de um destino depende igualmente de fontes distintas das relacionadas 

com conteúdos promocionais, sejam em suporte físico ou digital, destacando-se, no 

referido processo, o impacto crescente resultante de informações recolhidas pelo turista, 

junto de conhecidos.  

 

 

Figura 10 – Principais desafios e oportunidades associadas ao turismo cultural (Fonte: elaboração própria) 
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A conceção e uso de uma imagem forte associada aos destinos torna-se assim um fator 

estratégico crítico. Todavia, embora a verdadeira imagem de um destino só se forme 

efetivamente depois da visita, a verdade é que o turista tem hoje à disposição diversas 

ferramentas que lhe permitem criá-la, antes de viajar até lá (Molina & Martin-Consuegra, 

2010).  

Com este objetivo em mente, um plano de promoção é criado utilizando-se ferramentas 

como publicidade, relações públicas, promoções e diret marketing e é neste contexto 

que, a partir dos anos noventa, se assiste à publicação de literatura sobre branding de 

destinos turísticos (Costa & Albuquerque, 2017). Consciente de que os locais são cada vez 

mais substituíveis, Pike (2004; 2005) atribuí às DMO’s (Destination Management 

Organizations) a responsabilidade de captar, de alguma forma, a essência dos destinos, e 

de as emanar por via de um slogan sucinto, focado e que esteja de acordo com os 

respetivos posicionamentos.  

Ainda assim, Blain e outros (2005) desenvolvem um estudo cujas conclusões evidenciam 

que, apesar dos DMO’s afirmarem compreender o conceito de branding do destino, a 

verdade é que apenas estão a implementar a utilização de um logotipo. Importa, assim, 

enfatizar-se a importância do conjunto dos elementos que integram a marca do destino, 

tais como o nome, símbolo, logotipo ou qualquer outro elemento gráfico que possibilite a 

respetiva identificação, diferenciação e expresse a promessa de experiência memorável 

que se lhe pretende associar.  

Para Costa (2001) o branding de cidades envolve não só a criação de um slogan e logotipo 

que ajudará a posicionar a imagem da cidade, na mente dos potenciais visitantes, mas 

também a transmissão dos benefícios que a visita lhes poderá proporcionar. Kladou e 

outros (2017) preconizam que a marca deve refletir, além dos referidos elementos 

gráficos, a cultura, imagem e identidade do destino. Kaplan e outros (2010) apresentam 

um estudo que lhes permite aferir que é possível diferenciar os locais com base na 

personalidade da sua marca, bem como sobre a forma para o conseguir. Grandi (2015) 

considera que, de um ponto de vista mais operacional, a marca pode ser definida como o 

processo de planeamento e de comunicação dos recursos de identificação com vista a 

uma correspondência o mais próxima possível entre imagem percebida, pelos diversos 
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públicos de referência, e a identidade perspetivada, isto é; a tal essência 

institucionalmente captada e veiculada.  

A comunicação efetiva ocorre, portanto, quando a imagem percebida e a esperada, 

coincidem. No processo de desenvolvimento do branding de uma cidade, as necessidades 

e desejos de um grupo ou segmento específico de turistas deve ser atendido. Desta 

forma, o branding de cidade envolve promover os benefícios que o turista irá 

experienciar durante a sua visita à cidade e não tanto a cidade em si. Assim, a estratégia 

de branding deve refletir os motivos pelos quais o turista a deve visitar (Crouch, & 

Ritchie,1999), enfatizando-se mais a promessa de experiência do que os atributos da 

cidade. Pong e outros (2021) consideram que é a competitividade da marca e imagem dos 

destinos que lhes permite suscitar preferências e segundas visitas, por parte dos turistas, 

realçando, por isso, a importância de uma identificação assente em características únicas 

e distintivas, inimitáveis. Blain e outros (2005) acreditam que o branding deve ser, 

inclusive, percecionado como ferramenta potenciadora da manutenção do nível de 

competitividade, envolvimento e lealdade, por parte dos turistas, relativamente ao 

destino. Quando se verifica um declínio no número de visitantes, urge, por vezes, que as 

cidades invistam num rebranding.  

Saliente-se que, idealmente, o processo de transformar a imagem das cidades numa 

marca deve prever a participação de stakeholders de natureza diversa: instituições 

públicas e privadas e profissionais a título individual, bem como entidades 

governamentais, agências de turismo, atrações turísticas, gestores de eventos e hotelaria, 

universidades e até membros de diferentes grupos comunitários. Morgan e outros (2003) 

atribuem a esse processo de envolvimento, por parte de stakeholders públicos e privados, 

o caráter de construção de uma personalidade emocional do local. Berry (2000) destaca 

nessa natureza participativa do processo, a oportunidade para o estabelecimento de uma 

imagem mental do que o turista, enquanto consumidor, pode vir a experienciar com a 

oferta oferecida, mas também o caráter instrumental que evidencia face à consolidação 

da mesma junto de atores a intervir sobre o destino “The more providers internalize the 

concept and values of the service, the more consistently and effectively they are likely to 

perform it” (idem: 135).  
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Na essência do referido conceito, pode, por conseguinte, identificar-se duas ideias 

fundamentais: a de que a conceção do branding deve resultar de uma imagem 

consensualizada, por parte dos stakeholders a intervir sobre os destinos turísticos, e de 

que esta deve ser coerente e consistente com as práticas, do dia-a-dia, das esferas de 

intervenção de cada um. Desta forma, pode concluir-se que o branding confere 

identidade ao destino, dotando-o de superiores níveis de competitividade e que aos 

distintos atores, que sobre ele intervêm, compete consolidar e reforçar a imagem 

transmitida, situação que vem uma vez mais atestar a relevância de uma eficiente 

articulação, entre si, e a premência na adoção de um modelo de gestão assente num 

eficaz trabalho em rede.  

 

2.3 As universidades como recursos de património cultural 

2.3.1 Universidades: essência e legado. Que desafios?... 

“Universities have an important role in constructing our common future…An 

understanding of and respect for the university heritage as a current responsibility for 

the long term past is essential to this goal.” (Sanz & Bergan, 2002: 22) 

A par das igrejas e dos parlamentos (Iglesias, 2007), as universidades integram o grupo 

das instituições mais antigas. Por outro lado, há que distingui-las, face a outro tipo de 

instituições, pelo seu inquestionável impacto na sociedade, isto tendo em conta as 

diversas funções e relevantes papéis que têm vindo a ocupar ao longo dos tempos e, por 

conseguinte, face à considerável amplitude de esferas em que intervêm e significativa 

abrangência física do respetivo impacto, questão que se aprofundará no capítulo 

imediatamente a seguir.  

A história milenar da universidade na Europa, designação consensualmente assumida 

para o conjunto de instituições de ensino superior que se assumem como centros de 

investigação, ensino e aprendizagem, atesta o lugar central que este tipo de instituições 

ocupa no respetivo património cultural (Sadlak & Liu, 2006). Com efeito, na idade média, 

e remontando-se aqui às origens da universidade como instituição, os três pilares da 

autoridade foram: “studium, sacerdotium e regnum” (Ridder-Symoens, 2006).  
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As primeiras, que surgem na Europa, têm lugar entre os finais do século XI e finais do 

século XII, nas cidades de Bolonha, Paris e Oxford. Este conjunto de primeiras 

universidades, a que o autor (2006) acrescenta a de Cambridge, estabeleceu-se de forma 

espontânea (ex consuetudine), sem qualquer intervenção direta de uma autoridade 

eclesiástica ou secular.  

Mais tarde, o Papa Inocêncio IV determina, através de uma carta datada de 

aproximadamente 1253, que a formação de uma universitas dependia da expressão da 

vontade partilhada por parte de dois elementos no sentido de criarem uma associação 

para o que se requeria reconhecimento por parte do poder legítimo (idem). Em meados 

do século XIII, estas corporações recebem, por intervenção dos papas, um conteúdo 

canónico: o studium generale (expressão que corresponde a: universidade, na Idade 

Média), os respetivos membros gozam de todos os privilégios que lhes são concedidos 

pelo papa e os graus atribuídos são reconhecidos em todo o mundo cristão com base em 

credenciais emitidas igualmente pelo papa (Zonta, 2002).  

Desta forma, pode afirmar-se que a origem das universidades assenta num processo de 

mudança de paradigma quanto às formas de se ensinar e de aprender por influência de 

uma abordagem escolástica e do aparecimento de ordens corporativistas, enquanto 

associações de pessoas que realizam tarefas comuns e defendem os seus interesses. Por 

definição eram algo muito próximo de instituições eclesiásticas. Note-se que muitas delas 

tiveram inclusive origem em escolas pré-universitárias, que estavam sob a autoridade da 

Igreja. O clima de boa-vontade em relação à criação de universidades e o apoio concedido 

aos que a vêm a integrar explica-se por aquilo que Ridder-Symoens (2006) caracteriza por 

“the preservation of orthodoxy”. Aliás, à época, as universidades, de acordo com a Igreja, 

correspondem à manifestação de um desígnio divino: "o conhecimento é um dom de 

Deus e deve, portanto, ser concedido livremente a cada um e a todos".  

De entre as prerrogativas concedidas pelos papas, destacam-se as que libertam as jovens 

universidades da autoridade direta, tanto dos poderes locais, como de eclesiásticos ou de 

seculares. Se no início os studia generalia eram percecionados como instituições 

supranacionais geradoras e difusoras de uma cultura cristã internacional, perderam, por 

conseguinte, de forma progressiva esta função a partir do século XIII. Tal facto resulta do 
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superior envolvimento da autoridade secular na “empresa universitária”, a qual, a partir 

de então, passa a ser exercida por monarcas, ainda que sujeita a posterior confirmação 

papal.  

O caso de França é emblemático. Os reis de França criam eles próprios universidades e 

envolvem-se ativamente nos assuntos internos das que se encontram sob a sua 

autoridade. Se por um lado este domínio pode ser perspetivado como uma forma de se 

imporem a qualquer tentativa de interferência por partes dos papas, numa oposição que 

culminou por volta do ano de 1300, entre o Rei Filipe, o Justo e o Papa Bonifácio VIII, por 

outro este controlo reflete o aumento da centralização e burocratização no Reino de 

França. Os governantes de França eram fortemente apoiados pelos estudantes das 

escolas de direito francesas, mas pouco a pouco as universidades, e não apenas as 

francesas, perdem a sua autonomia e liberdade académica, tornando-se instituições do 

Estado ao serviço das ideologias prevalecentes. Todavia, só por volta do ano de 1500, 

após um longo processo de secularização das universidades, quer do ponto de vista 

interno, quer externo, é que praticamente se pode deixar de fazer referência às 

universidades como instituições eclesiásticas. Nesta nova acessão, o corpo de estudantes 

e de professores, o conteúdo e o tipo de abordagem das disciplinas estudadas, bem como 

o controlo e a autoridade exercida sobre eles, deixa de estar sob a alçada da igreja (idem). 

Com a Reforma e a Contra-Reforma, no século XVI, a Europa dividiu-se em dois mundos 

universitários, um dos quais era mais religioso do que o outro. Apesar desta divisão, as 

características básicas da universidade medieval foram mantidas. Importa destacar que, 

nesta fase o mundo cristão se repartia em aglomerados de Estados, sob variados 

contextos religiosos, que lutavam pela sua independência. Cada região podia assumir 

uma religião diferente, a qual passaria a aplicar-se à universidade que aí se houvesse 

fixado ou viesse a fixar. Face à expectativa alimentada, quer pela Igreja, quer por 

imperadores, reis e príncipes, no sentido de obter, por parte das elites que frequentavam 

as universidades, um efetivo apoio intelectual e individual no desenvolvimento e 

consolidação de instituições governamentais contra as forças centrífugas da aristocracia 

rural e da burguesia urbana, as universidades eram, por conseguinte, na sua maioria, 

consideradas centros de instrução para as elites intelectuais, políticas e administrativas 
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destes estados e mini-estados, as quais conferiam uma aura cultural e de prestígio ao 

soberano, ideia que atingiu o seu apogeu no período da Renascença.  

Posto isto, as universidades tornaram-se cada vez mais envolvidas na política dos Estados 

territoriais a que pertenciam. Sem prejuízo dos renovados conflitos entre Estado e 

Religião, muitas das universidades foram, por conseguinte, criadas com o propósito de 

atender a estes dois tipos de poderes, tensão que vem mais tarde a assumir novos 

contornos entre o conhecimento, a instituição educacional e as necessidades da 

sociedade (ibidem).  

Aliás, o paradigma em que assenta a essência destas instituições foi, ao longo dos 

tempos, uma questão que mereceu acesos debates, muitos dos quais tendo, inclusive, 

como ponto de partida, as posições preconizadas por Humboldt, que as concebe como 

“espaço” de liberdade de investigação científica e de autonomia no ensino; e por 

Newman, para quem os estudantes, uma educação liberal e a formação de carácter, 

assumem particular protagonismo. Se por um lado o primeiro consistiu num dos 

intelectuais mais reconhecidos publicamente, na Prússia, na viragem do século XVIII para 

o de XIX, o segundo, foi um teólogo e clérigo de Oxford, que desempenhou um idêntico 

papel, em Inglaterra, em meados do século XIX. Não obstante as diferenças dos 

paradigmas preconizados, ambos contribuíram para a formação de um conceito mais ou 

menos universal de universidade e ambos assumiam como princípio que estas se 

dedicavam a elites, do género masculino e jovens (Holford, 2014). 

Na segunda parte do século XVIII, as universidades sob a tutela dos Jesuítas, 

representavam um obstáculo à “modernização” do ensino superior, ao não aceitar as 

ideias associadas ao “iluminismo”. Na verdade, a relação entre conhecimento e 

instituições de ensino estava em mudança. As suas estruturas começavam a dar sinais de 

ausência de adaptação ao conhecimento prático.  

Em todo o caso constata-se que, ao longo do tempo e na medida em que nem sempre se 

conseguia o enquadramento desejável por parte de certos domínios mais especializados 

do conhecimento nas universidades existentes, foram surgindo outras destinadas a 

abarcá-los. Mais tarde, surgem, inclusive, outros tipos de instituições com distintas 
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vocações. Acresce ainda referir que, na sequência de um longo processo de luta pela 

afirmação da igualdade dos direitos fundamentais dos cidadãos e entre os quais se pode 

considerar o de acesso ao ensino superior, as universidades vêm a refletir a evolução das 

referidas tendências ao nível de representatividade da frequência por parte de diferentes 

grupos sociais, reforçada pelas políticas de aumento gradual do nível de escolaridade 

mínima obrigatória; bem como de uma crescente participação por parte de mulheres, 

mas também de públicos seniores.  

A prática de uma atitude de aprendizagem ao longo da vida tem sido, inclusive, 

particularmente enfatizada no âmbito da adesão deste sistema de ensino ao paradigma 

de Bolonha institucionalizado a partir do ano de 2001 (Ridder-Symoens, 2006). Constata-

se então, a partir de uma reflexão sobre a evolução das universidades, a tensão constante 

entre conhecimento, a instituição enquanto tal e as necessidades da sociedade. Em certas 

situações essa relação foi mais fácil de gerir do que noutras, isto é; enquanto nuns casos 

após um período de “desorganização”, a homeostase é conseguida, alcançando-se o 

desejável equilíbrio entre perspetivas diferentes, noutros, a universidade não se adaptou 

tão bem.  

O aparecimento de outros tipos de instituições de ensino superior mais vocacionadas 

para as necessidades da sociedade de caráter mais imediato, por oposição a um outro de 

natureza mais prospetivo, constituiu a uma dada altura um tipo de “solução” para uma 

dessas situações de impasse. Em todo o caso, esta dialética constante entre continuidade 

e mudança tem sido um dos grandes desafios que a universidade tem enfrentado ao 

longo da sua longa história. Embora no seio das suas corporativas instituições, as 

universidades tenham sido e ainda continuem a ser instituições conservadoras têm, por 

outro lado, conseguido a flexibilidade e a capacidade necessária para se adaptar, muitas 

das vezes às sucessivas inflexões de governos voláteis e sobrevivido a muitas depressões 

e crises (idem). 

Importa todavia relevar, tendo em conta o objeto de investigação, que estas antigas e 

prestigiadas instituições, entre outras mais recentes que foram sendo criadas, associadas, 

no passado, aos órgãos de poder, continuam vivas e são, elas próprias, responsáveis pela 

gestão de património cultural edificado, ocupando edifícios históricos, de reconhecido 
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valor arquitetónico e estético, construídos, acolhidos e adquiridos para o exercício das 

suas funções.  

Sanz e Bergan (2002) reconhecem no património das universidades europeias um dos 

mais consistentes e mais importantes exemplos de sustentabilidade e de conquista da 

Europa. Com efeito, os edifícios ocupados por estas universidades milenares, a par da 

áurea associada à misticidade das suas origens; ao caráter elitista que as distanciou de um 

mundo prosaico e banal ou ainda, nalguns casos; ao fascínio relacionado com uma 

vivência idilizada nos respetivos campus, constituem um fator de atratividade dos 

destinos turísticos urbanos em que se localizam.  

Sem prejuízo da amplitude da missão abraçada por cada uma e dos contributos que têm 

proporcionado no sentido do desenvolvimento económico dos territórios que as 

albergam, questão a profundar no capítulo seguinte, interessa analisar de que forma se 

tem partilhado esse património com a comunidade e com a esfera pública em geral; o 

papel que essa herança assume no conjunto de outras que promovem a ligação ao 

passado, favorecendo a construção de um sentido de identidade coletiva, e, nessa 

acessão, o reforço de um sentimento de pertença, mas também a atitude de 

compreensão e aceitação da mudança e da construção do futuro.  

Bergan (2006) ao considerar que os estudantes, staff e sociedade em geral têm direito a 

aceder ao património das universidades, reconhece assumidamente o “direito ao 

património da universidade”. No entanto, a universidade pode ser controversamente 

considerada um ambiente histórico ou um enorme património “esquecido ou 

desregrado” que aguarda a definição de políticas de preservação ou o reconhecimento 

por parte da comunidade académica e da sociedade em geral ou ainda simplesmente 

aquele que decorre do mero funcionamento corrente das instituições (Sanz & Bergan, 

2002).  

Aliás, foi precisamente pela relevância atribuída a esta matéria que, na sequência de um 

summit, realizado em outubro de 1997, em Estrasburgo, se lançou, em 1999, uma 

campanha, totalmente comprometida com a diversidade cultural, dedicada ao tema, 

“Europa um património comum”. Dos cinco projetos transnacionais co-financiados pela 
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Comissão Europeia e ao abrigo de um convénio que envolveu o Conselho da Europa, um 

respeitou ao património das universidades europeias e envolveu ativamente, tanto atores 

integrados em departamentos e comités relacionados com o património cultural, como 

com o ensino superior: “two sectors which certainly have things in common, but which 

under normal circumstances happily live their separate lives.” (Ballester & Mazza, 2002:7). 

A este propósito Sanz e Bergan (2002:55) enfatizam ainda a necessidade de se definir “… 

the relevance of the heritage for the academic community and for its social context.”  

Além de outros contributos, o referido projeto permite validar a relevância das 

universidades enquanto instituições responsáveis por uma importante componente do 

património cultural da Europa, por via dos seus “tesouros” sob a forma de: edifícios, 

museus, livrarias e coleções. Ilumina ainda a existência de uma ambiguidade óbvia nessa 

relação, bem como a falta de um conceito de património integrado, o que, a um nível 

interno (nacional), se evidencia pela ausência de gestão e a nível externo (internacional), 

pela insuficiência de contactos, para a definição de um enquadramento geral de trabalho 

em rede de nível europeu, dado que os até então estabelecidos, se revestem de um 

caráter meramente pontual.  

Tendo em conta a crescente importância atribuída à possibilidade de acesso, por parte de 

um público mais amplo, à dimensão patrimonial da universidade, a cooperação no âmbito 

da gestão dos seus edifícios, museus e coleções, assume-se estratégica (idem). A 

realização de um estudo empírico, no âmbito do referido projeto, junto de doze 

universidades tradicionais europeias, atesta que, mesmo para as dimensões de ensino e 

investigação, a cooperação é pouca ou nenhuma. Verifica-se ainda a inexistência de uma 

gestão específica relacionada com a tomada de decisão.  

Por outro lado, os modelos de gestão variam de universidade para universidade, mesmo 

nos casos em que o património é já significativo. Apenas quatro, de acordo com os 

questionários levados a cabo pelos autores, tentam estimar a proporção dos respetivos 

orçamentos para objetivos relacionados com o património, a maior parte dos quais é 

efetivamente afeto aos seus edifícios com valor histórico. Os estudos encetados revelam 

ainda que as dimensões de conservação, ensino e investigação, entre outras, são geridas 
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separadamente (ibidem). Os resultados obtidos na sequência dos questionários 

realizados evidenciaram que das doze universidades, apenas Salamanca tem um plano 

estruturado para o património construído e um modelo de gestão e de conceção de 

políticas do património edificado, claramente centralizado. 

2.3.2 As Universidades de Coimbra e de Salamanca 

As cidades de Coimbra e de Salamanca são, de entre o conjunto das três cidades a 

caracterizar do ponto de vista da integração dos patrimónios das suas universidades 

como recurso turístico estratégico, as que maiores afinidades apresentam entre si. Ambas 

foram precedidas por Estudos Gerais e tiveram as suas origens no século XIII, a primeira 

em 1290, a segunda em 1218. As duas instituições constituíram, desde muito cedo, 

centros de atração de milhares de estudantes originários de diversos lugares do mundo. 

Ambas contribuíram, também, para a consolidação e difusão das línguas portuguesa e 

espanhola respetivamente, transformando-se em importantes centros europeus para a 

inovação e produção de conhecimento (Gomes, 2012).  

Durante várias décadas, a oferta turística promovida em Coimbra e Salamanca, 

estruturada em torno da história destas cidades, com destaque para as suas 

componentes monumentais e enaltecida pela importância das respetivas instituições 

universitárias, tanto pela dimensão histórico-monumental, como pela trajetória cultural, 

parece ter sido uma fórmula de sucesso. Todavia, o aumento da competitividade entre 

destinos turísticos urbanos, cujo enfoque tem privilegiado a história e o património 

cultural, a par de uma tendência para o crescimento de um sentimento de desencanto 

por parte do “novo turista” relativamente a um turismo tradicional, passivo, estático, 

contemplativo e, porventura, preso a uma história factual, bem como a excessiva 

concentração da presença turística num número limitado de atrações, tem gerado “um 

estado de alerta” ou “despertado a consciência” para a necessidade de se diversificar 

e/ou diferenciar a oferta (idem). 



 

79 
 

2.3.2.1 A Universidade de Coimbra 

Durante a Idade Média a Universidade Portuguesa, designada então, como se viu, por 

Estudos Gerais, foi itinerante e teve um funcionamento alternado entre Lisboa e Coimbra. 

Em Coimbra, os seus estudos ocorreram no Mosteiro de Santa Cruz e na Catedral, e eram 

dirigidos para o ensino dos jovens clérigos do clero regular e secular. Só a partir de 1537, 

na sequência de uma importante reforma é que se estabeleceu definitivamente na cidade 

de Coimbra, com todas as suas faculdades: Teologia, Cânones, Leis e Medicina, para o que 

se construiu a Rua da Sofia, junto ao Mosteiro de Santa Cruz, e se adaptou o Paço Real da 

Alcáçova, no topo da Colina adjacente, na (ainda hoje) morada principal da instituição 

universitária (Silva & Aguiar, 2015). Gomes (2008) assume que a imagem de Coimbra 

como cidade histórica remete para o relevante papel que esta última tem vindo a 

desempenhar na história e cultura portuguesas. “This town distinguished itself from other 

Portuguese cities because of its university” (Sanz & Bergan, 2002:51).  

Em todo o caso, o peso histórico associado à universidade e que lhe permitiu arrecadar, 

em 2013, o estatuto de Património Mundial da UNESCO, advém, desde logo, do facto de a 

cidade que a acolhe ter mais de 2000 anos e ser uma das mais antigas de Portugal 

(Fortuna & Gomes, 2013). Tendo assumido a função, entre 1139 e 1256, de capital do 

país, o seu perfil vem a ser moldado pela fundação da Universidade, uma das primeiras da 

Europa, o centro universitário urbano do país por excelência e, até ao início do século XX - 

com a exceção do período entre 1559 e 1759, em que coexistiu com a Universidade de 

Évora -, a única Universidade Portuguesa do espaço cultural e científico de influência 

portuguesa (Silva & Aguiar, 2015). Criada por decreto real, assinado em 1290 por D. Dinis, 

integra, à semelhança da de Salamanca, o grupo das universidades de segunda geração 

ou das designadas: “Universitas ex privilegio”(Sanz & Bergan, 2002). 

Em meados do século XVIII, na sequência da reforma pombalina, as novas correntes 

iluministas impõem-se aos programas e práticas pedagógicas das ordens religiosas. Após 

a expulsão e extinção, em 1759, da Companhia de Jesus e com a criação de novos 

Estatutos, em 1772, a Universidade reformou o ensino na busca e aplicação de novos 

saberes. Criaram- se duas novas Faculdades e construíram-se novos estabelecimentos e 
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equipamentos científicos (o Laboratório de Química, a renovação da ala nascente do 

Colégio de Jesus, o Jardim Botânico, são alguns dos exemplos das melhorias introduzidas). 

A extinção das ordens religiosas masculinas em 1834 implicou o encerramento dos 

colégios e a alienação desse património. Iniciou-se no mesmo período o processo de 

laicização da Universidade e, com ele, a emergência de importantes movimentos de 

associativismo e sociabilização estudantil, muito relevantes para a evolução política 

futura do país. No Século XX durante a ditadura de Salazar e no período do Estado Novo a 

Universidade de Coimbra foi sujeita a uma grande alteração urbanística, ganhando a 

designação de “Alta Universitária”.  

Com o final do século, e a massificação do ensino universitário, a Alta sofre um processo 

de descentralização, iniciado com a transferência do Hospital e com a criação de novos 

polos universitários afastados do núcleo urbano histórico: Pólo II, dedicado às 

engenharias e tecnologias e Pólo III, com cursos na área das ciências da saúde. 

Estendendo-se por Coimbra, a Universidade transformou assim a paisagem e interiorizou-

lhe o cunho de cidade universitária (Fortuna & Gomes, 2013).  

Apesar da inexorável associação entre a Cidade e a Universidade, a história de cada uma é 

diferenciada e, em certa medida, caracterizada por antagonismos e conflitos explicáveis, 

logo à partida, pela conceção de imagens socioculturais subjacentes à clivagem gerada 

pela ocupação, por parte de uma população financeiramente e/ou culturalmente 

abonada, da parte mais elevada da cidade e, por parte de classes sociais mais 

desfavorecidas, da chamada Baixa de Coimbra situada na parte inferior da mesma, cuja 

ausência de identificação com o academicismo e imaginário simbólico da Universidade 

era total. Só mais tarde, sob a égide da democracia, a Universidade e o poder local dão 

passos significativos no sentido da modernização e desenvolvimento da cidade, 

movimento que teve o seu corolário com a institucionalização, em 2001, de uma “Carta 

Constitucional” mediante a qual se estabelecem direitos de cidadania e de salvaguarda 

das condições de vida e sustentabilidade urbana, através do envolvimento de 

representantes das mais diversas fações sociais na renovação social e económica da 

cidade e respetivo espaço público (idem).  
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O seu impacto foi verdadeiramente universal, num período da história em que Portugal e 

Espanha estruturavam os primeiros impérios de escala mundial com a expansão e os 

descobrimentos marítimos. Dada a exclusividade de que gozou, por um largo período 

temporal, foi responsável pela formação não só das elites portuguesas, como das de 

muitos países com língua oficial portuguesa que, por seu intermédio, adquiriram 

competências para o exercício de tarefas dirigentes, diplomáticas e governativas, ação 

que se estendeu à formação dos profissionais a intervir nesses territórios. A decisão de 

atribuição da classificação de Património da UNESCO assenta em fatores relacionados 

com a influência determinante da Universidade de Coimbra (a Alta e a Sofia) sobre as 

instituições educacionais do antigo império Português, durante sete séculos; recebendo e 

disseminando conhecimentos, a tipologia urbana específica da respetiva candidatura, a 

qual ilustrava cabalmente a integração da universidade com a sua cidade, bem como o 

papel assumido na constituição de instituições académicas no mundo lusófono (Ferreira 

& Santos, 2016).  

É-lhe reconhecido também, como se referiu já, um considerável protagonismo na 

constituição e afirmação da nação portuguesa, bem como na estabilização da língua 

portuguesa, tendo inclusive vindo a assumir-se como um importante centro europeu para 

a produção de conhecimento e inovação, estatuto este que ainda hoje conserva, de 

acordo com diversos rankings internacionais. A Universidade de Coimbra constitui uma 

marca distintiva um pouco por todo o mundo, atraindo um elevado número de turistas à 

cidade.  

A biblioteca Joanina constitui um dos recursos turisticamente mais valorizados da 

Universidade de Coimbra (Tse et al., 2018). Construída entre 1717 e 1725, durante o 

reinado de D. João V (1707-1750), beneficiou ainda de mais três anos de um trabalho que 

se pode considerar de adorno. Considerada uma das mais belas bibliotecas universitárias 

do mundo (Silva & Aguiar, 2015), reflete, a par da Torre da Universidade, a vontade em se 

promover a atualização cultural e científica, bem como em se acolher as novas ideias 

iluministas. Localizada no centro histórico da Universidade a uma altitude de 120m acima 

do nível do mar, integra 3 pisos: o piso Nobre, o piso Intermédio e a Prisão Académica. O 

piso nobre é, como o seu nome o indicia, o mais emblemático, pelo fausto dos seus tetos 
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e paredes, pela decoração com detalhes dourados das antigas estantes de madeira que 

albergam o respetivo espólio, o qual integra cerca de 40.000 livros. Já o andar intermédio 

é ocupado por serviços, sendo ocasionalmente palco de pequenas exposições. A Prisão 

Académica que funcionou desde 1773 até 1834, disponibilizava uma loja de lembranças 

que vem a ser encerrada em 2018.  

Num passado relativamente recente realizaram-se alguns investimentos no sentido do 

enraizamento de outras referências turísticas, associadas aos recursos naturais, à religião, 

à literatura, bem como a uma dimensão de arquitetura moderna. De acordo com a 

informação disponibilizada, em 2008, pelo portal de promoção oficial da cidade, os 

turistas passaram a dispor de uma oferta considerável, podendo agora optar por um 

turismo de natureza, com visitas guiadas pela Mata Nacional do Choupal, com passeios de 

barco pelo Rio Mondego entre outros de índole ecológica e paisagística (Gomes, 2012). 

Além disso, passaram a usufruir de outro tipo de incursões, e de que são exemplo os 

percursos de cariz religioso, como é o caso dos que conduzem o turista, pela cidade à 

descoberta da vida e obra da Irmã Lúcia ou da vida de Santo António e os de cariz 

eminentemente cultural e patrimonial relacionados com a Rainha Santa Isabel. No caso 

da literatura, releve-se o roteiro torguiano e numa perspetiva arquitetónica, o percurso 

alusivo à “Coimbra Contemporânea”, focado nos mais inovadores edifícios da cidade, com 

destaque para obras de autores de reconhecido mérito nacional e internacional” (Fortuna 

& Gomes, 2013).  

Todavia, de acordo com as conclusões decorrentes da investigação encetada por Gomes 

(2012), a qual adotou, entre outras fontes, várias publicações promocionais turísticas, 

Coimbra continua a ser “a velha cidade universitária”. O que nela se destaca é o facto de 

ter sido o berço de seis reis de Portugal, ter usufruído do título de capital até 1256 e ter 

sido a sede da mais antiga universidade do país, cuja relevância assenta na sua história e 

tradições estudantis. A descrição da cidade releva a entrada para a cidade velha, as 

repúblicas e as duas catedrais que se erguem na sombra da Universidade. Do outro lado 

do Mondego merecem destaque os aspetos lendários: Santa Isabel e Inês de Castro. É 

igualmente divulgada a rúbrica “À Descoberta de Coimbra”, a qual destaca o valor afetivo 
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que os habitantes de Coimbra nutrem pelo Mondego, o “rio dos poetas”, e apresenta 

breves explicações sobre oito monumentos da cidade.  

Hoje, no seu portal “Visita a Coimbra”, enaltecem-se lugares como a Torre do Relógio, o 

Pátio das Escolas, a Sala dos Capelos, referências ainda fortemente associadas à vida da 

Universidade, mas também à Capela de S. Miguel, ao Mosteiro de Santa Cruz, ao 

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Sé Velha e Museu Nacional Machado de Castro, a 

jardins como o do Choupal, o da Quinta das Lágrimas, o Jardim Botânico, ao Portugal dos 

Pequenitos à Ponte Pedonal Pedro e Inês e às experiências associadas aos passeios de 

barco no Mondego, ao Fado de Coimbra, às tradições académicas e à gastronomia. De 

entre os projetos desenvolvidos, releva-se um, da autoria dos responsáveis pela gestão da 

cidade como destino, que consiste na apresentação virtual de Coimbra, sob o nome de 

“Coimbra Interativa”, integrado por 12 locais entre os quais apenas seis estão associados 

a notas explicativas. Apesar de esta ser uma iniciativa que indicia vontade em dinamizar-

se a imagem turística da cidade, uma vez mais o peso da Universidade se destaca através 

da identificação de locais que respeitam ao conjunto edificado da mesma (Fortuna & 

Gomes, 2013).  

Sem prejuízo dos esforços envidados no sentido da diferenciação da oferta da cidade, 

através da incorporação de novos desafios e recursos, poderem ser percecionados como 

uma mais-valia ao nível da respetiva sustentabilidade, a procura turística relativa à cidade 

de Coimbra continua a gravitar em torno do interesse pela sua centenária universidade 

(idem, 2013). Desta forma, Ferreira e Santos (2016) reconhecem a Universidade como o 

“bem patrimonial por excelência” de Coimbra. O deficit de atratividade gerado por 

ofertas turísticas além da Universidade, é ainda atestada pelo facto de três quartos dos 

visitantes não chegarem a permanecer um dia inteiro em Coimbra (idem). A excessiva 

concentração da experiência turística num único atrativo condiciona de forma 

determinante a sustentabilidade de serviços direta e indiretamente relacionados com a 

atividade turística, retraindo inclusivamente o surgimento de novos. Por outro lado, o 

fenómeno que os autores classificam como “fugacidade” de relação com os recursos 

existentes, atesta a ausência de um turismo de experiência criativa associado à realização 

pessoal por via da aprendizagem e do enriquecimento pessoal. 
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Em todo o caso, importará equacionar-se a hipótese de ser precisamente nas cidades de 

pequena e média dimensão que, de acordo com Gomes (2012:38-39): “Principalmente 

em cidades que enfrentam oportunidades económicas limitadas, o turismo vem sendo 

encarado como uma alternativa de importância significativa, sustentando expectativas de 

revalorização das economias locais, por via do aproveitamento e da rentabilização dos 

patrimónios e dos recursos culturais locais.” A questão que aqui se coloca, relaciona-se 

com a necessidade em se ativarem competências críticas suscetíveis de potenciar a 

“ressignificação dos lugares”. A capacidade de se incorporar outros discursos no 

imaginário turístico, é relevada pois parece evidente a premência em se integrarem 

“elementos plurais das histórias, das culturas e das tradições urbanas” com outros do 

espaço urbano, no sentido de se criar uma cidade turística mais diversa e diferente. O 

alargamento simbólico e material da cidade turística parece ser o motor de alavancagem 

para o aumento de investimentos económicos e financeiros por parte do poder local 

(idem:47).  

2.3.2.2 A Universidade de Salamanca 

O centro histórico de Salamanca integra o Património Mundial da Unesco desde 1988. 

Destacam-se na cidade quatro conjuntos principais de recursos: a Plaza Mayor, o 

complexo de edifícios que integram a Universidade de Salamanca, sexta universidade 

mais antiga da Europa e nona mais antiga do mundo, a arquitetura religioso-conventual 

composta por pequenas igrejas românicas e amplos conjuntos renascentistas e barrocos, 

a arquitetura civil de palácios da nobreza, convertidos hoje em distintos espaços de uso 

público e privado mas também, ainda que fora já destes quatro tipos de recursos, a ponte 

romana, a moderna casa de Lys e o contemporâneo Palácio de Congressos e Exposições 

de Castela e Leão.  

No estudo realizado por Gomes (2012), com base na descrição do espaço urbano 

realizada pelo Guia American Express, é dado particular enfase ao facto de todas as 

atrações turísticas se concentrarem numa zona suficientemente compacta para se visitar 

a pé. De acordo com o texto do referido Guia, Salamanca é apresentada como uma das 

primeiras cidades universitárias da Europa e a grande cidade universitária que tem o 
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melhor conjunto espanhol de arquitetura renascentista e plateresca (expressão artística 

que decorre ou se assume como uma variante do estilo gótico e que é particularmente 

adotada, durante o reinado de Carlos I, especialmente em Salamanca) e, por conseguinte, 

como uma cidade histórica e monumental.  

Os eventos culturais de projeção nacional e internacional relacionados com: i) o ciclo de 

exposições “As Idades do Homem” com o tema: “Contrapunto y su mirada” que teve 

lugar, em Salamanca, entre 3 de dezembro de 1993 e 30 de outubro de 1994 e ii) 

“Salamanca 2002” ou Salamanca, Capital Europeia da Cultura, reconhecimento ao qual se 

deve a alavancagem da cidade enquanto destino patrimonial e ainda iii) o 

desenvolvimento do Plano de Excelência Turística, o qual favoreceu uma nova visão da 

relação entre património, turismo e gestão turística, materializado na concretização do 

objetivo focado na “construção da cidade turística” atestam, para Vinuesa e Torralba 

(2010), a eficácia da aliança estratégica entre turismo e património assente na atuação 

concertada entre turismo, património e urbanismo. Refira-se, a propósito de “Salamanca 

2002”, que para o Conselho da Europa, tal reconhecimento é indissociável de i) uma 

atitude de apoio incondicional à sensibilização e acesso ao património imóvel, ii) do 

desenvolvimento de um turismo cultural de qualidade e inovador, iii) de uma gestão 

duradoira do património cultural e ainda iv) de uma relação estável entre património 

cultural e desenvolvimento urbanístico da cidade. Desta forma, este reconhecimento, 

constituiu um estímulo à política cultural da cidade e permitiu suprir carências ao nível de 

infraestruturas. Criaram-se cerca de vinte e cinco novos espaços culturais, a partir da 

construção de novos imóveis ou da reabilitação de edifícios históricos. Surgiram, 

igualmente, novas infraestruturas de gestão: em 2003 cria-se a sociedade Turismo y 

Comunicación de Salamanca que assegura o desenvolvimento das estratégias concebidas 

no Plano de Excelência turística. A indústria turística consolida-se, moderniza-se e 

qualifica-se. Tais recursos, face ao uso que lhes é dado, dotam de significado a vida 

quotidiana da cidade e conferem-lhe, ao longo do tempo, o reconhecimento como 

destino turístico do interior de Espanha de grande importância. A atestá-lo, Cavaillès e 

outros (2016) relevam a posição ocupada pela cidade no que respeita ao indicador 

relativo ao número de dormidas. Por outro lado, o Plano de Excelência Turística para o 
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período de 2001-2004 identifica o património histórico-artístico e a condição de 

tradicional cidade universitária como principais recursos e fatores de atratividade do 

destino.  

O reconhecimento da Semana Santa como festa de interesse turístico internacional, no 

ano de 2003, e a realização da XV Cimeira Ibero-Americana dos Chefes de Estado e de 

Governo, em 2005, em espaços da maioria dos edifícios pertencentes à Universidade, 

bem como o início das obras de construção da nova Catedral, em 2013, contribuíram para 

o reforço do número de dormidas na cidade. As comemorações do quinto centenário do 

nascimento da Santa Teresa de Jesus, em 2015 e as comemorações do VIII centenário da 

Universidade, em 2018, são as mais recentes efemérides relevadas pelos autores. Como 

se pode constatar, sem prejuízo do lugar de relevo atribuído à Universidade de 

Salamanca, a cidade tem vindo a diversificar a respetiva oferta turística, promovendo-se a 

cidade como polo especializado no ensino da língua espanhola, mas também como 

cenário para a realização de cinema, para a realização de congressos e para a prática de 

golfe. Gomes (2012) releva o facto de, já em 2006, o portal de Turismo e Comunicação de 

Salamanca, fazer referência a esses objetivos:  

 

“La ciudad ha ido ampliando su oferta sin renunciar ni a su encanto ni a la riqueza que le 

hicieron merecedora de esos títulos. El turismo familiar, cultural, idiomático, 

gastronómico o de congresos son parte de los mercados a los que la ciudad se ha ido 

abriendo en los últimos años. Convertir a Salamanca en destino preferente del turismo de 

golf es el nuevo reto de la ciudad.” 

  

A diversificação da oferta como objetivo é atestada de acordo com Vinuesa e Torralba 

(2010) pela criação das seguintes instituições: “Salamanca Convention Bureau”, 

“Salamanca Film Commissiom” e “Salamanca Ciudad del Español”. Desta forma, 

Salamanca integra uma ampla oferta de recursos turísticos, animada e reforçada por 

programações culturais que conferem suporte à atividade de outros atores, 

designadamente os que se relacionam com subsetores do alojamento e da restauração, 

afirmando-se relativamente a uma crescente especialização económica da cidade na 

função turística.  
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O sucesso de Salamanca é atribuído, por Cavaillès e outros (2016), à programação 

sucessiva de acontecimentos culturais e institucionais, os quais perseguem objetivos 

relacionados com: i) o reforço da reputação do património da cidade, ii) a manutenção da 

visibilidade da mesma num contexto turístico cada vez mais exigente e competitivo e iii) a 

necessidade de se alimentar o fluxo de turistas num registo proporcional ao do 

crescimento da oferta de alojamento e restauração, ocorrido desde inícios do século XXI. 

A preceder esta agenda, os autores relevam o importante papel da quarta fase da 

exposição intitulada: “As Idades do Homem” e a atribuição, à cidade, do estatuto de 

Capital Europeia da Cultura, no ano de 2002. Importa referir, a propósito deste título, as 

implicações e responsabilidades que se lhe encontram associadas.  

Com efeito, Vinuesa e Torralba (2010:166) destacam o significado, pleno de sentido, 

atribuído pelo Conselho da Europa ao “apoio incondicional à sensibilização e 

acessibilidade ao património imóvel, o desenvolvimento de um turismo cultural de 

qualidade e inovador, a gestão duradoura do património cultural e, também, uma relação 

estável entre o património cultural e o desenvolvimento urbanístico da cidade.” Já 

Hernández (2010) atribui o êxito de Salamanca à enfase atribuída ao turismo como 

política pública, à inovação associada à criação de novos produtos, ao envolvimento da 

iniciativa privada e à configuração de novas estruturas organizativas.  

Apesar das características comuns entre a Universidade de Coimbra e a de Salamanca e 

que assentam na antiguidade das suas instituições, no importante papel que 

desempenham no sentido da consolidação das respetivas nações e línguas, bem como no 

protagonismo relacionado com a formação de elites em territórios de influência 

portuguesa e espanhola, respetivamente, o posicionamento relativo de cada uma, no 

conjunto das atratividades das respetivas cidades, é completamente distinto. Mais a mais, 

os níveis de sucesso das cidades enquanto destinos turísticos são também muito 

diferentes.  

A Universidade de Salamanca tem considerável notoriedade entre o conjunto de recursos 

que a cidade, como destino turístico, disponibiliza, mas evidencia uma importância mais 

equilibrada num conjunto de atrações que integram a oferta turística. O referido conjunto 

de recursos é, conforme se refere atrás, regularmente dinamizado com iniciativas 



 

88 
 

culturais, justificando assim investimentos, por parte de outros setores, públicos e 

privados, numa relação em que os diferentes tipos de atores “saem a ganhar”. Neste 

sentido, a cidade tem sido pródiga em potenciar a oferta com sucesso, acrescentando 

novas valências aos recursos existentes, animando-os com uma programação cultural que 

lhes confere renovado interesse e capacidade contínua para atrair, bem como pela 

introdução de novos. “Se crearon del orden de 25 nuevos espácios culturales, a partir de 

la construcción de nuevos inmuebles o de la hehabilitación de edifícios históricos” 

(Vinuesa & Torralba, 2010:166). Desta forma, Salamanca tem-se evidenciado pela 

capacidade em fazer face a reconhecidos constrangimentos associados ao turismo, e de 

que a interioridade dos territórios é um emblemático exemplo, tendo-se tornado e sabido 

manter um destino turístico competitivo. 

Em contrapartida, Cavaillès e outros (2016) atribuem um caráter redutor à experiência 

turística de Salamanca, enfatizando, a premência em se identificarem e colmatarem 

fragilidades e em se explorarem novas oportunidades. Os autores destacam, em 

particular, a necessidade de se orientar o fluxo de turistas para pontos menos conhecidos 

e de se criar soluções que permitam uma maior fluidez do trânsito na direção desses 

mesmos lugares, bem como incluir na informação prestada aos turistas a diversificação 

de destinos e itinerários. Já Vinuesa e Torralba (2010) consideram premente que da 

interpretação crítica das políticas urbanas aplicadas, turísticas, patrimoniais, sociais e 

urbanísticas, surjam ideias e projetos para uma recuperação integrada em que a 

dimensão turística se insira num projeto urbano de base cultural. 

2.3.3 A Universidade de Santiago de Compostela 

A Universidade de Santiago de Compostela conta com mais de cinco séculos de existência 

na mesma cidade e quase nos mesmos edifícios e goza de um estatuto de referência na 

região da Galiza. Com origens eclesiásticas, teve todavia de se submeter ao poder da 

soberania quando tal lhe foi solicitado. De entre o conjunto de tarefas ou “papéis” que 

melhor definem e singularizam a cidade de Santiago de Compostela, dentro daqueles que 

se podem considerar os seus marcos geográficos, identificam-se o caráter associado à 
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perceção da mesma como centro espiritual e religioso, bem como a sua definida 

personalidade universitária. (Montero, s.d.).  

Foi em 1764 que Carlos III recebeu o pedido de autorização para a construção de um 

edifício novo exclusivamente destinado à Universidade, facto que implicava uma rutura 

física com os colégios em funcionamento. Tal acabou por ocorrer em 1769, após a 

expulsão da Companhia de Jesus, em 1767. Foi também no século XVIII que a 

universidade foi assumida como centro de estudos de caráter estatal, acentuado no 

século XIX ao converter-se em instituição dependente da administração liberal. O 

reconhecimento da autonomia das universidades na Constituição de 1978 e a sua 

transferência para os respetivos governos autónomos, permitiu-lhe a recuperação da 

titularidade do respetivo património e uma maior agilidade para se adequar às 

premências do território. 

Ao nível da Universidade, o edifício mais atrativo consiste na Faculdade de Ciências da 

Comunicação (Guilarte & Gonzaléz, 2018), o qual integra os tours organizados, por 

exemplo de “comboio”. De entre os edifícios relacionados com as funções desenvolvidas 

pela Universidade relevam-se os situados na “Praza do Obradoiro” de cunho 

acentuadamente eclesiástico, tendo em conta que no seu lado oriental se encontra a 

catedral com a sua basílica, claustro e Paço Episcopal. Em frente, o conjunto edificado 

pelo Arcebispo Rajoy que assume uma certa plurifuncionalidade, isto não obstante os 

ornamentos alusivos a Santiago “matamouros”, à Batalha de Clavijo e ao friso que, por via 

de uma lenda, alude ao seu fundador e, por conseguinte, às constantes referências 

religiosas. No lado norte situa-se o antigo hospital e a seguir à praça, encontra-se 

igualmente o colégio de São Jerónimo e a antiga livraria criada pela Universidade no 

século XVIII. Outro importante edifício é o da Igreja da Companhia.  

A comemoração dos quinhentos anos da Universidade consistiu num dos seus maiores 

eventos. De certa forma esta efeméride, pode considerar-se aquilo que Iglesias (2007) 

considera “uma chamada de atenção” para a condição de perenidade ou feito histórico 

que aos poucos tende a ser somente conhecido de forma parcial ou fragmentada. 

Realizou-se então, nos anos de 1995 e 1996, sob o lema de “Gallaecia Fulget” uma 

exposição alusiva a cinco etapas consideradas como as mais representativas da vida da 
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Universidade: a primeira intitulou-se “Xénese” e corresponde ao período entre 1495 e 

1767, tendo tido lugar no Colégio de Santiago Alfeo ou de Fonseca, a segunda; “O 

Debate” representando o período entre 1767 e 1900, ocorreu na Igreja da Companhia e 

parte do claustro universitário, a terceira; dedicada ao período entre 1900 e o ano da 

comemoração e teve lugar em São Martinho Pinario, edifício situado na zona 

correspondente ao lado oriental do Claustro Processional, subordinada ao título: “O 

Presente”. Na Casa da Troia, apresentou-se a exposição intitulada “A Nostalxia”, 

destinada a evocar uma determinada dimensão do passado e, por último, na Casa da 

Corga, sede do Colégio Oficial de arquitetos da Galícia, presenteou-se o público com 

diferentes projetos arquitetónicos, facultando-se assim uma perspetiva do que a 

Universidade visava construir nos anos seguintes. A cidade envolveu-se ativamente nesta 

exposição, valorizando dimensões tangíveis e intangíveis do património relacionadas com 

o objetivo de lembrar, consolidar e reforçar a importância da instituição. 

No século XX a Universidade estendeu-se para fora do perímetro da zona histórica da 

cidade através da criação de dois “campus”, um a Sul; por via da conversão de uma 

residência de estudantes num conjunto de edifícios com funções diversas e outro a Norte; 

por via de um processo análogo mas relativamente ao chamado Burgo das Nações que 

deixa de ter funções relacionadas com a peregrinação “Xacobea” e assume as de 

residência de estudantes, passando este “campus” a albergar ainda a Faculdade de 

Economia e Ciências Empresariais. Em todo o caso, constata-se que o alargamento físico 

da Universidade decorre igualmente na sequência da ocupação de imóveis situados 

dentro do perímetro do núcleo antigo. Refiram-se, a título de exemplo, a instalação da 

sede da Reitoria no Colégio de São Jerónimo, espaço onde se encontrava a Escola do 

Magistério; a ocupação do edifício do Colégio do Exército, com funções de ensino médio 

masculino, para distintos usos universitários e a instalação do atual arquivo histórico 

universitário nas Casas Reais. 

No estudo desenvolvido por Guilarte e Gonzalez (2018) a propósito da cidade de Santiago 

de Compostela como destino turístico, os autores consideram que a forma como as 

interações têm ocorrido, constitui o fator-chave do respetivo sucesso. Este sucesso foi 

medido tendo em conta as ações de planeamento e gestão turística, realizadas ao longo 
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de dez anos, tendo-se destacado os seguintes fatores: número de atores envolvidos, tipo 

de colaboração (intersetorial, pública/privada e à escala regional), duração, orçamento 

atribuído e o impacto regional das ações. Desta forma, o estudo revela como são 

realizadas colaborações entre entidades públicas a vários níveis de gestão (local, regional, 

autónomo e nacional), de que o Consórcio de Santiago constitui exemplo.  

Os autores realçam igualmente a forma como as entidades privadas se encontram 

envolvidas, como no caso do Plano Estratégico de Marketing, descrevem o modo como se 

encontram integrados os setores público e privado e de que são exemplo, a constituição 

de organismos, como o Centro de Estudos Turísticos da Universidade de Santiago de 

Compostela (CETUR) ou o Conselho de Qualidade do Turismo. Relevam ainda a 

colaboração entre as autoridades eclesiásticas e a administração pública, a todos os 

níveis, assim como o projeto destinado à regulação dos fluxos turísticos no interior da 

Catedral de Santiago. Do mesmo modo, se destaca o trabalho realizado pelo Consórcio de 

Santiago, o qual atesta a atitude de recetividade, por parte dos gestores do destino, em 

integrar as políticas urbanas, culturais e turísticas (Russo & Van der Borg, 2002; Santos & 

Lois, 2005).  

Neste processo, o envolvimento da comunidade local no turismo e a preocupação com a 

sua qualidade de vida, são evidenciados quer por via do estudo de investigação 

desenvolvido pelo CETUR, quer por via das auscultações efetuadas aos residentes em 

Santiago, com o objetivo de se aferir sobre o grau de conhecimento e de aceitação da 

política de turismo municipal. No estudo desenvolvido por Guilarte e Gonzalez (2018), as 

referências alusivas à Universidade respeitam ao contributo desta última, enquanto 

promotora, no ano de 2005, do CETUR, para a realização dos questionários de suporte a 

estudos rigorosos sobre a dinâmica da atividade turística no âmbito dos seus principais 

indicadores (motivação, formas de organizar a viagem, fontes de informação, atividades 

de interesse, gastos, satisfação com os serviços de turismo, imagem do destino e perfil 

sociodemográfico), durante um período de dez anos. A sua colaboração é ainda 

mencionada a propósito da criação, pelo Turismo de Santiago, de um Observatório de 

Turismo e da gestão dos fluxos de turismo, neste último caso, em articulação com o 

Governo da Galiza e com o Conselho de Santiago.  
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Sanz e Bergan (2002) consideram que a Universidade de Santiago de Compostela é uma 

disseminadora ativa de cultura, e que, por essa via, reforça a dimensão europeia da 

universidade, enquanto instituição. 

Por seu turno, Guilarte e González (2018) preconizam, para o caso de Santiago de 

Compostela, a abertura de novos espaços urbanos ao turismo e o desenvolvimento de 

práticas de gestão de turismo inovadoras, as quais envolvam as autoridades, o setor 

privado e investigadores da Universidade especializados no estudo de questões 

relacionadas com um crescimento sustentável e competitivo, nomeadamente com a 

promoção de novos recursos e áreas turísticas e culturais, com estratégias que possam 

contribuir para a descompressão de turistas na Catedral, bem como com a 

disponibilização de uma oferta de museus melhor gerida e mais eficaz. Trata-se de, com 

base num efetivo trabalho em rede por parte de diferentes atores com responsabilidades 

ao nível de recursos do destino, desconcentrar a oferta, de mobilizar os turistas para 

outros “pontos de interesse”, de “iluminar” outros contextos, de se inovar nas respetivas 

(re) interpretações e de concertadamente fazer fluir a procura noutras direções.   

 

2.4 Conclusão 

No âmbito do presente capítulo, foi possível aferir-se sobre as funções atuais do 

património. Releva-se o seu papel enquanto elo de ligação ao passado histórico, 

enquanto ferramenta de formação identitária e instrumento de afirmação e legitimação 

de grupos sociais. Destaca-se a evolução face a um posicionamento anterior, no sentido 

da rutura com um paradigma elitista de acesso à cultura e inclusive de afirmação 

crescente de uma orientação “comercial”, tendo em conta a necessidade de captação de 

receitas para a respetiva preservação e manutenção.  

Delimita-se ainda o objeto de estudo do presente projeto de investigação ao património 

edificado e, dentro deste, ao património edificado das universidades antigas, destacando-

se de entre o conjunto de motivações, em que assenta a referida decisão, a convergência 

de um alargado conjunto de fatores. Se por um lado, se releva a essência institucional, e 

reconhecido papel das universidades, na sociedade desde sempre, questão que se tratará 
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mais em pormenor no âmbito do capítulo seguinte, por outro, enfatiza-se o respetivo 

legado para a história por via da notoriedade dos respetivos patrimónios edificados. 

Tendo em conta o objeto de estudo e a questão de investigação da presente tese, 

procurou-se ilustrar através de três antigas universidades da Europa, níveis de impacto 

sobre o grau de atratividade turística das cidades que as albergam e constrangimentos e 

desafios que se colocam na fronteira entre a gestão deste património, por parte das 

universidades, e o trabalho a desenvolver, no sentido do reforço da competitividade e 

sustentabilidade das cidades, numa perspetiva da atividade turística. Pode constatar-se 

que no caso do turismo na cidade de Coimbra, a Universidade assume uma centralidade 

inquestionável. Aliás, afere-se uma generalizada dificuldade de afirmação, por parte da 

restante oferta. Desta forma, o tempo médio de estadia na cidade é reduzido e os 

contributos do turismo para a economia local refletem essa manifesta “ausência de 

interesse” por parte dos respetivos visitantes. Tal facto aponta para a necessidade de se 

identificarem fragilidades concretas dos setores direta e indiretamente relacionados com 

a atividade turística, muito em particular as associadas ao património tangível e intangível 

da cidade e ao urbanismo no sentido de se tentar alavancar a imagem da cidade, por via 

de um branding impactante e de um eficaz trabalho em rede, por forma a revitalizá-la 

como destino turístico. Sem prejuízo de quer a cidade de Salamanca, quer a de Santiago 

de Compostela, ambas com universidades reconhecidamente emblemáticas, serem 

vulneráveis aos constrangimentos anteriormente identificados para os destinos turísticos 

urbanos, estas constituem assumidamente casos turísticos de sucesso.  

Ainda assim, e não obstante poder considerar-se os dois destinos urbanos espanhóis, 

como casos turísticos dinâmicos e de considerável atratividade, reconhece-se para os três 

distintos casos apresentados, a necessidade de se promover uma maior cooperação entre 

todo o tipo de atores com responsabilidades na gestão dos destinos, lançando-se, desta 

forma, um repto a uma descoberta conjunta de soluções que contribuam para a diluição 

de constrangimentos inibidores da disponibilização e fruição de um turismo de elevada 

qualidade. 

Coimbra constitui, porventura, o mais desafiante dos três destinos turísticos, tendo em 

conta que se poderá considerar o menos desenvolvido. As estratégias a definir para o 
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reforço de notoriedade da cidade como destino turístico implicam certamente um 

trabalho consertado entre os setores público e privado, incluindo atores com 

responsabilidade no património, no urbanismo e atividades direta e indiretamente 

relacionadas com o turismo, isto sem que se descure o envolvimento da comunidade.  

Por último, e numa relação mais estreita com a questão de investigação colocada e com o 

estudo de caso a encetar, não se consegue vislumbrar, para qualquer uma das três 

universidades na sua comum qualidade de entidades responsáveis pela gestão de 

património edificado, qual o papel desempenhado enquanto tal. Dito de outro modo, as 

investigações realizadas não identificam que ações promovem e que relações 

estabelecem estas instituições com outros atores, no sentido de preservar, divulgar e 

partilhar os respetivos patrimónios, com distintos públicos, dotando-os por essa via de 

uma função educativa e cultural extensiva a turistas. É verdade que o sucesso turístico de 

Santiago de Compostela é reconhecido, pelos autores, como resultado da eficácia relativa 

à forma de interação entre os interessados. O envolvimento da Universidade de Santiago 

de Compostela é, por diversas vezes, mencionado numa dimensão de apoio à 

monitorização da atividade (criação de um observatório de turismo, fundação do CETUR e 

assistência técnica por via do Departamento de Geografia da referida Universidade). 

Ainda assim, não se conhece todavia, uma abordagem especializada relativa ao 

planeamento, gestão e desenvolvimento da oferta relativa ao património edificado, em 

particular.  

A revisão de literatura efetuada não ilustra, por conseguinte, questões fundamentais 

relacionadas com a problemática inerente ao presente projeto de investigação. Importará 

conhecer-se nomeadamente se há lugar à obtenção de receitas e, se sim, como é que 

estas são aplicadas; se alguma destas iniciativas corresponde a um esforço partilhado 

com outras entidades e, no caso de tal ocorrer, com quais e de que forma; que 

dificuldades tem acarretado o trabalho em rede; como têm sido ultrapassadas e que tipo 

de complementaridades e de benefícios se têm repercutido para as universidades e para 

os outros parceiros, bem como para o destino turístico como um todo. Importa, pois, 

destacar a ausência de quaisquer referências, por parte dos autores estudados, ao papel 
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desempenhado, por qualquer uma das Universidades abordadas, quanto à gestão do seu 

reconhecido património edificado.  

Desta forma, o presente capítulo permitiu não só validar os pressupostos em que assenta 

o presente projeto de investigação, como também, reforçar a insuficiência de 

investigação sobre o contributo do património edificado das universidades para a 

diversificação e diferenciação da oferta dos destinos turísticos. A abordagem de três 

universidades revelou-se essencial para um discernimento mais sustentado e nítido dos 

objetivos a atingir com a realização do estudo empírico a realizar na sua Parte II, não só 

por iluminar, por via de exemplos concretos, a relevância do património cultural e 

histórico edificado das universidades para os destinos turísticos, como também por 

permitir enfatizar a relevância do trabalho em cooperação para a competitividade e 

sustentabilidade destes últimos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

96 
 

Capítulo III- As universidades e o desenvolvimento dos territórios 

3.1 Introdução 

No capítulo anterior, foram apresentadas questões relacionadas com a génese das 

universidades na Europa e analisaram-se três casos de universidades antigas e a cujas 

instituições se reconhece o estatuto de relevante património de cidades (Coimbra, 

Salamanca e Santiago de Compostela) países (Portugal e Espanha), bem como da própria 

Europa.  

A função das universidades, por excelência, questão que se aprofundará no presente 

capítulo, consiste na transmissão de conhecimento, numa relação de continuidade que 

também se aplica à preservação das tradições. Compete-lhes, todavia, também uma 

intervenção de natureza disruptiva ou fraturante pela produção de conhecimento, pela 

participação em processos de mudança, bem como por um impactante contributo para os 

sucessivos progressos, nos mais distintos campos da ciência e da técnica. No capítulo a 

iniciar, explora-se, pois, a questão relativa ao papel das universidades na sociedade e, 

mais concretamente, o âmbito de intervenção das suas missões no que respeita aos 

territórios em que se encontram instaladas. É com o referido objetivo que o presente 

capítulo apresenta, nas suas subsecções 3.2.1. e 3.2.2., uma reflexão dialética entre 

missão e território.  

Num primeiro ponto, procede-se à revisão de bibliografia sobre a referida relação. 

Analisa-se então a evolução relativa ao alargamento do escopo das universidades, 

associado à definição de missão, enfatizando-se o facto de, a par das funções de ensino e 

investigação, a universidade assumir o papel de motor de alavancagem dos territórios: a 

um nível tanto local, como regional. Reflete-se, assim, sobre o papel da universidade em 

áreas críticas da sociedade: para o desenvolvimento da indústria, da cultura e mais tarde 

de territórios sustentáveis. Apresenta-se a referida reflexão organizada por dimensões 

privilegiadas por distintos autores, procurando-se identificar as esferas de atuação em 

que as universidades têm evidenciado considerável impacto por via de uma articulação 

com a comunidade e com atores relacionados com as mais diversas indústrias, inclusive a 

turística e, em particular, a relativa ao património cultural. É, pois, no referido contexto 

que a relação da universidade com o turismo é problematizada. Numa primeira fase, por 
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via do impacto do turismo académico na economia regional, numa segunda, mais 

focalizada sobre aquela que é a essência da presente investigação, por via da 

sistematização das conclusões apuradas, como resultado de investigações anteriores, 

relativas à perceção dos gestores das universidades portuguesas, face à integração da 

atividade turística nas suas missões, e sobre o papel das instituições de ensino superior 

ou IES, em distintas geografias, na sua relação com o turismo em geral e com o turismo 

de património cultural, em particular. 

Por fim, com base na abordagem preconizada por Lotman, a qual permite, por um lado, 

transpor o conceito de semioesfera, com as suas semioticidades próprias, para o contexto 

das universidades, responsáveis pela gestão de edifícios do património cultural, e por 

outro, a assunção de espaços de enantiomorfismo, como objetivo último de uma 

comunicação dialógica entre estas últimas e semioesferas distintas, com 

responsabilidades, ora sobre a cultura, ora sobre o turismo, reflete-se sobre a relevância 

de uma atitude de abertura ao espaço extra semiótico e alo semiótico, como ponto de 

partida para a identificação de consensos e para a conceção de estratégias a desenvolver 

por via de um modelo de trabalho em rede.  

 

3.2 A missão das universidades 

3.2.1 Há lugar na missão para o território? 

Na perceção dinâmica quanto ao desenvolvimento, perfilhada por Lopes (1999), este 

pressupõe que se alcancem fins que transcendem o económico, servindo a justiça, a 

independência, a liberdade, a cultura, a autoestima ou, dito de uma forma mais simples, a 

qualidade de vida e a felicidade. Ao definir desenvolvimento como o acesso, por parte das 

pessoas, aos bens e serviços e às oportunidades de satisfazerem as suas necessidades, 

por forma a atingirem o estádio de realização humana inerente à participação social, o 

autor assume a inexorável associação entre desenvolvimento e os territórios, sejam eles 

regionais ou locais, tendo em conta que é aí que as pessoas se encontram.  
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Releva-se, no âmbito de políticas que perspetivem a diluição de assimetrias e um 

crescimento, inter-regiões, mais equilibrado, mais consonante, portanto, com o conceito 

homogeneizador de desenvolvimento preconizado por Cruz (1995:126) enquanto: 

“crescimento equilibrado de todo o espaço nacional, facultando iguais oportunidades de 

acesso a bens e serviços a todos os cidadãos independentemente do local onde 

nasceram, optaram por concretizar os seus projetos de valorização pessoal ou 

simplesmente viver” o protagonismo das instituições de ensino superior. 

As universidades e as instituições de ensino superior, na generalidade, são percecionadas 

como contextos organizacionais cujo output, resultante do conjunto de atividades que 

promove, evidencia poder bastante para impedir os desequilíbrios entre as regiões 

periféricas, semiperiféricas e interiores, bem como o atrofiamento destas últimas, no 

mínimo, pela respetiva ação potenciadora associada à valorização do capital humano e 

efeitos decorrentes da maximização ou otimização do desenvolvimento regional. Cerdeira 

(1999) posiciona-as mesmo ao nível de vantagem competitiva enquanto solução para a 

homogeneização das disparidades regionais. Por outro lado, o ensino superior contribui 

para o estabelecimento de equilíbrios regionais, na medida em que viabiliza uma maior 

racionalização dos recursos naturais, materiais e humanos, das regiões em causa, isto 

para além da responsabilidade, que lhe assiste, enquanto produtor de conhecimento e, 

por conseguinte, da legitimidade e potencial, que lhe é reconhecido, para intervir na 

esfera da inovação e do desenvolvimento.  

Desta forma, a planificação e desenvolvimento de uma harmoniosa rede de instituições 

de ensino superior, tem vindo a apresentar-se como uma das vias, porventura, das mais 

eficazes, a intervir na diluição de barreiras económicas, sociais e culturais entre o litoral e 

o interior. O processo de desenvolvimento e modernização dos territórios e reforço de 

competitividade a um nível que transcende o espaço regional ou nacional, incluindo todo 

o espaço global, pode beneficiar da criação de universidades que, por iniciativa do Estado 

ou de particulares, neles sejam criadas. A sua importância é de tal ordem que assumem 

um caráter de evidência civilizacional de países de todo o mundo. O respetivo contributo 

para a modernização das sociedades urbanas (Ngo & Trinh, 2016) impacta a cultura e a 
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paisagem física das cidades, assumindo-se como dimensão transversal ao ambiente 

urbano da atual era de desenvolvimento sustentável.  

A propósito da criação e implementação de políticas de desenvolvimento regional Fotea e 

Gutu (2016) destacam o caráter evolutivo daquelas que consideram as principais 

abordagens adotadas: a primeira, a clássica, atribuída a Solow, datada de 1956, e a 

segunda, a endógena, associada a Lucas em 1988. Neste contexto, os autores relevam 

ainda a teoria preconizada por Porter em 2001, a qual enfatiza o reforço de 

competitividade resultante do valor que cada nível de produção, tendo em conta a 

complexidade crescente associada ao desenvolvimento das atividades, pode acrescentar 

ao conjunto do processo. A região passa a ser considerada o nível de território mais 

adequado, para efeitos de desenvolvimento económico assente em conhecimento e 

inovação. Assim, a produção do conhecimento, inovação e processo de aprendizagem 

baseado na troca de conhecimentos entre empresas, comunidades e regiões tornam-se 

componentes essenciais das empresas regionais e das políticas governamentais nacionais.  

Lucas desenvolve todavia uma abordagem que rompe com o conceito de 

desenvolvimento clássico e o de uma escala espacial precisa. Por conseguinte, o 

desenvolvimento endógeno é dissociado de um sentido conotado com o 

desenvolvimento local, passando a corresponder aos mais diversos níveis espaciais: local, 

regional, nacional e global. À luz deste novo paradigma, regiões e cidades com um sector 

produtivo intenso são as que criam condições favoráveis à inovação e à gestão de um 

fluxo de conhecimento entre organizações, estimulando o processo de aprendizagem da 

força de trabalho dentro do mesmo sector industrial. Tal mecanismo de disseminação do 

conhecimento e circulação de ideias inovadoras dentro de uma cidade ou de uma região 

age como um "escudo" que protege a indústria local dos concorrentes externos. Por 

outro lado, esta nova perspetiva, além de rejeitar as teorias clássicas de desenvolvimento 

regional, destaca-se também por declinar o estatuto de exclusividade atribuído ao 

progresso tecnológico como fator explicativo do crescimento económico.  
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Figura 11 - Fluxos entre os vários níveis espaciais de desenvolvimento (Fonte: elaboração própria) 

 

Com efeito, se com a globalização os desafios aumentam, por outro lado urge perspetivá-

la como um amplo mercado no âmbito do qual se pode recolher inputs relevantes sobre 

melhores práticas a introduzir a outros níveis espaciais, pelo que o fluxo de informação 

gerado apresenta considerável potencial para a introdução de inovação, melhorar 

desempenhos e a obtenção de melhores resultados em termos de competitividade e 

sustentabilidade económica, ambiental e social.  

Num contexto de concorrência intensa que engloba todo o espaço global, a força de 

trabalho qualificada, a administração pública, os institutos de investigação e organização 

empresarial, a investigação e a educação têm um especial protagonismo no sentido de 

impulsionar dinâmica aos mercados, de lhes conferir superiores níveis de adaptabilidade 

e flexibilidade, bem como de assegurar uma maior incidência tecnológica, seja ao nível da 

infraestrutura técnica, seja ao nível dos serviços.  

Holubek (2017) enfatiza a mudança operada pela internacionalização na governação das 

instituições de ensino superior pela transição de um lugar periférico em que é 

percecionada como valor acrescentado, para um outro em que integra o núcleo da 

atividade central. A relevância que assume no planeamento estratégico, na criação de 



 

101 
 

marcas e na elaboração de políticas, confere-lhe agora particular protagonismo, face ao 

conjunto dos interesses assumido pela comunidade do ensino superior. O autor relaciona 

ainda a relevância atribuída à internacionalização com a importância crescente que, num 

contexto de reformas neoliberais, a mercantilização, a concorrência e a gestão 

conquistam no setor do ensino superior. Desta forma, não obstante os movimentos de 

oposição relativamente à “mercantilização da prática educacional”, esta tem vindo a 

aproximar-se de processos relacionados com as referidas reformas e no âmbito dos quais 

conceitos como concorrência, eficiência, produtividade, responsabilidade e controlo, 

emergem.  

Enquanto promotoras de inovação são forçosamente agentes de mudança (Rodrigues, 

2008). Na verdade, têm um papel crucial na alteração de mentalidades, na 

disponibilização de enquadramentos de referência para a ação, na conceção de modelos 

suscetíveis de potenciar o desenho e a implementação de políticas, na introdução de 

novas e, inclusive, na apresentação de propostas de direções diversas para as agendas de 

desenvolvimento regional. Desta forma, novas ideias, conceitos e imagens do futuro das 

regiões, potencial para a alteração das formas de pensar, agir e intervir sobre a política 

regional vigente, constituem alguns dos contributos expectáveis relativamente a 

ambientes criativos e estimulantes como os que caracterizam as universidades.  

Numa abordagem mais individualizada, uma maior democratização do acesso a este nível 

de ensino tem potenciado, na prática, a concretização de ideais igualitários, consideráveis 

movimentos de mobilidade social de tipo ascendente, o acesso a melhores condições de 

vida, mais consumos e maior dinamismo do setor industrial e comercial, e em particular, 

um acesso mais generalizado a práticas de turismo, entre as quais as associadas com o 

património cultural. Além do mais, uma maior população estudantil também transforma 

as instituições de ensino superior, tornando-as mais diversificadas e abertas à sociedade 

com formas participativas de governação. Por outro lado, à medida que uma grande parte 

da população se envolve no ensino superior, o sistema ganha mais intervenientes e 

grupos de interessados, pelo que uma garantia de qualidade regulada se impõe (Holubek, 

2017). 
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No entanto, a relação da universidade com a sociedade nem sempre foi a mesma. O 

próprio conceito de missão que se lhe associa, foi evoluindo. Por outro lado, tanto a 

forma de aplicação desse conceito, como o nível de interface, foi variando, de instituição 

para instituição, em função de um conjunto diversificado de fatores. Rodrigues (2008) 

associa à evolução da relação das universidades com o seu exterior, relevantes mudanças 

de paradigma. Enquanto que as universidades com origem na europa medieval eram 

urbanas e se dedicavam à formação em áreas que conferiam poder e prestígio, tais como: 

a medicina, o direito e a teologia, as britânicas e as alemãs que surgem, mais tarde, em 

novas cidades industrializadas tendem a manter estreitas e diversificadas relações com a 

indústria (Hall, 1997).  

O facto de os cursos de medicina, direito e teologia terem tido uma expressividade tão 

significativa nos inícios do ensino superior (Sanz & Bergan, 2002) não significa que a 

universidade estivesse, à época, afastada da sociedade, mas que esta última entretanto 

mudou e que novas necessidades surgiram, dando origem à criação de departamentos 

de: geologia, economia, ciências dos computadores, estudos chineses…, num 

acompanhamento e, sobretudo, desejável antecipação da mudança.  

As clássicas universidades americanas, constituem um marco fundamental na história da 

relação das universidades com o território e, em particular, com a indústria. Neste 

contexto destacamos o MIT -Massachussets Institute of Technology, a de Stanford, 

também particularmente proeminente na área da engenharia elétrica e a de Caltech-

California Institute of Technology, reconhecida pelo mérito associado à transferência de 

investigação de elevado nível científico para as práticas tecnológicas. Estas universidades 

proporcionaram, em cooperação com três prestigiados empreendedores, diplomados por 

cada uma delas respetivamente, importantes contributos relacionados com a II grande 

guerra mundial, mas sobretudo, por volta dos anos 50, no âmbito da guerra fria, no 

contexto da então designada “corrida aos mísseis”. Em todo o caso, mesmo num contexto 

histórico comum, no caso uma fase marcada por guerras sucessivas, nem todas as 

universidades conseguiram ser bem-sucedidas por via das sinergias estabelecidas com a 

indústria ou, tão pouco, pela gestão do networking com o tecido empresarial, atribuindo-

se essa falha, em grande medida, ao desencorajamento, por parte dos respetivos 
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governos, à partilha da investigação com o sector privado, reforçado, inclusive, por 

práticas favoráveis a um clima de segregação e de secretismo. Tal ocorreu tanto na 

Europa, como no Japão, com exceção de Cambridge que desde o século XIX, através dos 

seus laboratórios, intervinha ativamente no desenvolvimento de inovação tecnológica, 

alavancando, direta ou indiretamente, as empresas que aí se vêm a fixar.  

Rodrigues (2008) considera que a primeira fase de mudança de paradigma, e que apelida 

mesmo de “revolução” da missão das universidades, terá ocorrido nos anos 70 num 

contexto de neoliberalismo económico, coincidente com o processo de democratização 

do acesso ao ensino superior. O papel das mesmas amplia-se, passando, por essa via, a 

assumir-se como “loci” de ensino e de investigação. Releve-se que esta última função, a 

par da transferência de conhecimento, assumiram particular protagonismo na inovação 

gerada no âmbito da indústria. É neste contexto, aliás, que o conhecimento é 

perspetivado por Hawkins (2006) como fenómeno que implica a compreensão de algo, 

bem como a capacidade de usar essa compreensão através do estudo e da experiência. 

Numa primeira fase de abertura da universidade à sociedade (Charles, 2003), a primeira é 

então reconhecida pelo respetivo impacto económico direto, tendo em conta o 

desenvolvimento gerado pela transferência de conhecimento tecnológico e no âmbito do 

planeamento físico. Assume-se, igualmente, como resultado da influência do contexto 

histórico e institucional, uma relação com a envolvente física em que cada uma se insere, 

aos mais diversos níveis, designadamente: reabilitação urbana, saúde e cultura.  

Numa segunda fase, que decorre das transformações ocorridas nos modelos de produção 

e regulação face à globalização, tendo em conta que a tecnologia e o conhecimento se 

tornam fatores críticos de competitividade, a missão das universidades passa a integrar, a 

par do ensino e da investigação, o desenvolvimento económico. Nesta fase que coincide 

com a década de 90, verifica-se um aumento significativo de instituições de ensino 

superior. Aliás de acordo com Hall (1997) as universidades vêm a ser percecionadas como 

instituições de tal forma comuns que é com legitimidade que quase todas as cidades de 

média dimensão europeias, podem ambicionar vir a ter uma.  
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Na sequência de estudo empírico realizado através de uma metodologia assente na 

técnica de aplicação de inquéritos por questionário, Rodríguez e outros (2013), concluem 

que os territórios regionais ou locais são percecionados com importância crescente na 

escala de prioridades das missões das universidades.  

3.2.2 Que missão para os territórios? 

Ainda que variando em função da natureza e da dinâmica da instituição, a indústria local 

pode, efetivamente, beneficiar da existência de instituições de ensino superior. Veja-se o 

caso da Dinamarca (Porter, 1990) e o respetivo sucesso, quer em enzimas, enquanto 

reflexo de uma base de um sofisticado conhecimento científico em fermentação, quer em 

mobiliário na sequência de uma reserva de projetistas de móveis formada em 

universidades. De igual forma, assiste-se, de novo, por parte dos E.U.A., aos benefícios 

decorrentes da excecional reserva de pessoal habilitado e de especialização científica, 

tanto em computadores, como em software. As referidas competências revolucionaram 

não só as respetivas indústrias, mas outras como as de eletrónica médica e serviços 

financeiros, verificando-se que as regiões mais bem-sucedidas (Charles, 2003) têm estado 

associadas à produção de conhecimento assente em rotas de clusters e à origem e 

crescimento de pequenas empresas. Por outro lado, o papel das universidades vem a ser 

relevado tendo em conta o superior propósito de as cidades assentarem numa lógica de 

desenvolvimento sustentável, o qual comporte benefícios para o ambiente natural e para 

uma ampla comunidade de parceiros, entre os quais se consideram clientes/cidadãos, 

bem como a criação de um conjunto de oportunidades que se repercutam em 

competitividade, a longo prazo, por parte das organizações (Ferraris et al., 2018). Nesta 

perspetiva de contributo das universidades para a sustentabilidade das cidades por via da 

inovação, surge-nos uma dimensão incisivamente tecnológica associada ao conceito de 

smart cities. Face à articulação, nas missões das universidades, das dimensões: educação, 

investigação e social, estas emergem como stakeholders privilegiados, aos quais se 

reconhece qualidade, utilidade e relevância. 

Tendo em conta que a complexidade inerente ao desenvolvimento projetado e 

implementado numa lógica de inovação sustentável, requer a intervenção de parceiros de 
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diferentes áreas e competências diversificadas, o envolvimento das universidades, pelo 

valor que lhes é atribuído como produtoras e disseminadoras de conhecimento, é 

considerado fator-chave decisivo de confiança para a transferência de conhecimento em 

prol da referida inovação sustentável. O estudo desenvolvido, pelos referidos autores, 

relativo ao papel da universidade como “ator-chave” no desenvolvimento de uma 

inovação sustentável, num modelo de envolvimento com diferentes parceiros e de 

diversificadas alianças, assentou numa análise de duas etapas e incidiu sobre os países: 

Itália e Rússia. Não obstante a limitação associada ao número de países auscultados, os 

resultados do estudo indiciam a necessidade de se repensar e refocar a função das 

universidades nos SCP´s-Smart Cities Programs, pelo que será necessário que os principais 

intervenientes neste tipo de processos compreendam a complexidade das tendências 

económicas, sociais e ambientais, promovendo planos consertados, entre um 

diversificado conjunto de atores com os mais variados tipos de interesse relativos à 

cidade, e concebidos para contextos de consideráveis níveis de incerteza. O estudo 

evidenciou, todavia, existir ainda dificuldades na interação entre parceiros privados, 

públicos e universidades. Outros tipos de limitações condicionam igualmente o sucesso 

destes projetos, tais como: a falta de compromisso e compatibilidade entre atores 

públicos ou organizações públicas; de conhecimento e de competências de gestão, bem 

como a escassez de envolvimento por parte das universidades por questões burocráticas 

ou devido a constrangimentos ao nível de apoios. 

Nesta perspetiva, Rodrigues (2008) considera os sistemas de inovação, enquanto parte da 

arquitetura social, integrados por uma diversidade de agentes individuais e coletivos; um 

constructo institucional em busca do desenvolvimento de dinâmicas favoráveis à 

produção de conhecimento, à respetiva disseminação e uso, suscetível de os habilitar a 

adaptar-se às mudanças. Na base dos processos, i) de interpretação e adaptação a 

contextos em constante mudança, ii) de articulação das dimensões afetas ao que é local e 

ao que é global, iii) da mobilização de agentes de inovação que favoreçam o 

desenvolvimento de ações coletivas, identificam-se dois fatores-chave: conhecimento e 

recursos relacionais. Além de se reconhecer a relevância das universidades ao nível dos 

contributos em benefício da sustentabilidade e, em particular, da sustentabilidade do 
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território em que se inserem, admite-se que os processos de internacionalização em que 

participam possam favorecer práticas sustentáveis ao nível local. Em todo o caso, o 

estudo realizado, por via de um inquérito qualitativo de natureza internacional, que 

envolveu, quer países industrializados, quer países em desenvolvimento, num total de 22 

países (Filho et al., 2019), permite concluir-se que a ausência de recursos ou de 

incentivos, bem como de coordenação condicionam de forma determinante a existência 

de uma maior cooperação. Por outro lado, tornou-se evidente a necessidade de se 

conceder maior apoio à organização e à realização de eventos e projetos conjuntos 

relacionados com a sustentabilidade. 

Não obstante a relevância atribuída às universidades pelo respetivo impacto económico e 

social associado ao desenvolvimento de tecnologia e criação de clusters de inovação, 

Chatterton (2000) releva uma outra função, a cultural. A noção de que a universidade 

deveria participar no desenvolvimento cultural das regiões é, todavia, relativamente 

recente. Até há relativamente pouco tempo atrás, facultava apoio na promoção de uma 

cultura nacional em detrimento de culturas locais ou subculturas menores. Na sequência 

de um conjunto de fatores push e pull, as universidades são impelidas a envolver-se mais 

com as localidades ou região. No entanto, em simultâneo, as universidades estão também 

expostas a crescentes níveis de globalização e, cada vez mais articuladas com o nonlocal 

and the translocal (idem), o que gera alguma dispersão de foco. Ainda assim Rodrigues 

(2008:458) releva o potencial das universidades para a conciliação dessas esferas: 

“…as components of regional systems of innovation, are well positioned to help 

articulating and making sense of the global-local nexus, as well as to be active in the 

construction of the social architecture that supports innovation, or, similarly, in the 

process of institutional change that shape the qualities of regional systems of 

innovation.” 

Sem prejuízo de as competências culturais locais poderem estar a ser preteridas em 

função de uma diversidade de consumos culturais, resultantes da produção e 

experimentação desenhada para mobilizar atores e atividades de diferentes espaços: i) o 

envolvimento das universidades na procura ativa da identificação de nichos que 

potenciem novas formas de autoridade cultural, grupos de clientes e fontes de 

financiamento, bem como ii) o carácter virtual das universidades e a globalização, estão a 
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ser compensadas com o reassumir do carácter distintivo das suas instituições assentes no 

lugar, enquanto contexto com características culturais particulares (Chatterton, 2000). A 

cidade de Bristol assume-se, aliás, como um caso de sucesso pela disponibilização de 

serviços de alto valor acrescentado que suscitam o aumento da procura por bens e 

serviços culturais, bem como por uma contínua diversificação de atividades dessa 

natureza. Ainda que esta oferta não reflita necessariamente as competências ou 

atividades culturais locais, os efeitos deste envolvimento tem efeitos positivos junto da 

comunidade local, exercendo um papel que o autor considera “condutor”. O foco espacial 

é local-regional, mas também internacional-nacional, assumindo-se a coexistência dos 

dois modelos na maior parte das universidades.  

A função das universidades enquanto key actors no desenvolvimento de criatividade é 

igualmente relevada por Comunian e Faggian (2011). Nesta dimensão, os autores 

atribuem às universidades grande responsabilidade na função de produção criativa das 

cidades, como fornecedoras de conhecimento e inovação e de capital humano. Tendo em 

conta que competem quanto à oferta de novas experiências culturais, contribuindo para a 

provisão e consumo cultural da cidade, confere-se-lhes elevada responsabilidade no 

desenvolvimento de uma criatividade sustentável. Atribui-se a este tipo de instituições 

um tal impacto e em tantas áreas que acabam, por espontaneamente, assumir um papel 

determinante na compreensão da região sobre si mesma, da sua posição no mundo e na 

identificação de futuras direções a adotar (idem). É no referido contexto que se releva o 

caso paradigmático da Austrália enquanto primeiro local dedicado à experimentação 

criativa e comercial, desenvolvida por indústrias criativas lideradas por uma universidade.  

Em todo o caso, não obstante as cidades competirem entre si no sentido de oferecer aos 

cidadãos e visitantes novas experiências culturais, o core do papel das universidades 

continua a ser o de formar profissionais com crescente potencial criativo nas áreas 

criativas e artísticas. É neste sentido que o estudo realizado no Reino Unido, permite que 

se conclua que existe em Londres uma elevada concentração de oferta de ensino superior 

em áreas criativas, bem como de ofertas de trabalho criativo (ibidem). As áreas de 

Greater London e South West of England evidenciam também um peso considerável, no 

binómio em causa, o que se depreende estar diretamente correlacionado com 
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circunstâncias históricas, com a existência de certas infraestruturas e de profícuas 

interações entre universidades criativas e o setor de atividade criativo, propriamente 

dito.  

Numa perspetiva económica e social, importa relevar a importância do referido setor face 

à capacidade que evidencia para disponibilizar um considerável número de postos de 

trabalho, contribuindo, por conseguinte, para o aumento do emprego. Por outro lado, o 

investimento cultural associado às respetivas indústrias, mas também às infraestruturas, 

incluindo as de património cultural, reforça os níveis de competitividade de uma região 

relativamente a outras.  

Em particular, algumas indústrias culturais estão estritamente vinculadas ao contexto 

urbano pelo facto de requererem elevados níveis de interação com ambientes e parceiros 

que promovam aprendizagens, renovação de ideias e inovação, em curto espaço de 

tempo, bem como pelo facto de a cidade oferecer melhores condições ao nível de 

acessos, transportes, entre outros tipos de serviços, que facilitam o seu funcionamento.  

As universidades e o sistema de ensino superior no seu todo, enquanto polos de difusão e 

divulgação de conhecimento posicionam-se, nesta lógica, como parceiros privilegiados, 

além de que dispõem, em alguns casos, da possibilidade de partilhar espaços e outros 

recursos imprescindíveis ao funcionamento das primeiras. Além do mais, a interação das 

universidades com os territórios, impulsiona o crescimento destes últimos, não só por via 

da alavancagem das outras instituições a intervir na economia local, como também pelo 

seu relevante papel enquanto integradoras de ativos humanos, numa grande diversidade 

de ocupações, e ainda enquanto consumidoras de bens e serviços locais e pelo potencial 

de intervenção na vida cultural e ambiente edificado das cidades (Filho et al., 2019). No 

caso dos serviços prestados à comunidade, a universidade envolve-se, numa relação win-

win, através da educação e serviços públicos, assim como por via das relações com outros 

parceiros detentores de responsabilidades diversas ao nível das cidades. Na maioria dos 

casos a criação de universidades gera impactos na vida da cidade de ordem social, 

cultural e económica.  
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Na proposta apresentada por Ngo e Trinh (2016), com vista a Building an inteligent and 

ecologically friendly city o protagonismo da função de ensino e, em concreto, os impactos 

resultantes da aprendizagem, do envolvimento cívico e dos benefícios partilhados com a 

comunidade, associados ao papel a desempenhar pelas universidades, é reiterado. Ainda 

assim, perspetivam-se inúmeras vantagens relacionadas com planeamento urbano e 

ambiente, com especial impacto no território em que as mesmas se localizam.  

Na análise efetuada por Charles (2003), relativa ao contexto das interações entre as 

universidades e a esfera cívica ou regional no Reino Unido e respetivas implicações 

políticas, o autor destaca o envolvimento das universidades em iniciativas regionais 

identificáveis noutros contextos (transferência de tecnologia, criação de nova, consultoria 

técnica em inovação para pequenas e médias empresas e sustentabilidade), assim como 

outras impulsionadoras da atividade comercial e dos negócios, relevando a importância 

que a atribuição de fundos estruturais da Europa e do fundo de desenvolvimento regional 

evidenciaram para o efeito.  

Costa e outros (2009) enfatizam o caráter de ressonância entre o discurso da cidade 

criativa e as relações universidade-empresa, no contexto europeu, e o papel da 

universidade como instrumento de regeneração da cidade, plataforma de hibridismo 

criativo dentro do território e elemento de conectividade de várias esferas da dimensão 

urbana: emprego, dinamismo cultural, lazer, demografia e cidadania. 

Já numa perspetiva diferente, a de extensão ou abrangência do impacto territorial das 

universidades, sublinha o caráter de crescimento que se associa ao referido “espaço”. 

Efetivamente os estudos que realiza, entre 1997 e 2001, atestam que o respetivo raio de 

intervenção aumentou no referido hiato de quatro anos, de 25% para 45% do total do 

território oficialmente demarcado como região. A enfase na responsabilidade atribuída às 

cidades ao nível da economia do conhecimento e em que emerge o conceito de “cidade 

inteligente” como resultado da relação entre criatividade, território e infraestruturas 

físicas (Fernandes & Gama, 2006), tem vindo a gerar, aliás, o aumento das expectativas 

relativamente ao potencial das universidades para promover e assegurar uma 

aprendizagem coletiva e de desenvolvimento territorial do conhecimento.  
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Brennan e Cochrane (2019), definem-nas mesmo como instituições que transformam 

pessoas e lugares. Ao abrigo das suas missões, têm então contribuído de forma flagrante 

para o desenvolvimento de amplos territórios e particularmente do das cidades que as 

acolhem, com especiais impactos na esfera da indústria, da cultura e, desde um passado 

mais recente, com vista a promoverem outras esferas da vida em sociedade com 

particular impacto no âmbito da inovação sustentável.  

Na base da evolução do papel das universidades para o crescimento das cidades pode 

então destacar-se um conjunto de três fatores-chave: i) a instalação de uma certa cultura 

favorável ao estabelecimento de conexões diversas entre a academia e o “mundo dos 

negócios”, ii) o aparecimento de um número crescente de universidades, na década de 

noventa, iii) os diferentes ou novos rumos que urge dar-se, na nova economia, à “missão” 

da universidade para que tenha oportunidade de conquistar significado em processos de 

renovação urbana e integrar os novos e crescentes desafios das sociedades a que 

pertencem, contribuindo, desta forma, para lhes dar resposta e, sempre que possível, 

antecipa-los. 

O grau de impacto de tais contributos, e no fundo a resposta à questão: “Que missão para 

o território?”assume-se, todavia, variável em função das características intrínsecas das 

universidades (história, cultura, dimensão, infraestruturas, massa crítica, tipo de 

organização - que pode ser mais ou menos centralizada e mais ou menos rígida - e 

inclusive da própria distribuição física, na medida em que tanto podem estar 

concentradas num único campus, como dispersas pela cidade e com ramificações até fora 

desta).  

Sem prejuízo do importante papel desempenhado pelas universidades, enquanto ponto 

de origem e de disseminação do conhecimento nos processos de desenvolvimento, há 

que acautelar-se, ainda assim, que a respetiva relevância está, portanto, dependente de 

características institucionais, mas também da natureza dos processos de inovação da 

base territorial (Rodrigues, 2008:456-457): “ Innovation-based development is a highly 

complex endeavour requiring high levels of social interaction and feedback mechanisms 

between a wide range of agents acting in a variety of societal domains”. Assim, pode 

aferir-se que as características dos territórios influenciam expressivamente os inputs e 



 

111 
 

outputs subjacentes à interação que se possa estabelecer com as universidades. A este 

propósito, o autor enfatiza o caso de territórios mais deprimidos: ”the role of universities 

(...) assume particular contours when in presence of less favoured regions, in terms of the 

impacts that the university-region nexus can exert, the challenges raised to academia, 

and, if any, the type and amount of reaped mutual benefits.” (2008:460). 

Pode então considerar-se vários cenários em função da ação conjugada entre: i) o 

território (A), ii) as universidades (B) e iii) o conjunto de outros agentes individuais ou 

coletivos, instalados no primeiro (C), em que o mais crítico respeita a A - Território com 

défice de recursos (acessos, transportes, serviços, entre outros) e características mais 

adversas: geográficas e patrimoniais; B - universidades excessivamente focadas sobre si 

próprias; C - Organizações individuais e coletivas sem recetividade para diversificar 

relações com o exterior.  

Dir-se-ia que numa perspetiva de semioticidade, conceito que se aprofundará no ponto 

seguinte, se impõe a intervenção de elementos facilitadores ou intérpretes bilingues que 

consigam identificar e promover pontos de contacto entre B e C, potenciando resultados 

para A, B e C. 

O sucesso da relação entre as universidades e os territórios está assim condicionado pela 

capacidade de relacionamento com outros agentes. Desta forma, há que ter em 

consideração a existência de um conjunto de condições e características associadas às 

condições da envolvente, no seu conjunto, isto é; aos territórios e atores a intervir sobre 

os mesmos, os quais influenciam de forma determinante os resultados de eventuais 

esforços que possam realizar-se nesse sentido, bem como os resultados obtidos na 

sequência destes últimos. 

Charles (2003) considera ainda outros tipos de barreiras que condicionam o acesso a 

oportunidades com considerável potencial para a obtenção de benefícios. Com efeito, 

embora o desenvolvimento de consórcios de nível regional com intervenção das 

universidades tenha vindo a crescer, é ainda significativo o conjunto de estratégias e 

mecanismos por desenvolver, incluindo experiências em parcerias regionais que 
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permitiriam o estreitamento de relações e exploração de novos espaços de intervenção 

conjunta, entre as primeiras e outros stakeholders.  

Ainda assim, mesmo perante cenários mais adversos, pode afirmar-se que o 

envolvimento de públicos externos nas iniciativas das universidades é uma prática 

corrente, associada às funções de investigação, ensino e difusão de conhecimento. A 

interação com o território ocorre, então, por via da realização de workshops, seminários, 

conferências, congressos, alguns com duração de vários dias e de caráter internacional, 

cursos de curta duração, cursos de verão e de formação. Nesta perspetiva de dinamização 

de um diversificado conjunto de iniciativas e de ações, que abrange públicos distintos, 

totalmente sintonizada, quer com um sentido de relativa transversalidade das missões 

das universidades, quer com imperativos de reforço de notoriedade, exigíveis, em 

primeira mão, pela necessidade de captação de mais e melhores estudantes, existem 

seguramente elevados benefícios para a comunidade local e concretamente para as 

cidades em que as mesmas se sediam.  

De resto, as relações com o exterior são ainda recorrentemente dinamizadas por via de 

prestações de serviço à comunidade, desenvolvimento de projetos de investigação, 

serviços de extensão cultural, bem como de iniciativas no âmbito da responsabilidade 

social. Poderá, por conseguinte, depreender-se que mesmo em contextos ou territórios 

menos favorecidos e/ou ocupados por organizações tendencialmente mais fechadas ao 

exterior, existe sempre, no decurso do que se podem considerar atividades prioritárias ou 

do core da missão das universidades, um determinado grau de interação com o exterior.  

Além do mais, as universidades são ainda responsáveis pela mobilização de jovens, entre 

outros públicos, entre territórios, os quais exercem, em grande parte dos casos, 

considerável pressão sobre as comunidades (Charles, 2003), aferindo-se que uma 

percentagem não negligenciável destes estudantes deslocados das suas residências, mas 

também elementos do corpo docente e de staff, acabem por se fixar no local de estudo 

e/ou trabalho contribuindo decisivamente para o impulso económico e social dos 

territórios e das cidades, por via dos consumos de produtos e serviços realizados em sede 

dos mesmos. Releve-se ainda, na sequência do fenómeno de globalização, o crescimento 

exponencial da mobilidade internacional por parte de estudantes (Rodríguez et al., 2013), 
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seja para efeitos de frequência integral de cursos, ao abrigo de condições específicas para 

estudantes internacionais ou contingentes especiais, seja de programas comunitários de 

intercâmbio para frequência de um semestre ou de um ano, mas também na sequência 

da atribuição de bolsas de estudo no âmbito de doutoramentos e de projetos de 

investigação internacionais. Uma mobilidade que é, aliás, extensiva a outros públicos, tais 

como staff e docentes, por via do programa Erasmus, mas também do programa 

Fullbright, destinado a intercâmbio de docentes entre a Europa e EUA-Estados Unidos da 

América e vice-versa. Não obstante a referida diversidade, os autores relevam, em 

particular, a mobilidade decorrente do acolhimento de alunos, no âmbito do Programa 

Erasmus, responsável por centenas de visitas anuais a universidades por parte de 

estudantes estrangeiros.  

O estudo empírico que realizam incide sobre o caso de Espanha como destino, eleito, só 

até ao ano de 2009, por cerca de 2 milhões de estudantes e país líder no envio – 

acolhimento de “estudantes Erasmus” (García-Rodríguez & Mendonza-Jiménez, 2015). 

Sem prejuízo de a intervenção pública em turismo assentar na consolidação das políticas 

locais e regionais, bem como na configuração de uma moldura de colaboração entre as 

autoridades locais, regionais e da administração central, a respetiva governação que é, 

em primeira instância, da esfera de competência regional, não atribuiu a este fenómeno 

de “turismo académico” qualquer atenção. Com vista a suprir a lacuna relativa à ausência 

de resultados sobre os impactos económicos a nível regional, o estudo realizado por 

Martinez-Roget e outros (2013) propõe-se medir não só os diretos, como os indiretos, 

tendo em conta, para o efeito, os estudantes em mobilidade internacional de três 

universidades: Santiago, Vigo e A.Coruna.  

Em novo estudo sobre o turismo académico propõe-se, a partir de evidências empíricas, 

considerá-lo como um turismo mais sustentável -económica, ambiental e socialmente-, 

do que o convencional, que promove um impacto económico relativo superior, bem 

como um considerável nível de lealdade ao destino. Este último, circunscreveu-se à região 

da Galiza e assentou, tal como o anterior, na técnica de inquérito por questionário, tendo 

os estudantes sido divididos em dois grupos: os estudantes em intercâmbio entre 

universidades e os estudantes de línguas (Rodríguez et al., 2013). Ao nível dos resultados, 
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conclui-se que não obstante o número de estudantes que visitam a Galiza, representar 

0,2 % do total da percentagem dos turistas convencionais, ao nível de dormidas, 1 

estudante corresponde a 18 turistas convencionais e a média de gastos é cerca de 4 vezes 

superior à destes últimos, resultados que vêm confirmar os de estudo anterior. Sugere-se 

ainda, no estudo em causa, que o impacto económico do turismo académico na Galiza 

seja superior ao apurado, pelo menos ao nível do impacto induzido que não foi 

quantificado e que respeita a gastos realizados por amigos e familiares que visitam estes 

estudantes, bem como ao nível de benefícios resultantes da promoção da região e 

reforço do capital de imagem pelo “passa palavra” positivo dos visitantes quando 

retornam aos países de origem.  

O estudo realizado por García-Rodríguez e Mendonza-Jiménez (2015) permite aferir que 

tanto a universidade como o potencial turístico do destino são fatores – chave para a 

escolha das instituições de ensino superior de acolhimento. Ainda que as características 

do destino tenham assumido maior peso relativo do que as académicas, os autores 

admitem que, em diferentes fases do processo de marketing, uma estratégia de 

comunicação integrada poderia proporcionar sinergias importantes, sugerindo, a título de 

exemplo, a realização de campanhas de comunicação assumidas por gestores académicos 

com integração de mensagens alusivas ao destino e vice-versa. Com efeito, as 

universidades adotam canais de comunicação próprios, distintos dos considerados na 

atividade turística, para captar estes públicos (estudantes, mas também docentes e 

investigadores) cuja presença contínua nas cidades, as revitaliza, dinamizando vários 

setores da economia, ao longo do ano; aumenta a procura turística de lugares culturais e 

reforça o papel das mesmas como instituições urbanas com impacto sobre esferas de 

atuação domésticas e estrangeiras (Albino, 2015). 

 

3.3 As universidades e o desenvolvimento de atividades económicas 

associadas ao turismo 

O capital simbólico associado às universidades, enquanto polos de conhecimento e 

motores de alavancagem da inovação e de desenvolvimento, bem como o conjunto de 
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infraestruturas e de recursos culturais de que se encontram munidas, tem estado na 

origem da escolha das mesmas para a realização de eventos de natureza diversificada. 

Dada a atenção crescente atribuída pela sociedade “ao saber”, bem como a atual 

tendência para se fazer convergir lazer com “enriquecimento pessoal”, as universidades 

gozam, mais do que nunca, da oportunidade, dado o clima de recetividade e curiosidade 

instalado, de trazer aos seus campus, públicos distintos e de se projetarem como espaços 

para ensinar e aprender, mas também como espaços para visitar e conhecer. O elã 

associado à academia, até há bem pouco tempo atrás, frequentado por elites e 

fantasiado pelos demais, que incentiva à reflexão, à partilha de ideias, à aprendizagem, 

que está na origem de processos de inovação e de desenvolvimento - e nos quais se 

deposita as mais arrojadas expectativas, sejam na área da saúde, sejam na das 

comunicações, do ambiente ou de qualquer outra - exerce um fascínio difícil de superar e 

a que importa atender enquanto vantagem competitiva.  

Numa tentativa de se adaptarem a um contexto financeiro mais exigente, as 

universidades da sociedade neo-liberal ocidental emergem como um nicho de turismo 

possível (Connell, 2000). É neste sentido que se assiste à disponibilização de recursos de 

alojamento, desocupados durante longos períodos de férias, por parte de universidades 

do Reino Unido (Connell, 1996). Desta forma, diversificam as respetivas fontes de receitas 

e tornam acessível, no caso das de natureza pública, a utilização de instalações para as 

quais a população contribui financeiramente através de impostos. Esta utilização é 

fundamentalmente de dois tipos: um primeiro, mais tradicional, associado a férias numa 

dimensão com intuitos culturais ou educacionais, no âmbito da qual as visitas de estudo 

assumem particular relevo e um outro, mais recente, para utilização exclusiva dos 

serviços de alojamento e restauração, destituído de qualquer propósito deliberadamente 

educacional.  

Entre os fatores críticos associados às crescentes dificuldades de gestão orçamental por 

parte das universidades, Cabral (2006) enfatiza a descida do número de alunos. Além do 

mais, a par das ressonâncias que o fenómeno de gradual diminuição da natalidade 

evidencia sobre a dimensão do tradicional público universitário, o crescimento do 

número de instituições de ensino superior, sobretudo a partir da década de noventa, 
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tornou o setor de atividade mais vulnerável e mais sujeito à pressão da “concorrência” 

por parte de outras instituições universitárias, mas também politécnicas, tornando 

premente a adoção de um marketing mais agressivo, mediante a introdução de 

estratégias de captação e de fidelização inovadoras, alargamento do tipo de públicos, 

criação de novos cursos que relacionam áreas de conhecimento distintas, assunção de 

uma forte presença nas redes sociais, enquanto canais de comunicação privilegiados 

pelos públicos-alvo, estreitamento de relações com as escolas secundárias públicas e 

privadas, com empresas e outros tipos de organizações.  

Note-se que se nas universidades públicas o número de alunos constitui um dos fatores 

que mais impacta os respetivos financiamentos por parte do Estado, nas privadas o 

número de alunos dita de uma forma ainda mais determinística o encerramento de 

cursos, o pagamento de salários a docentes e staff, a capacidade de investimento em 

infraestruturas, equipamentos, desenvolvimento de investigação, gastos com 

comunicação institucional, realização de eventos e, inclusive, outras dinâmicas 

absolutamente imprescindíveis até para a manutenção do funcionamento dos ciclos de 

estudo e das próprias instituições. Ainda assim, a obtenção de receitas através da prática 

de serviços relacionados ou mesmo característicos da atividade turística, não apresenta o 

mesmo grau de exequibilidade para todas as universidades. Os recursos de que dispõem, 

a sua história, os edifícios que ocupam, mas inclusive as características do contexto e, em 

concreto, a atratividade de outros recursos existentes no território em que se localizam, 

são fatores a relevar para o efeito.  

É nesta lógica de intervenção que a Universidade de Shennandoah, cujos recursos são 

essencialmente históricos, dada a região onde se insere (Winchester), se assumiu como 

um importante palco das batalhas da Guerra Civil dos EUA. Num conceito abrangente e 

integrado de turismo, a Universidade, através de um Centro criado para o efeito, organiza 

cursos de história para a comunidade, promove um festival de música indígena, tendo 

organizado já também um musical sobre a Guerra Civil. O Centro desenvolve igualmente 

estudos sobre os recursos turísticos existentes na região e estabeleceu parcerias com o 

centro de congressos e com o parque nacional, como forma de promoção do turismo 

patrimonial na região, com museus e teatros. 
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Com base na revisão de literatura efetuada, Matos (2007) conclui que, num momento 

inicial, a rentabilização de recursos das universidades internacionais para fins turísticos, 

começou por ser um fenómeno tendencialmente sazonal, nomeadamente em períodos 

não‐letivos, quando ficavam mais disponíveis. Com a crescente profissionalização da 

atividade e a melhoria dos recursos, a rentabilização dos mesmos, ao longo do ano, por 

via de um trabalho contínuo, tornou-se um objetivo a perseguir. Silinevica (2015) 

identifica um projeto entre a Eslovenia e a Croácia que abrange o período entre 2007 e 

2013, denominado: “Living, lived revived cultural heritage” e um segundo, entre a Grécia, 

a Roménia e a Bulgária, do ano de 2011, o “Innovative and responsive tourism territories”, 

cujas perspetivas incidem sobre a cooperação das universidades com os seus municípios. 

Enquanto o primeiro se destina a potenciar o conhecimento e as competências em 

preservação, revitalização e apresentação do património cultural, reforçando-se o sentido 

de identidade e o desenvolvimento do território, o segundo, visa a criação de produtos 

turísticos inovadores relacionados com recursos endógenos, como princípio fundamental 

de um turismo sustentável. 

Ainda, assim, Albino (2015) considera que atendendo a que as universidades dependem 

do ensino e da investigação, as suas instituições têm tido uma representação camuflada 

enquanto intervenientes no turismo e no planeamento de destinos. 

A partir do estudo realizado por Matos (2007), junto de gestores de universidades 

portuguesas (UBI-Universidade da Beira Interior, UA-Universidade de Aveiro e UC-

Universidade de Coimbra) afere-se sobre o nível de recetividade relativamente à adoção 

de práticas, por parte das mesmas, associadas à atividade turística. Em concreto, as 

auscultações realizadas incidiram sobre a perspetiva de rentabilização de recursos físicos 

e materiais, tais como: residências, refeitórios, cantinas, restaurantes e bares, bibliotecas 

e anfiteatros, mas também culturais, recreativos e até humanos. Desta forma através da 

tabela abaixo, organizada em cinco categorias diferentes (alojamento, restauração, 

serviços culturais, serviços recreativos e serviços de “guia turístico”), sistematiza-se a 

informação recolhida, por via do estudo empírico realizado, junto dos entrevistados, face 

à ideia de rentabilização dos referidos recursos para fins turísticos. 
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Tabela 1 – Rentabilização das universidades para fins turísticos 

 

Questão 1 - Considera a hipótese de rentabilização de residências (alojamento) da Universidade que gere para 
fins turísticos? 

Gestor A: faz referência à residência de qualidade, especialmente mobilada, para acolher docentes e convidados 

institucionais, reconhecendo poder a mesma ser rentabilizada com turistas. 

Outros gestores: apenas aceitam a ideia de se conceder alojamento em contexto universitário à comunidade 

académica. 

Gestor H: considera poder vir a dar-se alojamento somente a conferencistas convidados. 

Gestor E: admite que várias escolas secundárias têm solicitado alojamento à Universidade em que trabalha, 

quando se deslocam com os seus alunos em visita, e que essa hipótese é sempre considerada. 

Questão 2 - Considera a hipótese de rentabilização dos refeitórios, cantinas, restaurantes e bares da 
Universidade que gere para fins turísticos? 

Gestor A: a universidade permite que os alunos de arquitetura (oriundos de todo o mundo) usufruam das 

estruturas para fazer as refeições; as empresas e outras organizações que realizam conferências na universidade, 

solicitando podem usufruir desse serviço também. 

Outros gestores: não existe a perceção de rentabilização de recursos de restauração para fins turísticos como 

exequível, considerando-se que tal colidiria com interesses privados. 

Gestor H: considera inviável a abertura dos recursos em causa, por parte dos serviços de ação social a indivíduos 

que não frequentam a universidade, sob pena de se promover, dessa forma, concorrência desleal. 

Gestor E: admite que várias escolas secundárias têm solicitado alojamento à Universidade em que trabalha, 
quando se deslocam com os seus alunos em visita, e que essa hipótese é sempre considerada. 

Questão 3 - Considera a hipótese de rentabilização dos serviços culturais da Universidade que gere para fins 
turísticos? 

Gestor A: organizam visitas para rentabilizar outro tipo de recursos, nomeadamente os recursos pedagógicos, 

laboratoriais, científicos e de investigação. Considera disporem de um recurso particularmente interessante do 

ponto de vista arquitetónico que consiste na biblioteca.  

Gestor B: a compra do bilhete de acesso às coleções científicas, inclui também a visita ao jardim botânico. 

Gestor D: a universidade dispõe de infraestruturas que são utilizadas por públicos externos, como é o caso do 

anfiteatro e outras salas, para efeitos de realização de conferências e de outros eventos. 

Questão 4 - Considera a hipótese de rentabilização dos serviços recreativos da Universidade que gere para fins 
turísticos? 

Gestor D: defende a necessidade de se criarem recursos para usufruto de momentos de lazer, nomeadamente 

cafés, esplanadas e outros pontos de apoio. 

Outros gestores: afirmam não existir este tipo de recursos nas universidades. 

Questão 5 - Considera a hipótese de rentabilização de serviços de “guia turístico” da Universidade que gere para 

fins turísticos? 

Gestor A: os guias que orientam os turistas em visitas não são profissionais especializados, mas alunos da 

própria universidade. O Gabinete de Relações Públicas recorre aos alunos que colaboram connosco nas feiras de 

orientação escolar e profissional organizadas pelas escolas secundárias e também ao grupo de arquitetos que 

periodicamente visitam a universidade. 

Outros gestores: afirmam não existir este tipo de recursos nas universidades. 

(Fonte: adaptado de Matos, S. 2007) 



 

119 
 

Face aos inputs recebidos, conclui-se que, de uma maneira geral, existe recetividade para 

o acolhimento de públicos externos que integram a comunidade académica, comunidade 

escolar e empresas, não se identificando porém indicadores ou manifestações de 

interesse relativamente à rentabilização de recursos das instituições inquiridas, para fins 

expressamente turísticos. No que respeita ao património considerado, somente a 

Universidade de Coimbra, reconhecida como património mundial, alude, por via da 

resposta facultada pelo respetivo gestor, a recursos relevantes pela sua arquitetura e 

história e, por conseguinte, rentabilizáveis pelo reconhecido valor simbólico ou imaterial 

e entre os quais se identifica a Biblioteca Joanina.  

Importa, todavia, destacar que, de acordo com Gilley (2015), vários investigadores 

reconhecem que o turismo não é uma mera atividade secundária ou uma experiência a 

ignorar, mas um complemento que comporta valor acrescentado a outras práticas 

adotadas para o cumprimento das missões das universidades. Se é comummente aceite o 

conjunto das três missões da universidade, a que acima se faz referência (educação, 

investigação e social), estudos recentes sublinham a “estratégica quarta missão” (Ferraris 

et al., 2018), com impactos económicos locais e para as próprias, no âmbito da qual 

intervêm como ator económico (enquanto empregador, proprietário de imóveis, 

contribuinte, etc.). 

Sem prejuízo da interferência de um conjunto mais ou menos alargado de condicionantes 

e da existência de eventuais resistências por parte dos responsáveis pela gestão das 

mesmas, as universidades dispõem de um conjunto de recursos (infraestruturas físicas, 

recursos humanos, materiais e know-how) que as dotam, por conseguinte, de um 

posicionamento privilegiado face a outras instituições.  

Num processo que implicou a revisão de bibliografia de quinze artigos e de uma 

dissertação, o autor identifica seis funções ou papéis a assumir pelas instituições de 

ensino superior, relativamente ao turismo, e que consistem nos seguintes: i) 

desenvolvimento dos planos curriculares; ii) prestação de serviços à comunidade, entre 

os quais se destaca o educacional; iii) serviço de formação; iv) serviço de investigação; v) 

desenvolvimento do potencial dos ativos humanos; vi) uso e treino para os processos de 

inovação e para a adoção de tecnologias emergentes. Dos dezasseis estudos 
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identificados, nove (56,25%), incidiram sobre a necessidade de se qualificar, por via de 

formação inicial certificada e da formação profissional certificada e contínua, ativos a 

intervir na área. A tabela abaixo permite sistematizar as perspetivas privilegiadas, pelos 

autores dos dezasseis estudos, no que concerne ao papel das instituições de ensino 

superior na sua relação com o turismo. 
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Tabela 2 - Perspetivas/abordagens sobre o papel das IES na sua relação com o turismo 

 

Perspetiva/abordagem Autor Ano 

Desenvolvimento de parcerias fortes entre I.E.S. e indústrias do turismo e 

outras entidades para esforços de experiência colaborativa 

Breen, 2002 

Jackson, 2003 

Chaisawat, 2005 

 

Okumus & Yagci, 2005 

Hawkins, 2006 

Burkhart-Kriesel & Francis, 2007 

Breakey et al., 2008 

 Zehrer & Grabmüller, 2012 

A conjugação entre teoria e experiência prática Marshall, 2001 

Breen, 2002 

Chaisawat, 2005 

Okumus & Yagci, 2005 

Annaraud, 2006 

Hawkins, 2006 

Burkhart-Kriesel & Francis, 2007 

Breakey et al., 2008 

Fletcher et al., 2009 

Alexander et al., 2010 

Zehrer & Grabmüller, 2012 

Assegurar a disponibilização de um avançado nível de aprendizagem que 

integre um currículo flexível mediante a articulação de estágios, cursos, 

seminários, conferências e acesso a tecnologia diversificada 

Marshall, 2001 

Jackson, 2003 

Chaisawat, 2005 

Okumus & Yagci, 2005 

Annaraud, 2006 

Breakey et al., 2008 

Trivun et al., 2008 

Fletcher et al., 2009 

A oferta de formação para estudantes e professores, bem como, em níveis 

variáveis, para trabalhadores e profissionais da indústria 

 

Breen, 2002 

Chaisawat, 2005 

Okumus & Yagci, 2005 

Annaraud, 2006 

Breakey et al., 2008 

Trivun et al., 2008 

(Fonte: adaptado de Gilley, 2015) 

 

De entre as conclusões e recomendações apresentadas, releva-se a de Schulman e 

Greenberg (1994) no sentido da afetação de programas de turismo a departamentos 
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empresariais, tendo em conta a natureza interdisciplinar do turismo, bem como a de 

Hawkins (2006), que na sequência da investigação encetada sobre o papel do ensino 

superior na transferência de conhecimento, para o domínio da prática da indústria 

turística, reconhece as práticas de divulgação, de investigação, de ensino e de serviço 

como determinantes. Em todo o caso, nenhum dos dezasseis estudos se focou sobre a 

relação das instituições de ensino superior, com outros agentes, no âmbito de redes de 

trabalho suscetíveis de potenciar recursos destas últimas numa dimensão turística.  

A investigação encetada por Gilley (2015) sobre os papéis do ensino superior, 

relativamente ao turismo do património cultural, num total de vinte artigos e de um livro 

permitiu a identificação dos dez papéis seguintes: i) o desenvolvimento de planos 

curriculares que assegurem o apoio a negócios e indústrias correntes e emergentes, 

incluindo turismo de património cultural; ii) o estabelecimento de parcerias para um 

maior envolvimento e desenvolvimento da cultura; iii) o desenvolvimento de investigação 

sobre coleções; iv) o financiamento de postos de trabalho e de estudo associado ao 

turismo de património cultural; v) a preservação de uma cultura autêntica; vi) a 

promoção e a sustentabilidade das iniciativas educativas e turísticas, a vii) 

disponibilização de serviço à comunidade e educação; viii) a disponibilização de 

consultores para investigação; ix) a utilização de tecnologias emergentes e formação para 

inovação para negócios e indústrias atuais e emergentes, incluindo as de turismo do 

património cultural e x) o desenvolvimento de ativos humanos através de educação inicial 

e de programas de certificação, bem como de formação profissional contínua e 

certificada.  

Nesta segunda fase de revisão de literatura enfatiza-se a importância do estabelecimento 

de parcerias de colaboração, entre instituições de ensino superior, entidades 

governamentais e organizações de caráter local ou regional, bem como entre instituições 

de ensino superior e o turismo cultural, como meio privilegiado para a obtenção de 

objetivos comuns. A maioria dos artigos reconhece o impacto do turismo cultural para a 

comunidade, para o desenvolvimento económico ou para os dois. Todavia, o autor 

ressalta, uma vez mais, a ausência de informação sobre o âmbito concreto de intervenção 

das instituições de ensino superior, sobre a forma como atuam e se relacionam com 
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outros atores, bem como sobre o impacto dessa intervenção, tanto para a comunidade, 

como para o desenvolvimento em geral. Mais uma vez, não obstante o enfoque no 

turismo cultural, se constata a inexistência de referências relativas ao património 

edificado. As próprias referências ao património tangível (artefactos e coleções) visam 

reforçar o valor imaterial e o caráter identitário do intangível (música, crenças e 

tradições). 

 

Tabela 3 - Perspetivas/abordagens das IES na sua relação com o turismo 

e com o turismo de património cultural 

Perspetiva/abordagem Autor Ano 

O desenvolvimento de projetos de turismo de património cultural, por 

parte de instituições de ensino superior destinados à comunidade e com 

vista ao estímulo da economia 

Howell, 1994 

Turnage 1994 

Perivoliotis-Chryssovergis,  2007 

Dale & Povey,  2009 

Kehrberg,  2009 

Mcgehee et al.,  2013 

O estabelecimento de parcerias fortes entre instituições de ensino 

superior e indústrias do turismo e outras entidades para a obtenção de 

objetivos comuns 

Howell,   1994 

Perivoliotis-Chryssovergis 2007 

Chung,  2009 

Dale & Povey,  2009 

A preservação, por parte de instituições de ensino superior, do 

património cultural da comunidade em simultâneo com outro tipo de 

apoios que lhe confere e do seu papel no estímulo ao desenvolvimento 

económico através do turismo de património cultural  

Howell,  1994 

Stoddard 2002 

Perivoliotis-Chryssovergis,  2007 

Kehrberg,  2009 

Mcgehee et al.,  2013 

A preservação de uma comunidade de património cultural pelo ensino da 

cultura tradicional por via de planos curriculares concebidos pelas 

instituições de ensino superior 

Chung,  2009 

Titon  2009 

Nelson,  2012 

Compromisso por parte de todos os parceiros para o estabelecimento de 

alianças bem-sucedidas 

Turnage, 1994 

Wall 2008 

(Fonte: adaptado de Gilley, 2015) 

 

Na sequência das entrevistas realizadas por Gilley (2015), a líderes de instituições de 

ensino superior, verifica-se que, de um conjunto de doze funções relativamente ao 

turismo de património cultural, reconhecidas como responsabilidade das primeiras, 
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quatro, são identificadas por todos. O desenvolvimento económico, alavancado por via da 

função de marketing, o desenvolvimento de parcerias, a promoção e sustentabilidade de 

iniciativas que relacionam educação e turismo e a prestação de serviços à comunidade e 

de educação, nas mais diversas esferas de intervenção, constituem as principais 

expectativas no que respeita ao papel das universidades. Por outro lado, os resultados 

dos inquéritos submetidos a estudantes permitiram identificar como as mais relevantes, 

sete funções, entre as quais quatro são comuns às indicadas pelos entrevistados.  

Desta forma, o princípio quanto à tomada de posição, por parte das instituições de ensino 

superior, no sentido de enveredarem por “chamar a si” um papel de destaque no que 

concerne ao turismo de património cultural, fomentando a competitividade dos destinos 

e a sustentabilidade, tanto das primeiras, como do segundo, parece emergir enquanto 

processo lógico de racionalização perspetivado no sentido de uma gestão de orientação 

sinérgica. Neste contexto, a prestação de serviços à comunidade e de educação é 

particularmente relevada. Destaca-se, para o efeito, como modelo de trabalho, a 

constituição de parcerias e de alianças fortes, tendo em conta os resultados obtidos, em 

esferas diversas de atividade, face à economia de esforços e complementaridades 

geradas. 

Também Doyle (2010) apresentou as conclusões preliminares de um estudo qualitativo 

no âmbito do Place and Social Capitol and Learning (PASCAL), por via do Observatório 

Internacional para o Projeto de Envolvimento Regional das Universidades (PURE), relativo 

a dez países: Austrália, Botsuana, Finlândia, Hungria, Itália, Lesoto, Noruega, Suécia, Reino 

Unido, e Estados Unidos da América. O relatório limitou-se aos resultados de investigação 

relativos à Austrália, Noruega e Reino Unido, com dados recolhidos a partir de entrevistas 

e análise de documentos. De entre as informações coligidas pelo investigador, importa 

relevar, no contexto da problemática em estudo, que o envolvimento entre as instituições 

de ensino superior e as comunidades deu origem ao apoio e à disponibilização de 

programas culturais, por parte das primeiras. Sobre este envolvimento, Doyle concluí, 

todavia, que o mesmo terá resultado não de uma decisão refletida com vista ao 

desenvolvimento de um trabalho em conjunto, como forma deliberada de colaboração, 
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portanto, mas, antes porém, por razões que se relacionam com as agendas específicas 

dos organismos “colaboradores”. 

Já a investigação realizada por Woodward (2013), incide sobre a contribuição das 

universidades para o desenvolvimento e experiência dos destinos turísticos, ilustrando de 

que forma as universidades que frequentemente integram o núcleo das mais antigas 

organizações culturais dos destinos, podem contribuir para o desenvolvimento do 

turismo nas comunidades a que pertencem através da provisão de produtos e serviços. 

No referido estudo, o autor abrange a dimensão intangível da oferta, integrando no 

âmbito da mesma as cerimónias e eventos relacionados com a vida corrente das 

universidades, bem como a dimensão de suporte à atividade turística numa perspetiva 

focada em serviços de alojamento (ainda que sazonal) e em iniciativas tais como, 

conferências, seminários, eventos desportivos e culturais por via da abertura dos seus 

museus, galerias e outros espaços, ao público em geral.  

Numa acessão tangível respeitante ao património construído, o autor enfatiza a 

existência de vários destinos em que os edifícios históricos, associados a séculos de 

atividade de ensino, proporcionam “uma icónica e atrativa presença física” que suporta a 

conceção de sentido de lugar. Apesar de concluir que as universidades apresentam 

características particularmente atrativas para reforçar a oferta de recursos dos destinos e 

a projeção das respetivas imagens a um diversificado conjunto de audiências e de 

mercados, enfatiza a necessidade de as DMO serem capazes de identificar soluções 

suscetíveis de reduzir os constrangimentos associados ao conflito entre a gestão do dia-a-

dia das primeiras e o potencial que apresentam para reforçar o impacto da marca do 

destino, o produto oferecido e a experiência de visita.   

Por outro lado, ao equacionar-se a relação entre as universidades, o seu património e o 

potencial envolvimento direto, por parte das mesmas, na atividade turística das cidades, 

importa relevar-se outros desafios, além do da necessária conciliação entre o 

desenvolvimento das funções que integram o core da atividade das universidades e o 

desenvolvimento de uma atividade turística centrada, senão sobre todo, sobre parte 

desse património, assente no valor histórico, arquitetónico, imaterial e simbólico que lhe 

é manifestamente reconhecido. Com efeito, urge revisitar-se o complexo desafio 
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associado à tensão da natureza da relação entre a atividade turística e a que envolve o 

património cultural (Urry, 1990; McKercher et al., 2005), dado o conflito entre objetivos 

privilegiados por cada uma: economicistas, no caso da primeira e de preservação, no caso 

da segunda.   

Em todo o caso, refira-se aqui também que, nas respostas facultadas às entrevistas, 

realizadas por Gilley (2015), por parte de membros representativos das instituições de 

ensino superior, se identificam posições céticas, quanto ao papel destas últimas, 

relativamente à comunidade e ao desenvolvimento económico. Entre as afirmações neste 

sentido, destaca-se a seguinte: “I don’t think we’re [institutions of higher education] there 

for economic development. I think we’re here to intellectually develop people and their 

intellectual ability and their drive, and their individual wishes are what will drive economic 

development.” (idem: 110). Com efeito, esta opinião vem corroborar a ideia geral que se 

retira do estudo empírico realizado por Matos (2007) e, por conseguinte, iluminar a 

ausência de uma atitude de recetividade ou de predisposição, por parte de gestores 

portugueses, mas também por parte de líderes de instituições americanas, ao diálogo e à 

concertação de estratégias de intervenção com outros atores, com vista ao 

desenvolvimento dos territórios e reforço de fontes de receitas próprias, através da 

prática de atividades turísticas.  

 

 
3.4 O enantiomorfismo como condição sine qua non para a 
efetividade do contributo das universidades para o turismo cultural 
dos destinos urbanos 

O impacto das universidades, por via das respetivas missões, no sentido da valorização 

dos territórios tem sido evidenciado por vários investigadores. A relação de causa-efeito 

que pressupõe, requer uma comunicação bilateral, esferas de interação comuns, partilha 

de interesses e de responsabilidades ou reciprocidade. É neste sentido que o presente 

projeto de investigação promove dois tipos de abordagem distintos, mas 

complementares. A primeira, concebida e percecionada no âmbito das teorias de Lotman 

(1990; 1996), a segunda; a abordar em capítulo seguinte, perspetivada sobre uma 

dimensão mais próxima da gestão, focada em modelos de trabalho que privilegiam um 
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clima de grande envolvimento e ampla participação, por parte dos agentes envolvidos 

nos processos, e em que o networking é assumido como fator responsável por uma maior 

competitividade, favorável à partilha de conhecimento, impulsionador de inovação e 

potenciador de um turismo mais sustentável. 

No âmbito da abordagem refletida na obra teórica de Lotman, autor russo, responsável 

pela produção de mais de cinquenta trabalhos sobre a semiótica da cultura, esta última é 

enfaticamente perspetivada num sentido ativo e dinâmico, capaz de gerar sentido, por 

oposição a algo estático, confinado a recebê-lo. Em convergência com uma corrente de 

pensamento de pendor mais “pós-neoestruturalista”, e integrado num enquadramento 

teórico que visa analisar as relações entre o homem e o mundo que é o da semiótica da 

cultura, o autor introduz o conceito de semiosfera. À luz do que Lotman, em 1996, define 

então como disciplina que incide sobre: i) a interação de sistemas semióticos 

diversamente estruturados, ii) a não uniformidade interna do espaço semiótico e iii) a 

necessidade do poliglotismo cultural e semiótico, a semioesfera corresponde, assim, ao 

domínio em que todo o sistema sígnico pode funcionar e fora do qual, a comunicação não 

existe (Leão, 2020:168).  

Perspetiva-se, por conseguinte, nesta definição de semiosfera que Baptista (2008) 

caracteriza como “mundo da significação”, inerente à racionalidade do homem e, por 

conseguinte, à “atividade simbólica própria da produção cultural do homem”, as 

universidades, enquanto espaços com caráter delimitado, dada a homogeneidade 

semiótica e a individualidade que as caracterizam, por oposição ao espaço extra-

semiótico e alo-semiótico que as rodeiam. Nesta acessão, as universidades são integradas 

por subestruturas que se assemelham e que, embora detentoras de identidade própria, 

apresentam considerável interseção entre si. A correlação dinâmica entre as 

subestruturas forma a conduta da semiosfera ou a interconexão que permite a 

identificação de isomorfismos e o estabelecimento de formas de comunicação e 

identificação de possíveis consensos para a definição de possíveis estratégias. Estes 

isomorfismos quando ocorrem no sentido vertical entre estruturas de diferentes níveis 

hierárquicos geram o incremento de mensagens e o reforço da comunicação. À medida 

que as subestruturas se distanciam do centro ou núcleo em direção à periferia, o grau de 
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homogeneidade tende a diminuir e a permeabilidade ao exterior a aumentar. A figura 

abaixo ilustra o conjunto de estruturas que grosso modo integram as universidades. 

 

 

 

Figura 12 - As universidades como semiosferas (Fonte: elaboração própria) 

 

Tendo em conta a problemática inerente ao desenvolvimento do presente projeto de 

investigação e num exercício de transposição da filosofia de Lotman, para o contexto das 

instituições universitárias, privilegia-se a relação destas últimas com a prática do turismo. 

Dado que o foco deste estudo incide sobre o turismo cultural das cidades, aqui 

perspetivado na sua dimensão edificada, elegeram-se, para efeitos da representação 

esquemática constante da figura abaixo, os municípios, aos quais compete criar e 

dinamizar, ao abrigo de objetivos estruturantes das respetivas políticas, equipamentos 

com valências culturais (Azevedo, 2017), na qualidade de DMO’s, por excelência; as 

universidades e outros stakeholders (conjunto de atores individuais ou coletivos a intervir 

sobre a atividade turística) que muito embora agrupadamente organizados respeitam a 

indivíduos e organizações diversas e, por conseguinte, a sistemas com as suas 

semioticidades próprias.  

 



 

129 
 

   

Figura 13 - O enantiomorfismo como fenómeno de partilha (Fonte: elaboração própria) 

 

A comunicação dialógica entre municípios, universidades e outros stakeholders diversos 

relacionados com o turismo, graficamente representada na figura acima pelas esferas de 

sobreposição apresentadas, viabiliza o desenvolvimento de um trabalho com efeitos 

sinérgicos, suscetível de promover imagens coerentes de cada destino turístico e 

assegurar a respetiva sustentabilidade. Sublinha-se uma vez mais, a relevância das 

especificidades territoriais ou, por outras palavras, a ressonância que certas 

particularidades comportam para os territórios, “’lugares’” ou cidades e para a conceção 

de uma perceção positivamente diferenciadora, vantagem competitiva em torno da qual 

importa que se mobilizem esforços no sentido da anulação de diferenças não 

correlacionáveis, perspetivados com vista à promoção do diálogo e de espaços de 

enantiomorfismo. É aos resultados da interação entre sistemas semióticos diferentes e às 

alterações geradas ou que se venham a gerar, na sequência dos mesmos, que Sonesson 

(2020) atribui o ”caráter de transposição”.  

À luz deste paradigma, importa ainda relevar que o fenómeno associado à comunicação 

dialógica ou enantiomorfismo somente ocorre quando i) dois partenaires são parecidos e 

diferentes, o que anula a identidade por um lado, bem como a diferença não 

correlacionável, por outro; ii) quando há reciprocidade e mutualidade no intercâmbio da 

informação; iii) transmissão informacional e caráter discreto (lugar a exposição por parte 

do outro), iv) não sincronicidade de transmissão aos diferentes níveis da semiosfera; v) 
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uma causa à qual se associe um certo grau de dissimetria e vi) em que o objeto a 

transmitir integre elementos que permitam a respetiva decifração ou consciência, 

suscetível de gerar linguagem e um efetivo diálogo em lugar de adestramento.  

Tendo em conta que a globalização trouxe consigo atenções redobradas para com os 

bens que permitem a afirmação dos lugares no contexto em que impera uma cultura 

global (Ferreira, 2011), às cidades, como destinos turísticos, impõe-se a disponibilização 

de uma oferta suficientemente ampla, do ponto de vista de património cultural edificado, 

designadamente museus, capaz de a projetar de forma impactante, mesmo que a maior 

parte dos turistas apenas visitem uma pequena parte do número total de recursos 

disponíveis. (Law, 1994). Desta forma, autarquias, delegações regionais e mesmo o poder 

central deverão conjuntamente identificar e promover a relevância da cultura, enquanto 

instrumento de identidade cultural própria dos municípios e localidades, isto numa 

relação simbiótica entre as respetivas especificidades e as culturas mais gerais e globais 

(Campos et al., 2014), isto é; convergir para o que Lorino (2015) considera como fim 

último dos processos de mediação ou a atribuição de sentido a hábitos socialmente 

reconhecíveis.  

A diluição de situações de refreamento interno das próprias semioesferas e que Lotman 

(1996) caracteriza como fenómenos buffer, associados a características de excessiva 

centralização, rigidez e conservadorismo, assume um caráter central para o referido 

fenómeno de significação. Neste sentido, a identificação de interesses comuns entre 

sistemas responsáveis por edifícios “com história”, alguns dos quais podem albergar, 

inclusive, um relevante espólio, como é o caso de algumas universidades, e atores com 

responsabilidades sobre o turismo dos destinos, com vista ao diálogo e à concertação de 

estratégias para um trabalho em rede, relativamente a estes últimos, constitui uma etapa 

determinante no processo de conexão entre cultura e turismo, sem que tal represente 

perda de identidade; de sentido e objetivos individuais, mas antes porém aquilo que 

Lotman (1990) caracteriza como poliglotismo e policromismo cultural e semiótico.  



 

131 
 

3.5 Conclusão 

No âmbito de reflexão sobre o papel das universidades (subsecções 3.2.1. e 3.2.2.), 

confirma-se o caráter decisivo e o protagonismo que as universidades podem revestir 

para o desenvolvimento dos territórios, das suas economias e da qualidade de vida das 

suas comunidades, por via da criação de clusters de base tecnológica e de indústrias 

culturais, designadamente. A relevância das universidades associada à criatividade por 

um lado e a territórios mais sustentáveis é também enfatizada. Nesta dimensão, são 

ainda perspetivadas pela respetiva capacidade de, em conjunto com as cidades em que se 

situam, atrair estudantes internacionais e mobilizar as economias regionais.  

A partir da revisão bibliográfica efetuada, conclui-se que os recursos das universidades 

são já rentabilizados no âmbito de um enquadramento que se pode considerar turístico. 

Em todo o caso, pode depreender-se dos estudos empíricos realizados, designadamente 

das entrevistas efetuadas, junto de gestores de universidades portuguesas e de líderes de 

instituições de ensino superior americanas, que o envolvimento direto em atividades 

turísticas e o contributo das universidades, por via do mesmo, para o desenvolvimento 

económico não é percecionado como ponto integrante das respetivas missões. Saliente-

se ainda que a perspetiva deste estudo tão pouco contempla a integração da dimensão 

de património edificado considerado histórico, para efeitos de atividade turística, mas tão 

somente a disponibilização de infraestruturas desportivas, refeitórios, residenciais, 

auditórios, entre outras, durante períodos não letivos. 

À luz das teorias preconizadas por Lotman, analisaram-se os fenómenos associados ao 

comportamento das subestruturas das semioesferas, geradores de enantiomorfismo e 

que assumem um caráter mandatório entre estruturas diferentes para que possa haver 

lugar à concertação de estratégias com vista à obtenção de objetivos comuns. Com efeito, 

o pensamento de Lotman permite ilustrar, por um lado; a tendência para uma relativa 

hegemonia interna, por parte das semioesferas, e, por conseguinte, para um certo 

“fechamento”, e por outro; características de heterogeneidade dentro das referidas 

estruturas, sobretudo em subestruturas mais periféricas, que vêm a viabilizar a 

identificação de esferas de intervenção ou a existência de interesses mútuos 

relativamente a semioesferas distintas. Releva-se assim a importância da permeabilidade 
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das respetivas fronteiras, para que possam ocorrer processos de comunicação dialógica e 

o estabelecimento de um efetivo trabalho em rede, mobilizadora de processos de 

mudança e da introdução de inovação.  
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Capítulo IV - O trabalho em rede entre os players dos destinos turísticos urbanos 

4.1 Introdução 

O presente capítulo corresponde à última etapa do corpo teórico de referência e visa 

iluminar a relevância do trabalho em rede para a competitividade e sustentabilidade dos 

destinos turísticos urbanos, particularmente no que concerne à oferta de património 

cultural edificado. 

Com base na revisão de literatura efetuada, conclui-se que, desde finais dos anos 

noventa, se tem vindo a assistir a um crescente interesse pela redescoberta do passado e 

ao fascínio por atrações históricas (Boyd, 2002). É na sequência deste fenómeno, 

contextualizado à luz de motivações culturais, educativas, económicas, políticas e sociais 

que se tem vindo a explicar o aparecimento de um nicho de mercado definido como 

turismo cultural, consubstanciado por um tipo de público que procura visitar 

monumentos, castelos, lugares de culto, palácios entre outros recursos arquitetónicos 

com reconhecido valor histórico, artístico e estético. 

Releva-se, ao longo dos capítulos anteriores, em particular, a atenção que tem suscitado, 

por parte dos órgãos de governação local, o potencial económico associado a recursos 

turísticos raros, irreproduzíveis e “não deslocáveis”, bem como as estratégias de 

desenvolvimento, concebidas com base na perceção da cultura como motor de 

alavancagem para a revitalização das cidades e dos territórios, a que têm dado azo. A 

crescente atratividade dos destinos turísticos urbanos está, assim, inexoravelmente 

associada a processos de revitalização das cidades e significativamente ancorado no 

interesse crescente pelo património cultural (Galdini, 2007). No âmbito dos paradigmas 

em que assenta a referida busca pelas raízes: “ História, cultura e civilizações” (Costa & 

Albuquerque, 2017:419) e de entre o conjunto de elementos que simbolicamente as 

representam, no caso construídos, tem-se destacado os edifícios antigos associados a 

universidades, enquanto instituições milenares e património comum da Europa. Como 

exemplos, apresentam-se duas Universidades com origem na idade média (Salamanca e 

Coimbra), mas também uma outra com origem mais recente (Santiago de Compostela). 

Destaca-se a ideia subjacente ao contributo do respetivo património arquitetónico, 
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histórico e cultural para a atratividades das cidades em que se localizam e para o reforço 

do posicionamento das mesmas como destinos turísticos. 

Na sequência da enfase atribuída à missão das universidades, às funções que 

desempenham na sociedade e aos impactos que geram sobre os territórios que as 

albergam, pretende-se proceder a uma reflexão sobre o respetivo contributo enquanto 

players de redes de trabalho a intervir ao nível do core das atividades da cidade na sua 

dimensão turística. A este propósito, urge reforçar o interesse particular na análise do 

papel das primeiras, enquanto entidades gestoras de um relevante património cultural 

material e imaterial, designadamente edificado, no âmbito de redes de turismo a intervir 

sobre a oferta do destino urbano que integram.  

De acordo com as teorias de Lotman (1990; 1996), a superação de fenómenos de rigidez e 

de atitudes de refreamento constitui uma condição prévia à ocorrência de contextos de 

enantiomorfismo e à viabilização da conceção de estratégias de intervenção entre 

semioesferas distintas. Desta forma, a comunicação dialógica é condicionada pela 

capacidade de permeabilização dos sistemas semióticos ao seu exterior e a outros 

sistemas diferentemente estruturados. Numa perspetiva de transposição do pensamento 

do autor, os processos de poliglotismo cultural resultantes de atuações em redes de 

trabalho, integradas por universidades e outros sistemas, a intervir, no caso, sobre os 

destinos turísticos urbanos, dependem da capacidade que estes intervenientes, no seu 

conjunto, apresentem, no sentido de gerar decifração, consciência e diálogo entre si.  

O presente capítulo, enfatiza, então, por fim, o conceito de trabalho em rede, 

destacando-se, neste ponto, variações de designação e nuances ou especificações de 

sentido com que pode ser utilizado para, de seguida, se passar a identificar as vantagens 

do referido modelo de trabalho e, por conseguinte, os principais fatores motivacionais 

associados à respetiva adoção. Tendo em conta que o trabalho entre organizações 

díspares, em alguns casos de setores diferentes, sugere uma articulação complexa, são 

ainda apresentados requisitos relevados para a consolidação do trabalho em rede, 

particularmente no que respeita a players relacionados com o turismo cultural. Neste 

sentido, evidenciam-se igualmente resultados e conclusões, decorrentes da revisão de 
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literatura efetuada, sobre a relevância do papel das redes e de outras formas 

colaborativas de trabalho, no âmbito do turismo cultural de património edificado.  

Tendo em conta o impacto das universidades para a alavancagem das economias 

regionais e, em alguns casos, sobretudo no das mais antigas, o relevante património 

edificado que albergam, reflete-se sobre o potencial associado à integração das mesmas 

em redes de cooperação, constituídas à luz da valorização e reconhecimento da oferta 

turística das respetivas cidades, no âmbito da qual, uma vez mais, se enfatiza o 

património monumental arquitetónico com relevante valor simbólico para a comunidade 

e distintivo pelo seu caráter inimitável, irreproduzível, a que se atribui o estatuto de 

“uniqueness”.   

O presente capítulo constitui, assim, o corolário de um processo reflexivo e de discussão 

que relaciona um conjunto de áreas de conhecimento, através dos seus conceitos, 

perspetivas teóricas e evidências, estruturadas por forma a viabilizar a compreensão do 

caráter de pertinência reconhecido à questão de investigação, à metodologia a adotar, 

para efeitos de validação dos pressupostos identificados na essência da primeira, bem 

como aos objetivos que lhes correspondem.  

 

4.2 Definição de networking 

O trabalho em rede ou networking, enquanto paradigma, é caracterizado por Hall (1999) 

como aquele que respeita ao estabelecimento de ligações entre atores (organizações e 

indivíduos) e que assume um papel estratégico ao perspetivar a obtenção de interesses 

mútuos. Para Saxena e Ilbery (2008) o desenvolvimento de atividades de caráter 

cooperativo e coletivo tem origem na identificação de objetivos comuns e visa 

proporcionar a troca e difusão de ideias, bem como a afetação e mobilização de recursos 

entre os atores envolvidos. Estes, tanto podem corresponder a indivíduos, a título 

isolado, como a equipas, instituições, entre outros tipos de organizações (Borgatti & 

Foster, 2003). As referidas atividades assentam em relações de confiança, obrigação e 

dependência mútua (Burt, 1992). A constituição de redes de trabalho pressupõe, assim, a 
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perceção, por parte das organizações envolvidas, de que dependem do sucesso umas das 

outras e de que a competitividade enquanto fenómeno, ultrapassa as fronteiras da região 

em que fisicamente se situam (Costa, 1996).  

Grabher e Powell (2004) distinguem quatro diferentes tipos de network, tendo em conta 

a duração das relações e o tipo de governança a que se encontra sujeito. Desta forma, 

consideram que as redes de trabalho informais resultam da partilha de experiências, da 

existência de laços sociais ou familiares e evidenciam uma duração longa. Por outro lado, 

assumem que as redes de trabalho associadas ao desenvolvimento de projetos, 

evidenciam uma duração mais curta em função do tempo necessário ao desenvolvimento 

de determinadas funções e requerem a intervenção de indivíduos e de organizações. O 

terceiro tipo, corresponde às redes de trabalho relacionadas com atividades comerciais e 

que assentam na constituição de alianças estratégicas e, por fim, as regionais agregam 

relações com uma considerável diversidade de atores afetos a uma dada região: 

indivíduos que aí residem, associações culturais, entre outros tipos de organizações. Este 

caráter regional confere às redes de trabalho especificidades próprias, quer ao nível de 

competências, quer do grau de confiança.  

De entre as associações de organizações que recorrem ao modelo de trabalho em rede 

em turismo, destacam-se os clusters e as rotas. Porter (1996) define cluster como uma 

concentração geográfica de atores de um determinado setor, sejam empresas, 

fornecedores especializados, prestadores de serviços, empresas de sectores relacionados 

ou instituições de suporte (como, por exemplo, universidades ou associações 

empresariais). Apesar de competirem uns com outros, as semelhanças entre si permitem 

o estabelecimento de relações de cooperação e a obtenção, por essa via, de interessantes 

complementaridades. Entretanto, Moulin e Boniface, (2010) definem rota como uma 

jornada selecionada ou progressão ao longo de uma série de elementos, curso de ação ou 

itinerário de viagem que abrange, de acordo com o estipulado, pelo COE-Council of 

Europe, o desenvolvimento de iniciativas e de projetos de referência e inovadores. Refira-

se a este propósito que o turismo cultural tem sido um “terreno fértil” para este tipo de 

intervenção. Os “Caminhos de Santiago” e a “Rota do Barroco” são exemplos 

representativos desse fenómeno, de entre vários outros que aqui se poderiam nomear.  
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No âmbito da reflexão em curso, relativa ao conceito de networking ou de um modelo de 

trabalho em rede, importa fazer referência a outras expressões utilizadas a propósito de 

um trabalho participado por atores diversos, as quais, ainda que dentro do âmbito dos 

primeiros, assumem um caráter distinto, designadamente na atividade turística. Um 

termo recorrentemente adotado, é o de parceria, definido por Selin e Chavez (1995), 

como a partilha voluntária de recursos (humanos, capital ou informação) no sentido de se 

alcançarem objetivos comuns.  

Outro, é o de trabalho em colaboração, a que Wood e Gray (1991) associam os processos 

interativos, assentes em regras, normas e estruturas partilhadas, adotados por um grupo 

de stakeholders independentes, com o propósito de darem resposta a determinados 

desafios de considerável complexidade, decorrentes da atividade a que se dedicam. Tais 

processos além de obedecerem a alguns requisitos formais, implicam contacto e diálogo 

regulares e que, por conseguinte, os diferentes atores sejam capazes de analisar as 

questões do domínio comum, para as quais se procuram soluções, numa lógica que 

transcenda as visões parcelares e capacidades de cada um.  

Chim-Miki e outros (2020) debruçam-se sobre um outro conceito que é o de coopetição, 

cuja prática configura um caráter simultâneo de cooperação e competição, num contexto 

turístico. De acordo com os autores, nos casos em que a gestão do destino é exercida de 

forma integrada, seja por uma organização ao nível local, seja por qualquer outro tipo de 

sistema de governança, os resultados de coopetição são potenciados e a tensão ao nível 

de competição e cooperação, melhor gerida. A coopetição enquanto função estruturante 

da gestão integrada assenta, assim, em objetivos partilhados, criação de valor coletivo e 

planos integrados e participados. Na essência de um trabalho assente no apoio 

interinstitucional e entre outros tipos de atores, comum às distintas designações e focos 

de perspetiva, sobressai assim o caráter de transversalidade inerente à complexidade e 

turbulência dos contextos de atuação, bem como a premência em se obter sinergias e 

acrescentar valor aos produtos e serviços disponibilizados. Dito de outro modo, face ao 

conjunto de situações apresentadas, constata-se que a gestão assente num modelo de 

trabalho em rede, assenta no princípio de entreajuda ou função de suporte mútuo entre 

as entidades envolvidas (Moulin & Boniface, 2010). Com efeito, independentemente das 
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especificidades que, em cada caso, possam particularizar e distinguir o tipo de relações 

estabelecidas entre os atores envolvidos, destaca-se, como objetivo comum, a 

disponibilização, aos respetivos públicos, de uma oferta inalcançável pelas vias 

convencionais, bem como a improbabilidade de obtenção de um mesmo nível ou tipo de 

resultados, por parte das organizações em causa, num registo individualizado. Dito de 

outro modo, tendo em conta o princípio subjacente à necessidade de cooperação, tanto o 

que é oferecido aos consumidores, como os resultados alcançados pelas organizações, 

são otimizados se houver lugar à concentração de esforços entre atores a intervir no 

mesmo setor de atividade e, até mesmo, entre setores que se complementem entre si.  

O trabalho outrora desenvolvido em autonomia, por organizações fechadas sobre si 

próprias ou totalmente focadas sobre as respetivas semioticidades, subsiste com maior 

dificuldade à premência em se satisfazer consumidores mais exigentes e às rápidas 

alterações que ocorrem em contextos que evidenciam níveis de competitividade à escala 

global. Nesta linha de pensamento, Morrison e outros (2004) enfatizam a aprendizagem 

inter-organizacional e a troca de conhecimentos como o core dos mais diversos tipos de 

redes de organizações em turismo e relevam o sentimento de pertença a uma 

comunidade que promove um desígnio coletivo comum, como o elemento fundamental 

que as une. Face ao exposto, tendo em conta a definição do referido modelo de gestão de 

trabalho, importará ilustrar-se, as perspetivas que se considera melhor sistematizarem as 

condicionantes que contribuem para o reconhecimento da respetiva importância, entre 

um conjunto fragmentado de atividades e/ou atores diversificados, no âmbito do 

turismo.  

 

4.3. Fatores motivacionais para o desenvolvimento do trabalho em 

rede em turismo  

A acentuada tendência a que se tem assistido no sentido de uma crescente globalização, 

tem dado origem a um aumento exponencial da densidade da competição. Desta forma, 

se se equacionar o modelo de trabalho colaborativo na perspetiva dos fatores 
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motivacionais que o impulsionam, constata-se que estes últimos se revestem de uma 

natureza estratégica face aos mais diversos sectores de atividade (Santos, 2012).  

Os estudos realizados sobre trabalho estratégico em rede e de organização de áreas de 

gestão, determinam que a maximização dos recursos de conhecimento concorre para o 

fortalecimento da competitividade entre empresas que operam num ambiente dinâmico 

(Rothaermel & Hess, 2007; Brettel & Cleven, 2011). Nesta acessão, atesta-se que o 

processo de partilha de conhecimento e de experiência, bem como a construção de um 

conjunto de informações para uso comum, pode gerar resultados superiores aos que se 

alcançariam num modelo individualizado. A constituição de redes de trabalho 

colaborativo e parcerias favorece, então, o nível de competitividade das empresas, não só 

em termos nacionais, como internacionais, bem como a obtenção de economias de 

escala, massa crítica e resultados potenciados por sinergias (Costa & Breda, 2012).  

Acresce que o trabalho em regime de cooperação, relativo a oportunidades e ao 

estabelecimento de relações de reciprocidade, torna mais fácil a viabilização de atributos 

de capital importância para o sucesso dos projetos (Costa, 1996), tais, como: abrangência, 

inclusão e participação em matéria de planeamento e, por conseguinte, a obtenção de 

decisões mais democráticas e informadas. Neste sentido, é igualmente pertinente 

atender-se, não só a questões económicas de curto prazo, como também a outras de 

natureza ambiental e social, salvaguardando-se aspetos distintivos do destino e a 

respetiva sustentabilidade.  

O caráter local/regional das redes estabelecidas contribui ainda para um clima de maior 

confiança quanto à salvaguarda de valores fundamentais para o território. Essa relação de 

proximidade que se repercute em apego e envolvimento, emite, mesmo que a um nível 

informal, sinais positivos aos decisores políticos no sentido da preservação de dimensões 

específicas dos destinos, sejam relativas ao seu património natural e social, seja à 

respetiva estrutura económica. Com efeito, as redes de organizações asseguram 

igualmente que o desenvolvimento do turismo se processe dentro de parâmetros que 

zelam pelo património natural e social e de acordo com a estrutura económica própria do 

destino.  
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Para Chung e Bains (2020), as práticas que integram as comunidades, potenciam ainda o 

desenvolvimento de uma apropriada e relevante comunicação “cross-culturally”. Além de 

relevarem igualmente o respetivo contributo no sentido do reforço do sentimento de 

pertença, os autores destacam ainda o importante papel, desempenhado pelas mesmas, 

relativamente à necessidade de se dar continuidade ao trabalho iniciado. 

No âmbito de estudos sobre os fatores impulsionadores da adesão ao trabalho em rede, 

destacam-se os de Selin e Chavez (1995) que privilegiam os afetos ao ambiente externo e, 

por conseguinte, os não controláveis pelas organizações com responsabilidades pelo 

aparecimento de estruturas colaborativas. Os autores atribuem particular importância a 

conjunturas, políticas, sociais ou económicas difíceis, bem como ao agravamento das 

condições de atuação suscitado pelo aumento da competitividade e de alterações 

decorrentes da evolução tecnológica.  

Enquanto Kotler e outros (2011) consideram que a ativação sintonizada de ferramentas 

associadas a uma nova era da informação, conhecimento e comunicação, evidenciam 

ressonâncias positivas sobre a sustentabilidade, conceito que nos nossos dias integra uma 

dimensão económica, mas também ambiental e social, Kracht e Wang (2010) relevam, à 

semelhança de Selin e Chavez (1995), de entre o conjunto de fenómenos que agravam o 

nível de competição entre os diferentes intervenientes no canal de distribuição turística, a 

crescente adoção de tecnologias de informação e comunicação, isto tendo em conta que 

os turistas passam a dispor de muitas mais opções de escolha.  

Fyall e Garrod (2005), por seu turno, destacam um conjunto de fenómenos: a 

globalização, o aumento de acordos políticos e do comércio a nível internacional, as 

restrições à aquisição de quotas em companhias estratégicas, impostas por alguns países, 

a adesão crescente ao modelo de trabalho em rede, a expressividade do número de redes 

de organizações já estabelecidas, a consolidação e a concentração do poder económico, 

os avanços tecnológicos, o aumento da procura turística, a formação de diversas alianças 

estratégicas, o surgimento de um número crescente de novos concorrentes a nível global, 

o aumento das expectativas dos clientes, a necessidade de se identificarem formas que 

viabilizem um desenvolvimento sustentável e a dependência, por parte de diferentes 

domínios, relativamente a financiamento público.  
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Já no que respeita aos fatores internos que geram a necessidade, por parte das 

organizações, de colaboração entre si, Beverland e Brotherton (2001) identificam os 

estratégicos, relacionados com motivações que assentam no desejo de manutenção de 

posicionamentos em determinados mercados, penetração noutros, a supressão de 

lacunas ao nível dos produtos ou serviços disponibilizados, a necessidade em se colmatar 

deficiências ao nível dos recursos disponíveis, bem como o interesse no desenvolvimento 

de competências. Os autores relevam ainda, como fator impulsionador de um trabalho 

inter-organizacional, a necessidade de se diluir eventuais riscos associados ao 

desenvolvimento de projetos que impliquem níveis de investimento considerados 

significativos. Ao mencionarem-se atributos críticos internos, relevam-se ainda o capital 

social, o humano e a capacidade de inovação.  

A mediar a relação entre o primeiro e o segundo conjunto de fatores, Liu e outros (2020) 

enfatizam o papel do capital humano, ao qual associam ainda responsabilidades na 

mediação entre vantagem competitiva e desenvolvimento organizacional. Rothaermel e 

Hess (2007) e Brettel e Cleven (2011) atribuem ao capital humano considerável potencial 

para a inovação das empresas. Com efeito, os autores assumem, conforme se refere 

acima, o fortalecimento da competitividade, entre empresas que operam num ambiente 

dinâmico, como resultado da maximização de recursos de conhecimento, por via da 

partilha e canal de conhecimento gerado, através das relações que se estabelecem no 

trabalho em rede. 

 Para Ozseker (2019), é na sequência da interseção entre o conhecimento tácito, 

resultante da atuação do referido conjunto de atores ou cluster, e o conhecimento 

explícito, associado ao network específico, que ocorre a criação de conhecimento 

inovador, a partir do qual se podem definir políticas e estratégias suscetíveis de gerar 

diferentes tipos de inovação.  

De acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 2005), cujo propósito assenta na apresentação 

de propostas de linhas orientadoras para a recolha e análise de dados sobre o fenómeno, 

a inovação pode ocorrer através da implementação de um produto (bem ou serviço) 

novo ou significativamente melhorado, um processo, um novo método de marketing ou 

um novo método organizacional nas práticas de negócio, de organização do local de 
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trabalho ou de relações externas. Desta forma, a adoção de ideias criativas para o 

desenvolvimento de produtos, seja para criar novos, seja para beneficiar ou potenciar 

serviços ou métodos de trabalho, é reconhecida como input fundamental para o reforço 

da qualidade e imagem das organizações.  

Ozseker (2019) destaca ainda o facto de a integração de atores de natureza não local 

(internacional e global) impulsionar as redes para um plano a uma dimensão macro, a 

qual, ao reforçar o volume de informação e de novidades sobre os mercados e 

tecnologias, beneficia os agentes locais.  

Elche e outros (2018) relevam as aglomerações territoriais de empresas de turismo, 

inclusive, enquanto contextos ideais para o estudo de relações inter-organizacionais e dos 

respetivos efeitos em inovação, tendo em conta o potencial de ocorrência de 

oportunidades de inovação que identificam para clusters de empresas; canais de troca de 

informação, fluidez de conhecimento tácito, comportamento cooperativo, acesso a 

recursos estratégicos e benefícios ao nível de custos de agenciamento e de valores de 

transações. É nesta acessão que, inclusive, introduzem o conceito de cluster de turismo, o 

qual está inexoravelmente associado a um destino e que pode ser definido como a 

concentração geográfica de empresas e instituições interrelacionadas nas atividades de 

turismo, correspondendo, por conseguinte, a um denso e coeso core e a uma dispersa e 

desligada periferia, o que sugere que o processamento de informação e a transferência 

de conhecimento ocorre somente com o envolvimento das empresas que estabelecem 

determinado tipo de relações. Tendo em conta que a competição global pode ser 

incrementada com recursos locais que comportem valor acrescentado às ofertas, a 

constituição de clusters permite que as pequenas e micro-empresas, ao aceder a 

informação de melhor qualidade, a recursos especializados e a flexibilidade e rapidez na 

introdução de inovações, passem a dispor de condições que lhes confiram capacidade 

para poderem efetivamente competir a esse nível (Hawkins, 2007). No seguimento da 

reflexão desenvolvida, apresenta-se, através do esquema abaixo, o conjunto de fatores 

internos e externos às organizações que impulsionam a adesão a redes de trabalho. 
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Figura 14 - Fatores impulsionadores do trabalho em rede (Fonte: elaboração própria) 

 

Somnuek (2018) considera que são cinco as esferas de intervenção que, no exercício de 

funções correlacionadas com o turismo, podem beneficiar particularmente de um modelo 

de trabalho em rede: operações turísticas, as relacionadas com a área financeira, de 

relações públicas, de desenvolvimento de recursos humanos, e ainda, por último, uma 

quinta dimensão que integra áreas diversas, enfatizando, desta forma, o potencial de 

amplitude do “espaço de manobra” para um trabalho cooperativo.   

As noções de coordenação, colaboração e parceria embora intimamente relacionadas 

com o trabalho em rede, assumem um caráter distinto (Hall, 1999). Enquanto que 

coordenação em turismo ocorre no sentido horizontal, num dado nível da estrutura 

(parques nacionais, promoção do turismo, transportes) e verticalmente entre diferentes 

níveis da estrutura: local, regional, provincial, nacional, tendendo a reportar-se a 

relacionamentos interinstitucionais formais no âmbito dos quais existe network por parte 

das respetivas organizações, cooperação respeita a situações relativas a oportunidades e 

Push 
Maximização de recursos de conhecimento, 
Obtenção de economias de escala, 
Resultados potenciados por sinergias, 
Aumento da massa crítica, 
Salvaguarda de valores fundamentais para os territórios (sociais, 
ambientais e económicos), 
Tomada de decisões mais democráticas e informadas, 
Manutenção de posicionamentos em determinados mercados e 
penetração noutros, 
Supressão de lacunas ao nível dos produtos ou serviços disponibilizados,  
Interesse no desenvolvimento de competências, 
Cross-culturally,  
Aumento da capacidade de inovação,  
Necessidade de se diluir eventuais riscos associados ao desenvolvimento de 
projetos que impliquem níveis de investimento considerados significativos.  

 

Pull 
Aumento da competitividade nacional e internacional, 
Conjunturas económicas, políticas e sociais difíceis, 
Adoção crescente de tecnologias da informação e comunicação, 
Aumento de acordos políticos e do comércio a nível internacional,  
Restrições à aquisição de quotas em companhias estratégicas, impostas 
por alguns países,  
Adesão crescente ao modelo de trabalho em rede,  
Expressividade do número de redes de organizações já estabelecidas,  
Consolidação e concentração do poder económico, 
Aumento das expectativas dos clientes,  
Necessidade de se identificarem formas de se alcançar um 
desenvolvimento sustentável, 
Dependência por parte de diferentes domínios relativamente a 
financiamento público,  
Peso dos níveis de investimento associado ao desenvolvimento de 
projetos.  
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ao estabelecimento de relações de reciprocidade sem que para o efeito se tenham de 

estabelecer regras.  

Por outro lado, e tendo em conta as três principais teorias consideradas para o network, 

(integrations of stakeholder theory, social network analysis e actor-network theory), 

Nguyen e outros (2019) enfatizam o respetivo carácter complementar, ao colmatarem, no 

seu conjunto, limitações associadas à explicação das interações e relações entre 

stakeholders.  

Tendo em conta o aumento exponencial dos níveis de competitividade, cuja 

responsabilidade Liu e outros (2019) imputam a fenómenos como o rápido crescimento e 

interesse pela indústria do turismo e hospitalidade, bem como os constrangimentos 

associados ao desenvolvimento das atividades turísticas, decorrentes do tipo de 

organizações que as caracterizam, na maioria dos destinos turísticos europeus (micro, 

pequenas e médias empresas), Santos (2012) releva a metodologia desenvolvida e 

disponibilizada, pela Comissão Europeia, designada por Tourism Learning Area ou 

Tourism Learning Region. O referido instrumento, criado com o objetivo final de 

assegurar um desenvolvimento mais coerente dos destinos turísticos, pressupõe a 

participação de um alargado grupo de stakeholders, oriundos de diferentes sectores de 

atividade e que, através de uma melhoria na qualificação profissional da população, se 

melhore a performance das organizações que a adotem, por via dos desempenhos dos 

recursos humanos ao nível do destino, por forma a repercutir-se num aumento da 

capacidade de inovação, competitividade e sustentabilidade das mesmas. Com efeito, 

numa economia assente no conhecimento e fortemente globalizada, as organizações 

inovadoras são as que apresentam maior viabilidade. Brandão e outros (2019) 

identificam, inclusive, casos de empresas que trabalharam em conjunto para identificar 

soluções para questões importantes relacionadas com a competitividade global do 

destino.  

Além do mais, a inovação é relevante não só quando os destinos turísticos estão em 

declínio, mas em todas as fases de desenvolvimento, isto tendo em conta, 

particularmente, o facto de as tendências do comportamento dos consumidores 

mudarem rapidamente, acelerando o ciclo de vida dos respetivos produtos e serviços 
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(Brandão, 2014). A diversificação e diferenciação da oferta turística constituí, assim, uma 

estratégia de antecipação, por parte do destino, face às potenciais perdas de atratividade 

de recursos que tem vindo a disponibilizar e ao surgimento de outros em destinos 

distintos, potenciando a lealdade e reforçando a competitividade. Em particular, para as 

empresas relacionadas com o turismo, a inovação é, por conseguinte, determinante não 

só no sentido de promover a respetiva produtividade, como para assegurar a própria 

sobrevivência no mercado.  

Colaborar com parceiros externos, como por exemplo com fornecedores e distribuidores 

(Freel, 2003), bem como com os próprios clientes (idem; Greer & Lei, 2012) pode 

repercutir-se em novas ideias. Neste sentido, Martínez-Pérez e outros (2019) preconizam 

mesmo a existência de relações diretas entre: i) diversidade de relações inter-

organizacionais e exploração de conhecimento e ii) diversidade de relações inter-

organizacionais e inovação radical. Enfatizam, inclusive, a importância de as empresas 

localizadas nos destinos turísticos, que contribuam significativamente para as respetivas 

imagens, serem capazes de gerar, quer este último tipo de inovação, quer inovação 

contínua, cujo impacto para o reforço de competitividade, é considerável.  

Brandão (2014) identifica, no seu estudo sobre as regiões do Douro e de Aveiro, 

motivações transversais às duas regiões para o estabelecimento de relações de 

cooperação no setor turístico. A troca de conhecimentos, o desenvolvimento de novos 

produtos e novas estratégias de marketing surgem como as principais razões para as 

empresas de turismo procurarem parceiros de colaboração nos processos de inovação, 

isto ainda que o tipo de organizações implicadas seja de natureza distinta.  

Face à já abordada dimensão holística do turismo e o imperativo no sentido de se 

obterem complementaridades entre produtos e serviços, ora num sentido intensivo 

(diversidade num mesmo tipo de oferta), ora num sentido extensivo (diferenciação da 

oferta), o estudo da cooperação estabelecida i) dentro de um dado cluster e entre clusters 

diferentes que se relacionem, bem como a desenvolvida ii) no interior do núcleo do core 

e entre esse mesmo núcleo e a periferia, assume particular pertinência (Elche et al., 

2018). Os autores enfatizam ainda a importância do estabelecimento de relações com 

parceiros heterogéneos e até periféricos, pelo potencial de conhecimento crítico, 
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relacionado com a diversidade cultural, que se gera para a origem de novas ideias. Tendo 

esta ideia em mente, o estabelecimento de diálogo entre clusters específicos e outros 

tipos de redes é igualmente privilegiado pelo potencial de que se reveste.  

Importa, pois, e ainda que o network se assuma como modelo de gestão estratégico, 

transversal às mais diversificadas atividades no sentido de se tornarem mais competitivas 

e sustentáveis, enfatizar a especificidade das atividades turísticas, no que concerne ao 

caráter de interdependência entre os atores envolvidos em setores diversos. Com efeito, 

conforme se teve oportunidade de refletir, ao longo dos capítulos I e II do presente 

projeto de investigação, é o conjunto de produtos e serviços disponibilizados (recursos do 

património cultural, paisagens, transportes, alojamento, restauração e bebidas, 

entretenimento, comércio, seguros e outros) que impactam a perceção sobre o destino, 

no seu todo.  

 

4.4 Fatores de consolidação para o desenvolvimento do trabalho em 

rede em turismo  

Santos (2005), no estudo realizado sobre “Cultura, Identidades e Património”, apresenta 

uma análise SWOT das parcerias e redes culturais em Portugal, relativamente à qual além 

de não destacar pontos fortes em particular, aponta o caráter pontual e casuístico das 

cooperações e parcerias, bem como o insuficiente apetrechamento de algumas redes de 

equipamentos e a ausência de clarificação dos critérios para adesão e integração das 

redes, como principais constrangimentos. 

De acordo com investigação realizada sobre o modelo de trabalho cooperativo, relativo a 

empresas de turismo em particular, Novotná e Holensinksá (2019) constatam que a falta 

de confiança entre as mesmas, continua a fazer-se sentir. Na base do referido clima, 

identificam fatores relacionados com a forma competitiva e não cooperativa como as 

entidades percecionam as relações entre si, atitude que põe em causa a eficiência e 

qualidade dos serviços complementares, construídos com base nas sinergias e redes de 

trabalho das empresas que intervêm num largo espetro de atividades.  
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Por outro lado, também o caráter externo à comunidade local, por parte das pequenas e 

médias empresas a intervir sobre o destino turístico e, por conseguinte, a ausência de 

partilha de um sentido de identificação com este último é apontado, pelos autores, como 

fator que compromete os referidos outputs. Desta forma, conferem à decisão, por parte 

dos stakeholders, “em fazer ou não fazer alguma coisa”, uma questão, no limite, 

influenciada pelas circunstâncias socioculturais, políticas e económicas de cada destino. 

Enfatizando a complexidade inerente à construção de imagens coerentes e à criação de 

territórios sustentáveis, enquanto propósitos associados à constituição de redes de 

trabalho, Colavitti e Usai (2015) e Chung e Bains (2020) identificam a conciliação de 

necessidades e expectativas de diferentes atores como o principal desafio a superar. 

Moreno-Mendonza e outros (2019) consideram que a investigação sobre a forma como 

os agentes podem ajudar a revelar ou a otimizar produtos turísticos culturais, no caso, 

museus, para: i) uma gestão efetiva dos recursos disponíveis, ii) o benefício do número 

máximo de atores e, dessa forma, iii) produzir políticas responsáveis, tem sido limitada.  

Pappas e Eckart (1997) destacam um conjunto de etapas a assegurar para que os 

referidos programas, sejam eles internacionais ou nacionais, grandes ou pequenos, 

possam manter-se e proporcionar os resultados perspetivados. São elas: 

i)Definir claramente os papéis da instituição e de outros parceiros. Tal, requer um 

reconhecimento mútuo das contribuições específicas de cada um e a integração de 

elementos tanto profissionais, como académicos; 

ii)Identificar patrocinadores de iniciativas. Estes devem refletir variedade, ao nível do 

âmbito de intervenção em que atuam. O conhecimento tecnológico e uma boa 

compreensão da essência política do tema ou área, em torno da qual se constituiu a rede 

de parceiros, é igualmente fundamental; 

iii)Conseguir atrair parceiros com sólidos conhecimentos políticos e técnicos pelo reforço 

de credibilidade e do nível de adesão aos projetos por parte dos públicos participantes; 

iv)A obtenção de benefícios por parte de todos os parceiros: novas oportunidades de 

negócios, aumento de networking, visibilidade, disseminação de informações e reforço da 
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política de posicionamento, é igualmente determinante, assim como a assunção do 

pressuposto de que estes serão diferentes para cada setor ou tipo de entidade envolvida.  

Saretzki e outros (2002), relevam a partilha de uma visão clara quanto à forma de 

atuação, a existência de determinados pressupostos, em termos da estrutura de suporte 

e do comportamento dos intervenientes, assim como o acesso a recursos 

complementares entre organizações que promovam a criação de sinergias positivas, 

como fatores determinantes para a eficiência e eficácia das redes. A existência de 

contrapartidas para os diferentes intervenientes é igualmente enfatizada pelos autores 

como condição sine qua non para a integração das referidas redes, tendo em conta que o 

dispêndio de recursos e a partilha de informação só fará sentido, se se perspetivar uma 

compensação que justifique o referido envolvimento. Com base nesta última ideia, faz-se 

representar, de forma esquemática, o agrupamento do referido conjunto de requisitos 

em dois tipos de categorias fundamentais: 

 

 

Figura 15 - Requisitos para a criação e manutenção de redes de cooperação (Fonte: elaboração própria) 

 

O primeiro conjunto, representado pelo círculo interior, respeita ao espaço de partilha, 

entre as organizações ou atores envolvidos na rede, graficamente representados como: 

A, B, C e D. O referido círculo corresponde assim a um amplo espaço de comunhão, a uma 

perspetiva coesa e coerente quanto aos métodos de trabalho a empregar, mas também à 

forma de estar na rede de trabalho: empenhada, aberta e imbuída de sentido de grupo 
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ou equipa. O segundo, graficamente representado pelos círculos exteriores e mais 

reduzidos, respeita às expectáveis contrapartidas, por parte de cada stakeholder ou grupo 

de stakeholders (A,B,C e D), associadas ao esforço realizado.  

Hawkins (2007) destaca um conjunto de ações a adotar que, embora perspetivado 

relativamente a redes de trabalho relacionadas com recursos reconhecidos como 

património mundial, se podem adaptar a colaborações entre instituições responsáveis 

pela gestão de outros tipos de recursos turísticos e destinos, na generalidade. Na tabela 

abaixo, sistematiza-se assim, numa espécie de “guião”, as prioridades perspetivadas pelo 

autor para o desenvolvimento de redes, clusters ou rotas. 

Tabela 4 – Guião de suporte à constituição de redes, clusters ou rotas  

(Fonte: adaptado de Hawkins, 2007) 

 

 

 

Ações Descrição Instrumentos de apoio 

Integrar todos os atores-chave 

relacionados com o destino sobre o 

qual se pretende atuar. 

Os stakeholders devem participar no 

processo de planeamento de forma a 

que os seus interesses sejam 

atendidos, salvaguardando-se o 

ambiente natural e social num 

modelo economicamente 

sustentável. 

Tourism Rapid Assessement (Tra) Tool: 

permite debates sobre políticas, 

desenvolvimento de estratégias de 

conservação, determinar áreas chave a apoiar, 

planear e implementar o desenvolvimento do 

turismo. 

Educar e sensibilizar as 

comunidades situadas nas 

proximidades dos recursos que 

integrem o tipo de oferta a que a 

rede respeita. 

 

As redes devem fomentar a duração 

nos destinos, envolvendo as 

comunidades que rodeiam 

geograficamente os recursos mais 

procurados. O reforço significativo 

das relações entre as primeiras e os 

segundos, potenciam interessantes 

oportunidades de diversificação e 

diferenciação da oferta. 

Steps to Success: oferece informação prática 

através de um conjunto de estudos de caso 

em áreas-chave da gestão e formação prática; 

Business Enterprises for Sustainable Travel 

(BEST): publicação mensal destinada a 

destacar práticas de negócios bem-sucedidas 

e que promovem o bem-estar económico e 

social das comunidades do destino. 

Criar parcerias estratégicas para 

promover a marca junto de clusters 

competitivos, como sejam os 

pacotes turísticos, ofertas 

standards, de marketing e 

relacionadas com o sistema de 

reservas. 

A criação de parcerias estratégicas e 

clusters competitivos fortalece o 

destino e permite-lhe competir a um 

nível superior, reduzindo a 

responsabilidade económica 

individual. 

Caribbean experiences: pacote que integra a 

marca em sites, atrações, eventos, festivais e 

atividades relacionadas com interesse para o 

mercado local. 
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Tabela 5 – Guião de suporte ao trabalho a desenvolver por redes, clusters ou rotas  

(Fonte: adaptado de Hawkins, 2007) 

Ações Descrição Instrumentos de apoio 

Conceber um produto que 

estrategicamente 

relacione recursos com 

maior notoriedade a 

outros menos visitados. 

Apoio aos destinos, assim como a negócios de 

pequena e média dimensão no sentido de se 

promover desenvolvimento do produto e 

diferenciação. A integração de pacotes de 

natureza ou experiências associadas ao 

património cultural menos conhecido, dilui 

fenómenos associados ao overcrowding. 

Product Development workbook (ARD, Inc.): 

descreve, passo-a-passo, o processo para o 

desenvolvimento de produtos de turismo 

próprios, pelos participantes locais. 

Hidden Treasures program: destinado ao 

conhecimento de áreas menos conhecidas no 

Grand Canyon. 

Implementar uma gestão 

ambiental e programas 

certificados ao nível do 

destino. 

Além de os consumidores poderem solicitar 

certificações de algum tipo, dado o 

crescimento exponencial, nas últimas décadas, 

dos programas de certificação ambiental ou 

sistemas de gestão do ambiente, a respetiva 

implementação pode gerar a poupança de 

recursos significativos em energia, remoção de 

lixo e saneamento. 

Costa Rican Certification in Sustainable 

Tourism. 

Aumentar as fontes de 

financiamento dos 

recursos envolvidos. 

Estabelecer rendas, taxas e outros mecanismos 

de financiamento dos recursos turísticos é um 

imperativo.  

 

  

Relatório do Caribbean Group for Cooperation 

in Economic Development and the 

Environment Department of the World Bank 

in collaboration with the European Union: 

ressalta que a relação entre desenvolvimento 

da gestão ambiental e a capacidade para se 

gerar rendimentos. 

 

Usar a internet para 

estabelecer associações 

com a rede e promovê-la 

como marca. 

A criação de um site autónomo e comum à 

rede potencia a respetiva capacidade para 

competir ao nível do mercado global. O reforço 

da marca requer que o nome, os logos, as 

imagens e mesmo as fontes sejam consistentes 

com uma clara definição de posicionamento de 

mercado. A utilização das bases de dados dos 

turistas para envio de newsletters e mensagens 

relativas a promoções consolida a atuação 

anterior. 

O site www.belizenet.com disponibiliza um 

conjunto de sugestões e recomendações 

sobre o uso da internet para aumentar a 

atratividade e procura dos destinos. 

Desenvolver indicadores 

ou sistemas de 

monitorização. 

A monitorização de um destino permite aos 

stakeholders ter acesso ao impacto que o 

turismo tem nas dimensões: natural, social e 

económica do ambiente do destino. 

Urban Environmental Management Project of 

the Canadian Universities Consortium do 

Insituto de Tecnologia Asiático. O manual 

evidencia impactos sobre pequenas 

comunidades há medida que o turismo cresce 

e se torna comum na vida das mesmas. 

http://www.belizenet.com/
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No sentido de contribuir para a eficiência e eficácia do funcionamento de redes de 

trabalho, Hawkins (2007) identifica, ainda, para cada ação a implementar, instrumentos 

de apoio, vários dos quais relativos a boas práticas identificadas em casos concretos.  

Já Santos (2012) destaca, na sua reflexão sobre o processo de criação e institucionalização 

de redes, o exemplo da Tourism Learning Area e que importa aqui relevar, dada a enfase 

atribuída ao conhecimento, fator igualmente enfatizado por Morrison e outros (2004), 

enquanto impulsionador de fenómenos de inovação. Desta forma, na tabela abaixo, 

apresenta-se um conjunto de recomendações tecidas pela Comissão Europeia (1996) 

relativamente às referidas Tourism Learning Area, quanto à formalização de redes de 

trabalho, no âmbito do património cultural edificado, com o envolvimento de vários 

setores de atividade relacionados com o turismo.  

A relevância da informação sistematizada e apresentada, nas três tabelas que se seguem, 

e às quais se fazem corresponder três etapas inerentes à constituição de redes: Fase I – 

Iniciação; Fase II - Coordenação e Fase III – Desenvolvimento, decorre da função 

instrumental que a mesma pode vir a assumir face a situações práticas. O caráter de 

transversalidade ou de transposição que se lhe reconhece assenta pois, no protagonismo 

atribuído à inovação, enquanto dimensão crítica de competitividade, para o trabalho a 

desenvolver por qualquer rede constituída em torno de uma área temática ou de um 

destino.  
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Tabela 6 – A constituição de redes: fase I (iniciação) 

 

Ações  Princípios e Objetivos 

Fazer 

compreender 

e definir o 

conceito 

O conceito deve ser explicado de forma clara e simples aos diferentes públicos implicados. A respetiva implementação requer: i) o 

desenvolvimento de uma estratégia, ii) a existência de recursos, iii) o estabelecimento de canais de comunicação eficientes, iv) a 

existência de uma liderança adequada, v)  competência ao nível da mediação e vi) o timing certo. 

Definir as 

necessidades e 

possibilidades 

Definir as necessidades específicas, os potenciais objetivos a atingir e as possibilidades de aplicar o conceito como forma de enfrentar 

os desafios que se colocam ao destino ou área temática. Nesta fase, deve efetuar-se uma análise à envolvente em que o destino 

opera e ter em consideração as alterações ao nível global que possam ter algum tipo de influência na competitividade do destino, das 

empresas e atividades nele desenvolvidas. Paralelamente, deve-se verificar a existência de estudos que possam ter sido elaborados e 

que sejam relevantes para a compreensão da temática em análise. 

Proceder ao 

levantamento 

informal e 

preliminar 

Efetuar um levantamento informal e preliminar do perfil dos stakeholders a envolver, das atividades existentes e proceder à 

delimitação da área a englobar (geográfica ou temática). Mediante as necessidades e possibilidades aferidas no ponto anterior, deve-

se elaborar um breve documento introdutório contendo informação relativa a: i) abrangência geográfica ou temática da rede de 

trabalho; ii) potenciais stakeholders locais; iii) identificação de projetos e atividades, já em curso, que possam estar relacionadas com 

o processo a iniciar. 

Preparar o 

material para 

fins 

explanatórios 

Preparação de material explanatório com o objetivo de se disseminar o conceito da rede de trabalho a criar. O material de difusão 

deve englobar os seguintes tópicos: I) suporte e conceito de rede de trabalho; II) enumeração das necessidades, problemas e 

oportunidades que a área enfrenta e que podem ser obviadas pelo desenvolvimento de uma rede de trabalho; iii) explanação sobre 

as fases necessárias à respetiva implementação; iv) elaboração de um plano de negócios para implementar o processo; v) 

identificação das instituições que possam ter interesse em participar. 

Identificação dos 

stakeholders 

principais 

Elaborar listagens aos vários níveis e identificar os stakeholders principais e potenciais embaixadores desta abordagem.  

Salienta-se a necessidade de se tornar o conceito amplamente acessível e tentar incluir o maior número de stakeholders possível 

(organizações dedicadas à investigação e desenvolvimento, à consultadoria, à educação e formação, representantes das pequenas e 

médias empresas, parceiros sociais, representantes da comunidade local, e outro tipo de organizações que podem ser por exemplo 

câmaras de comércio, agências de desenvolvimento local ou agências ambientais).  

Como forma de facilitar e tornar mais eficiente a troca de informação numa rede de trabalho, deve criar-se um fórum em que a 

mesma ocorra mediante o pagamento de um determinado valor ou gratuitamente. Este fórum pode e deve igualmente servir como 

plataforma para comunicação entre fornecedores de serviços e de participantes que procuram esses mesmos serviços. 

Organizar um 

seminário de 

trabalho 

Com a finalidade de se criar notoriedade e interesse, fazer contactos ou disseminar materiais, deve organizar-se um seminário de 

trabalho. Nesta fase inicial, releva-se a importância de se assegurar que: i) em cada organização, se consegue contactar com a pessoa 

certa; ii) a participação de um alargado grupo de stakeholders alargado; iii) o conceito tenha sido explicado de forma clara e concisa; 

iv) todos os participantes sejam envolvidos na discussão e que v) se possa chegar a um consenso relativamente ao entendimento do 

conceito.  

Deve igualmente definir-se, com clareza, dois objetivos preliminares: i) quem pretende integrar efetivamente o grupo de trabalho; ii) 

quais as fases seguintes a serem percorridas. Este grupo de trabalho inicial deve assumir-se posteriormente como a base para a 

constituição de um fórum de coordenação que, no decorrer do processo, necessita de ser formalizado com o intuito de assegurar a 

administração e a coordenação dos assuntos correntes da comunicação.  

(Fonte: adaptado de Santos, 2012) 
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Tabela 7 – A constituição de redes: fase II (coordenação) 

 

Ações  Princípios e Objetivos 

Estabelecimento 

de um grupo de 

trabalho 

Com o intuito de se identificar: i) o interesse dos membros no estabelecimento de uma rede de trabalho, ii) os objetivos 

comuns e iii) um órgão de coordenação.  

Desenvolvimento 

de um plano de 

trabalho 

Com vista a atingir-se os objetivos propostos, o plano de trabalho deve obedecer às seguintes recomendações: i) centrar o diálogo 

em torno da resolução de problemas, estabelecer uma visão comum e definir áreas prioritárias; ii) estabelecer protocolos de 

colaboração simples mas formais e objetivos gerais comuns; iii) procurar stakeholders adicionais que não tenham tido inicialmente 

conhecimento da iniciativa e que possam igualmente dar um contributo; iv) desenvolver o portal de internet como uma atividade 

prática comum que reflita a forma e o crescimento da rede de trabalho; v) abordar as pequenas e médias empresas e os centros de 

investigação e desenvolvimento para que estes possam desenvolver investigação que vá ao encontro das necessidades 

identificadas; vi) planear uma série de eventos de trabalho e um cronograma de implementação, com o objetivo de se melhorar as 

oportunidades de aprendizagem e de se encorajar os stakeholders a trabalharem em rede; vii) criar formas de monitorizar e 

reportar os progressos alcançados tendo em conta o portal de internet como ferramenta de comunicação; viii) ter em consideração 

os recursos financeiros necessários à implementação do processo e a forma de se obter os financiamentos necessários. 

Criar uma lista 

completa de 

stakeholders que 

providenciem 

formação 

Desenvolver uma listagem completa e abrangente de todas as instituições que providenciam ensino e formação, tendo sempre em 

consideração a necessidade de interligar as estratégias de informação com a inovação ao nível das pequenas e médias empresas. 

Paralelamente, deve elaborar-se um questionário a ser aplicado a todos os intervenientes, com o objetivo principal de se obter um 

conhecimento alargado tanto das ofertas de formação, como das necessidades de formação na região. 

Criar uma 

listagem de 

experiências de 

aprendizagem 

relevantes para a 

região  

 

 

 

Compilar uma lista de experiências de aprendizagem e de recursos importantes para a região ou área. Salienta-se que o ponto de 

partida deve incidir sempre sobre a verificação da existência de estudos anteriores que possam ser utilizados. Paralelamente, 

devem ser tidos em consideração os seguintes pontos: i) verificar se na região existem exemplos de boas práticas; ii) quais as 

competências ao nível da região do destino que poderiam promover inovação, competitividade e sustentabilidade; iii) quais as 

lacunas existentes na região do destino ao nível da aprendizagem; iv) quais a extensão e condições da infraestrutura de ensino: 

Quais as redes de informação existentes que podem ajudar a potenciar o desenvolvimento humano para o benefício do destino e 

das pequenas e médias empresas; Quais as iniciativas existentes para melhorar a educação, a formação e o acesso e distribuição de 

informação; Quais as capacidades que necessitam de ser desenvolvidas para se desenvolver uma rede de conhecimento em 

turismo funcional. Responder a estas questões permite obter uma ideia daquilo que a região consegue gerir em termos coletivos. 

Criar um portal 

de internet  

 

 

 

 

Desenvolver um portal de internet que funcione como um fórum, um mercado central e ponto de informação múltiplo como forma 

de tornar o conceito teórico operacional. É importante que o portal seja desenvolvido logo numa fase inicial do processo, como 

forma de juntar os participantes numa plataforma comum. A gestão da rede é igualmente efetuada pela coordenação através do 

portal. O portal deve ser desenhado no sentido de melhorar o acesso a informação estratégica, consultadoria, resultados de 

investigação e desenvolvimento, redes temáticas e listagens de stakeholders relacionados com o turismo. Uma vez estabelecido, 

este portal pode ser encarado como uma porta de entrada para divulgar iniciativas inovadoras levadas a cabo por um qualquer 

stakeholder 

Formalizar a 

colaboração  

 

Nesta fase deve ser definida a missão e os participantes devem assinar um protocolo. Em relação a cada um dos participantes deve 

ser agora explicitado de forma mais formal o grau de envolvimento com a rede de trabalho a constituir.  

Como forma de evitar que todo o processo se torne demasiado burocrático, nesta fase é suficiente que cada organização designe 

um colaborador técnico que siga o desenvolvimento do processo. Em simultâneo, deve definir-se a missão para que todos os 

membros adquiram uma visão comum de todo o processo. Terminada esta fase está assim estabelecida uma estrutura que 

coordena o processo de desenvolvimento de uma rede de trabalho. Na fase seguinte, a estrutura criada será chamada a executar 

ações específicas.  

(Fonte: adaptado de Santos, 2012) 
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Tabela 8 – A constituição de redes: fase III (desenvolvimento) 

 

Ações  Princípios e Objetivos 

Implementar um 

enquadramento 

operacional  

 

A ideia subjacente é criar uma identidade para a área temática ou destino ou região que permita a formação de diversas redes de 

trabalho mediante a interação dos stakeholders através do portal. A rede de trabalho constitui o suporte que engloba: os 

stakeholders com interesse em trabalhar em rede; as experiências de aprendizagem que estão disponíveis nas listagens elaboradas; 

os projetos e processos existentes para desenvolver a área de aprendizagem. Nesta fase existe a necessidade de se designarem 

colaboradores que possam levar a cabo o desenvolvimento das tarefas. Estas equipas podem ser formadas por colaboradores 

afetos a diferentes stakeholders ou, em alternativa, criar-se uma equipa nuclear com dedicação exclusiva ao processo. A estrutura 

da equipa depende largamente da forma como a coordenação e administração evoluiu desde o início. Independentemente da 

estrutura que venha a emergir, as tarefas de coordenação dividem-se em três grandes áreas: tarefas de gestão operacional; ofertas 

de aprendizagem e gestão do conhecimento; trabalho em rede e cooperação para a inovação, competitividade e sustentabilidade. 

As tarefas da gestão operacional englobam: i) clarificar os objetivos e valores e objetivos subjacentes ao conceito de área temática, 

destino e região e comunica-los aos stakeholders; ii) assegurar um processo de coordenação estruturado e assente numa 

calendarização e baseado em documentos estratégicos e realistas; iii) caracterizar os stakeholders relevantes na rede e as 

respetivas atividades; identificar as características e recursos da área temática ou destino ou região; iv) melhorar todos os canais de 

comunicação tanto horizontais como verticais entre todos os stakeholders que intervêm ao longo da cadeia de valor em toda a 

região; v) obter os fundos necessários ao desenvolvimento de atividades nucleares; vi) estabelecer um sistema de monitorização. 

As tarefas relativas às ofertas de aprendizagem e à gestão do conhecimento consistem em: i) diagnosticar problemas e 

oportunidades específicas do destino no sector do turismo; ii) melhorar as competências dos stakeholders em termos da utilização 

das novas tecnologias de informação; iii) catalogar e divulgar as diferentes ofertas de formação e informação no portal; iv) 

reconhecer e fortalecer os media regionais informais que fornecem experiências de aprendizagem; v) estabelecer mercados 

criativos para oferecer experiências de aprendizagem; vi) melhorar a infraestrutura física de educação e formação na região; vii) 

programar a atribuição de recursos para cursos de educação e formação que possam suprimir lacunas ao nível das competências 

existentes; viii) apoiar formação e desenvolver programas específicos para gestores de pequenas e médias empresas focados na 

gestão de recursos humanos; ix) disponibilizar formação e apoio para melhorar a administração pública; x) promover material 

educativo para o desenvolvimento de aprendizagem:-ao nível individual: “O cidadão que aprende”;-ao nível organizacional: “A 

organização de aprendizagem”;-ao nível da rede: “A rede de aprendizagem”;-ao nível da região: “A região de aprendizagem”. 

Finalmente, as tarefas referentes à área de trabalho em rede, cooperação, competitividade e sustentabilidade incidem sobre: i) 

investigar e divulgar os produtos e serviços ao nível regional; ii) identificar novos mercados potenciais desde o nível local até ao 

nível global; iii) assegurar apoios e ações catalisadoras para prover a inovação e melhoramentos contínuos na região; iv) identificar 

e encorajar a formação de parcerias, redes e clusters; v)  interligar resultados de investigação e outra informação estratégica com 

as pequenas, médias e micro empresas; vi) identificar e aceder a investimentos /financiamentos para stakeholders da economia do 

turismo; vii) apoiar de forma dinâmica a colocação de pessoal qualificado no sector (atraindo trabalhadores, formando os 

empregados e assegurando empregos); viii) implementar uma infraestrutura de tecnologias de informação e comunicação e 

promover a utilização das tecnologias de informação por parte dos stakeholders como forma de se atingir os objetivos operacionais 

do programa. 

Monitorizar o 

processo de 

criação de uma 

rede de trabalho  

A monitorização do processo de implementação de uma rede de trabalho deve ter em consideração a inspeção e organização do 

respetivo processo de coordenação e a performance dos resultados obtidos.  

(Fonte: adaptado de Santos, 2012) 
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As Tourism Learning Area enfatizam, assim, questões relacionadas com a aprendizagem e 

com as necessidades específicas de formação, situação particularmente evidenciada pelas 

recomendações consideradas no sentido da criação de uma lista completa de 

stakeholders que providenciem formação e de uma outra listagem de experiências de 

aprendizagem relevantes para a região. Na base das mesmas, identificam-se objetivos 

relacionados com: i) identificação de diferentes ofertas de formação; ii) disponibilização 

de possibilidades de aprendizagem a diferentes níveis, desde o nível individual até ao 

nível da área temática, do destino ou da região, no seu conjunto e iii) o aumento do nível 

e das competências associadas à utilização das novas tecnologias de comunicação, 

podendo-se considerá-los prioritários para a constituição e funcionamento do trabalho 

em rede.  

Tendo em conta a relevância reconhecida a fatores associados às economias de escala e 

às complementaridades resultantes de um trabalho colaborativo, importa enfatizar o 

protagonismo da criação e partilha de conhecimento, enquanto inputs determinantes 

para as dinâmicas de inovação turística, permitindo a conceção, desenvolvimento e 

disponibilização de novos produtos, novos processos e novas estratégias de marketing. 

Com efeito, os relacionamentos em rede proporcionam o acesso a recursos e a um 

expertise inacessíveis por via de uma atuação isolada (Brandão et al., 2019). Brandão 

(2014), a este propósito, destaca, todavia, a necessidade de se identificar os mecanismos 

suscetíveis de transformar os referidos inputs em inovação “tangível” ou, dito de outro 

modo, em resultados que comportem benefícios efetivos para a rede de atores “em 

jogo”.  

 

4.5 O networking em destinos turísticos urbanos  

Numa perspetiva de turismo urbano, os recursos mobilizadores de atratividade precisam 

de estar rodeados de um conjunto de serviços de suporte que acrescentam conforto à 

experiência. Ainda que o destino seja percecionado como atrativo pela presença de 

determinados equipamentos ou atributos, numa aceção que Costa e Albuquerque (2017) 

classificam de “ADN”, há todo um conjunto de outros “requisitos” a cumprir, tais como 
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ambientes cuidados, espaços urbanos abertos, entretenimento, bares e restaurantes, 

espetáculos, artes e emoções. Desta forma, os autores acrescentam ao referido conceito 

de singularidade a imagem de “constelação integrada de pontos”, integrada por uma 

“nebulosa de produtos, serviços, empresas, organizações e consumos” (2017:421), que 

reforça incisamente a necessidade de trabalho em rede e de uma eficaz coordenação e 

articulação, entre todos.  

À coordenação inter-organizacional das políticas, Costa (1996) atribui ainda a vantagem 

de maximização de impactos económicos diretos e indiretos. A própria recomendação, 

tecida por Cavaillès e outros (2016), no sentido de se agilizar um processo de 

retroalimentação continuado, entre a abordagem economicista, politica e cultural, 

suscetível de gerar um conhecimento aplicável e uma gestão integrada do fenómeno e do 

espaço turístico na cidade, acaba por ficar refém de um articulado e coerente networking.  

Da mesma forma, os fenómenos de desenvolvimento e renovação, em larga escala, dos 

centros das cidades, resultantes do interesse público pelo património e, por conseguinte, 

os correspondentes processos de regeneração do ambiente construído, em múltiplas 

escalas espaciais, desde edifícios isolados à cidade no seu todo, agudizam a mencionada 

premência relativamente à adoção de um modelo de trabalho em rede (Colavitti & Usai, 

2015; Amado & Rodrigues, 2019). Tendo em conta o elevado nível de complexidade que 

se lhes associa, é expectável a mobilização de uma grande diversidade de atores e, em 

particular, um significativo esforço de convergência de interesses e perspetivas, entre as 

quais se destacam as que privilegiam intervenções focadas no tempo e no espaço e as 

que assentam em políticas públicas que visam atrair investimentos privados. Uma 

intervenção que requer diálogo entre atores de áreas distintas, a identificação de 

consensos e em que a interação com a comunidade, agentes representantes da cultura, 

do planeamento urbano e turismo, assumem um caráter imprescindível.  

Numa aceção de planeamento urbano, Costa (2001), preconiza igualmente que ainda que 

possa não haver um consenso relativamente ao “modelo ideal” de futuro, existe acordo 

quanto à necessidade de este se assumir como um processo construtivo de natureza 

social, assente numa abordagem holística (sistema). Reconhece-se, também, que, ao nível 

organizacional, deve existir uma maior interação horizontal, bem como uma coordenação 
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cuja prioridade seja a efetiva articulação (mediação) entre stakeholders, assim como 

relações mais estreitas entre os setores público e privado.  

As investigações realizadas são consensuais ao apontar o networking, a colaboração entre 

atores da indústria turística e o estabelecimento de parcerias, como práticas mais 

eficientes e eficazes de gestão. As soluções, com base no conhecimento e no reforço dos 

níveis de participação pública, bem como a constituição de grupos de trabalho a integrar: 

representantes do planeamento da indústria turística e cidadãos, isto é; stakeholders do 

desenvolvimento do processo turístico, podem vir a proporcionar a desejável 

complementaridade e equilíbrio de perspetivas. Costa (idem) releva ainda o impacto da 

globalização, na medida em que o referido processo está agora sujeito a orientações, não 

só nacionais, como supranacionais, num dimensionamento à escala global, no âmbito do 

qual, os concorrentes passaram a estar não só dentro, como fora de portas. Buhalis e 

Costa (2006) consideram, aliás, que é na internacionalização e na necessidade de 

coordenação de atividades de suporte às esferas de intervenção de atores diversos que 

assenta o caráter de premência associado a uma pacífica e construtiva colaboração para o 

desenvolvimento bem-sucedido dos produtos e destinos turísticos. 

Yusuf (2015), enfatiza, face ao papel das universidades sobre o desenvolvimento dos 

territórios, uma nova abordagem que promove a colaboração município ─ universidade 

regional, para o desenvolvimento do turismo sustentável das regiões, com vista à 

melhoria da capacidade administrativa do município e dos desempenhos dos recursos 

humanos, bem como com o intuito de uma melhor proteção e manutenção dos recursos 

turísticos, tendo em conta os interesses dos diferentes tipos de intervenientes na 

atividade turística.  

No caso em particular dos destinos turísticos urbanos, o trabalho de cooperação em rede 

contribui para diluir uma das suas fragilidades, relacionada com a tendência em se 

transformar os núcleos das cidades em realidades parciais e fragmentadas (Cavaillès et 

al., 2016) ou nas designadas “bolhas turísticas”, as quais se podem caracterizar pela 

excessiva concentração de visitantes num número limitado de recursos e espaços, 

causadoras da subutilização de um vasto conjunto de lugares alternativos. Um turismo 

que, nas palavras dos autores, reduz as ruas à condição de meros túneis condutores entre 



 

158 
 

os edifícios a visitar, privando-os do seu real sentido enquanto peças de um tecido urbano 

mais extenso e complexo. A este propósito, também Carvalho (2002) sustenta que é 

importante adicionar-se “novos sítios” à consciência do destino e dotá-los de associações 

de familiaridade ou apelo, reforçando-se, dessa forma, as respetivas imagens cognitivas e 

afetivas e o desejo de visitá-los. À ideia de então se partilhar estes recursos numa acessão 

turística, através de itinerários culturais em rede, a autora atribui impactos favoráveis ao 

nível da desconcentração da oferta, da mobilização dos turistas para novos pontos de 

interesse, da iluminação de outros contextos, bem como da inovação nas interpretações 

dos lugares.  

A disponibilização de uma oferta diversificada e diferenciada, por via de um efetivo 

trabalho em rede, é ainda relevante para se diminuir o impacto de outros 

constrangimentos associados a este tipo de destinos, identificados por Ashworth e Page 

(2011) como sendo: seletividade (tendo em conta a área diminuta visitada), rapidez (face 

ao reduzido tempo dedicado à cidade e aos diversos pontos de visita de per se), 

volatilidade (dada a vulnerabilidade da escolha dos destinos a modas efémeras) e baixa 

recorrência (diminutas possibilidades de serem novamente visitados, situação que é 

agravada no caso de cidades mais pequenas) e aos quais se fez referência em ponto 

anterior.  

D’Auria (2001) reconhece na origem de atitudes competitivas, entre os players a intervir 

nas cidades, o ambiente de competição que gravita em torno das mesmas. Enfatiza, ainda 

assim, o aumento do peso das interdependências entre atividades e atores, enquanto 

fator mobilizador do desenvolvimento de um trabalho em rede, isto é; de relações 

assentes numa lógica de entreajuda e de fortalecimento mútuo.  

A introdução de complementaridades à oferta proporcionada pelos destinos, como 

resultado da constituição de redes de trabalho ou da integração de novos players, pode, 

sobretudo se tal se repercutir na afetação de recursos únicos e distintivos, com atributos 

inimitáveis, dotá-los de superiores níveis de competitividade, potenciando primeiras e 

segundas visitas (Pong et al., 2021). D’Auria (2001) releva ainda o facto de as cidades 

poderem, inclusive, estabelecer relações com destinos distintos que confiram, às 

primeiras, especializações complementares diversas, isto é; um network complementar 
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que permita aumentar a diferenciação da oferta ou com cidades que, com especializações 

semelhantes, contribuam para reforçar as alternativas disponibilizadas, diversificando-as.  

Poderá então aferir-se que o trabalho em rede, ao implicar a integração de um 

considerável número de atores, seja através do trabalho desenvolvido por indivíduos, 

formal ou informalmente organizado, organizações de natureza, dimensão e até origem 

geográfica distintas e cujos produtos ou serviços se complementam ou reforçam pela 

diversidade e caráter diferenciador da oferta, permite potenciar os resultados para cada 

um e para o destino, como um todo.  

Conforme se constata, a partir da reflexão desenvolvida na última subsecção do capítulo 

anterior, é à homogeneidade interna de cada semioesfera, e, por conseguinte, à coesão e 

consistência que as distingue e individualiza, mas muito particularmente à tendência para 

um certo fechamento e rigidez que se atribui a responsabilidade pela ocorrência dos 

mencionados fenómenos buffer. Paradoxalmente, a identidade e singularidade que se 

lhes reconhece, tanto pode ser, numa perspetiva da oferta turística, uma vantagem crítica 

de competitividade, como um constrangimento a superar, com base num processo de 

consciencialização para a necessidade em se contrariar a perceção de independência e 

autonomia associada aos referidos fenómenos. Desta forma, a permeabilização ao 

exterior, a capacidade para o estabelecimento de diálogo, a obtenção de consensos e a 

interação com outros atores envolvidos, pode constituir um maior constrangimento para 

aqueles que se não consigam adaptar a um novo contexto económico e cultural.  

O desafio associado à definição de objetivos apelativos para um grupo heterogéneo de 

players; que atendam a expectativas de índole diversa e que promovam níveis de 

cooperação e de retorno proporcionais, implica, como se aprofundará mais à frente, a 

existência de um conjunto de requisitos ou pressupostos em que a identificação de 

esferas de interesse comum se assume como ponto de partida.  

Em todo o caso, e sem prejuízo do conjunto de resistências que se possam vir a 

identificar, é incontestável o reconhecimento do desenvolvimento do trabalho 

colaborativo, enquanto modelo de gestão que melhor responde à necessidade de se 

colmatar ou diluir as fragilidades inerentes à disponibilização de um produto/serviço, no 



 

160 
 

caso, um destino urbano, que se define justamente enquanto produto que congrega um 

conjunto fragmentado de contributos, impossível de satisfazer por uma única 

organização. Reitera-se, desta forma, a ideia subjacente à premência em se disponibilizar 

um produto final potencialmente mais competitivo e mais sustentável face às relações 

sinérgicas que se promovem e às complementaridades que se geram entre um amplo e 

diferenciado conjunto de atores. 

 

4.6 Redes de trabalho na gestão do património cultural edificado 

 

Conforme se teve oportunidade de destacar, nas secções 2.2. e 2.3 do Capítulo II, o papel 

do património cultural, enquanto propriedade do coletivo, permite a reconstituição do 

passado de uma sociedade e território. A sua existência reveste, assim, particular 

importância face à capacidade de viabilizar, não só a compreensão por parte das atuais 

gerações do seu lugar na história, como também a relação destas com as transformações 

da sociedade (Amado & Rodrigues, 2019).  

Os elementos do património presentes no território são não só representativos dos 

lugares e da comunidade, como a matriz para a contextualização da evolução histórica 

(D’Auria, 2001). A compreensão do património é a base para a compreensão daquilo que 

uma dada nação concretizou, as características particulares da sua própria cultura.  

Por outro lado, a um nível individual, o património cultural constitui uma importante 

fonte de prazer pelo poder de que se reveste de representação das concretizações da 

humanidade. A busca pela “autenticidade”, assume, então, particular responsabilidade, 

enquanto fator motivacional, para o consumo de turismo cultural (Apostolakis, 2003; 

Poria et al., 2003), o qual comporta relevantes benefícios económicos para as 

comunidades residentes e promove, junto destas, o significado e a motivação para a 

respetiva gestão e para a continuidade das tradições. Desta forma, os atributos ou 

atrações de cidades da Europa, percecionadas como representativas da história dos 

lugares e dos países, proporcionam receitas diretas e indiretas às respetivas economias. 

Neste sentido, à medida que a competitividade aumenta, os destinos turísticos urbanos 
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procuram proporcionar uma oferta que esteja ao nível ou exceda as experiências 

proporcionadas por destinos alternativos, emergindo como espaços de experiência, por 

excelência (Bouchon & Rausher, 2019).  

Ora, conforme se releva em capítulos anteriores, a relação de parceria entre património 

cultural e turismo corresponde, todavia, a uma relação entre setores que representam 

lados opostos da “moeda de turismo cultural” (Mckercher & Du Cros, 2002). A ausência 

de cooperação interinstitucional e entre outros tipos de intervenientes, constitui uma 

fragilidade reiteradamente reconhecida. Na base dessa falta de diálogo, identificam-se as 

tensões e conflitos entre os objetivos do turismo económico e o desenvolvimento ou 

turismo e a preservação do património ou património cultural (Urry, 1990; McKercher et 

al., 2005). Esta relação é ainda mais complexa ao nível da gestão do local ou ambiente de 

destino.  

Em todo o caso, os benefícios económicos associados ao património, com origem no 

turismo cultural (Ferreira, 2011), são fundamentais para os territórios e, inclusive, 

essenciais à própria preservação e valorização desse mesmo património. Da forma como 

a gestão é exercida e como se vêm a desenvolver estratégias sistémicas, acionadas por 

um trabalho em rede, depende a eficácia de otimização dos investimentos públicos em 

conservação, atratividade, gestão e sustentabilidade futura.  

De acordo com (Farrell, 1999), a falta de articulação e de um trabalho conjunto entre 

cultura, economia, e ambiente condiciona a própria sustentabilidade do turismo do 

património cultural. Du Cros (2001) vai mais longe ao fazer recair essa responsabilidade 

diretamente sobre o estabelecimento de parcerias e de laços de cooperação entre vários 

intervenientes. Aliás, o autor enfatiza o protagonismo atribuído pela Carta Internacional 

sobre o turismo cultural à referida cooperação, ao conferir-lhe o estatuto de requisito 

essencial à sustentabilidade da indústria do turismo, bem como a responsabilidade pela 

proteção do património cultural para as futuras gerações das comunidades residentes e 

para os visitantes.  

A própria otimização dos investimentos públicos em preservação do património requer a 

adoção de estratégias sistémicas (Botelho & Ferreira, 2014), implementadas por via de 
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critérios geográficos culturalmente delimitados e de modelos integrados que articulam 

abordagens do tipo top-down e bottom-up. Também nesta dimensão se enfatiza a 

importância do envolvimento de stakeholders e das comunidades locais, na gestão do 

património, para que se verifique efetivo desenvolvimento endógeno, uma maior 

acessibilidade e um processo de auto-sustentabilidade futura.  

Svensson (2015) realça o papel que a combinação de um conjunto de qualidades do 

património com a ativação de estratégias socialmente inclusivas, por via do envolvimento 

de diferentes setores da sociedade, evidencia para aumentar a atratividade dos locais e o 

crescimento económico e, por conseguinte, potenciar o desenvolvimento sustentável.  

Em todo o caso, Costa e Albuquerque (2017:419 in Costa, 2005) assumem que …”o 

turismo, a cultura e o património continuam a operar de forma separada, com muito 

poucas interações entre si”.  

Com efeito, e apesar do impacto do uso de mídias sociais e tecnologias interativas de 

mídias sociais no sentido da agregação do conhecimento turístico de stakeholders de 

todo o mundo em diversas linguagens e plataformas, para a promoção de ambos: 

património cultural e destinos turísticos (Ngo et al., 2022), e, por conseguinte, o papel 

facilitador das novas tecnologias de informação e comunicação para o aumento da 

visibilidade, notoriedade e atratividade das cidades e do respetivo impacto na promoção 

dos elementos históricos e culturais, bem como para a divulgação de festivais, eventos 

desportivos, museus, monumentos e de atividades económicas, o desafio colocado é 

sobretudo organizacional (Leão, 2014). 

Num exercício de sistematização dos requisitos fundamentais à premente necessidade de 

articulação entre turismo, cultura e património, numa acessão interdisciplinar do turismo 

e do património cultural, Loulanski e Loulanski (2011) identificam sob uma perspetiva 

norteada pelo caráter de sustentabilidade, quinze fatores críticos de sucesso: i) 

envolvimento local; ii) educação e formação; iii) equilíbrio de autenticidade e 

interpretação; iv) gestão e prática do turismo centradas na sustentabilidade; v) 

incorporação do turismo e do património cultural nas abordagens e políticas de 

sustentabilidade, vi) crescimento controlado e equilibrado do desenvolvimento turístico; 

vii) gestão do turismo e prática centrada na perspetiva da sustentabilidade; viii) gestão 
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integrada e participada por parte das partes interessadas; ix) diversificação do mercado e 

dos produtos; x) acesso a fundos suficientes e diversificados; xi) gestão e apoio 

internacional; xii) abordagem focada no capital patrimonial; xiii) gestão do local; xiv) 

gestão do destino e xv) base de conhecimento teórico e metodológico. Os referidos 

indicadores são utilizados, não só por instituições que operam numa lógica totalmente 

comercial, como também por outras, no sentido de conseguirem melhores 

posicionamentos para obtenção de apoios públicos.  

Enfatiza-se, ainda, a este propósito, a reflexão anteriormente desenvolvida acerca da 

relação de dependência, por parte do património histórico e cultural das cidades, 

relativamente a um conjunto de outros bens e serviços, equipamentos e infraestruturas, 

entre outros fatores críticos para o desenvolvimento de um destino turístico de sucesso. 

Desta forma, pode afirmar-se que os recursos mobilizadores de atratividade precisam de 

estar rodeados de um conjunto de serviços de suporte que acrescentam conforto à 

experiência.  

A qualidade da articulação entre os papéis a desempenhar por cada um dos diferentes 

tipos de intervenientes é de tal forma determinante que pode ser inclusive considerada 

como vantagem competitiva… ”the competitive advantage of the tourism destination as a 

whole often relies on the overall inter-firm network configuration, more than on a few 

individual firm competencies” (Denicolai et al., 2009:2). O sentido desta relação de 

interdependência e da premência relativa a um trabalho em rede, saem reforçadas pelas 

conclusões obtidas na sequência da realização de estudos que apontam para a existência 

de uma correlação positiva entre a perspetiva de destino turístico como sistema único e o 

valor acrescentado que o cliente lhe reconhece, como tal. “The tourist is not interessed in 

the ““organizational fragmentation” (idem), constituindo um fator de insatisfação as 

situações em que as coordenações entre os fornecedores/agentes responsáveis pelos 

distintos serviços, se mostrem insuficientes (idem). Tendo esta ideia em mente, e sem 

prejuízo do protagonismo do papel de determinadas atrações turísticas relativamente ao 

interesse em viajar-se para um determinado destino e o respetivo contributo para o 

reforço dos níveis de satisfação com o mesmo (Gunn, 1988), no contexto de 
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competitividade vigente, a sustentabilidade dos destinos depende da qualidade e 

quantidade dos recursos disponibilizados (Costa et al., 2013).  

A enfase atribuída à contínua e sistemática inovação da oferta contribui ainda para a 

diluição de constrangimentos associados ao fenómeno de “turistificação” ou 

“overtourism”, causados pelo número excessivo de turistas, em determinado lugar ao 

mesmo tempo (Bouchon & Rausher, 2019), ao permitir a respetiva mobilização para 

outros lugares em que produtos e serviços novos e/ou alterados tenham entretanto 

surgido. Assim, se por um lado, os fatores de sucesso estão associados à autenticidade da 

oferta (“God-given distinctiveness”): características naturais do território, particularidades 

e “histórias” da sua história, as crenças e tradições das suas gentes, especialidades 

gastronómicas, entre outros, estes devem ser continuamente reforçados através da 

conceção de novos produtos (“honey-pots”) e pela introdução ou modificação de 

elementos que possam ser percecionados, pelo turista, como melhorias introduzidas na 

oferta pré-existente. Nesta linha de pensamento, Crouch e Ritchie (1999) consideram que 

no cerne da competitividade de um destino se encontra a conjugação entre três tipos de 

fatores: os herdados e entre os quais, os naturais constituem porventura os mais 

emblemáticos, os criados, como é o caso das infraestruturas construídas, e os 

transformados ou alterados, com vista à obtenção de renovadas fontes de receitas 

económicas.  

As abordagens preconizadas, por via de estudos analisados, (Brandão et al., 2018; Elche 

et al., 2018; Somnuek, 2018) são, aliás, convergentes quanto ao fraco nível de poder 

negocial da gestão de caráter individualizado para apresentar programas turísticos 

diversificados e interessantes para os turistas. Uma organização que se associe a 

diferentes atores pode empregar os respetivos recursos para disponibilizar uma oferta 

com variedade de serviços turísticos que resultem num acréscimo de benefícios para as 

respetivas áreas. Com efeito, e ainda que a maior parte dos edifícios históricos, museus e 

coleções de arte, fatores irreproduzíveis e responsáveis, em grande medida, pelo carácter 

distintivo e pela autenticidade do destino, sejam, na maior parte dos casos, propriedade e 

responsabilidade de gestão das autoridades locais e de outras instituições do setor 

público (Hall, 1999), importa contrariar uma forma de trabalho excessivamente 
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compartimentada, organizada por subsectores e tipo de entidade, no sentido de um 

modelo de gestão “bottom-up” com superiores níveis de articulação, envolvimento e 

cumplicidade por parte de todos os stakeholders (Hall, 1999; Shipley & Kovacs, 2008; 

Cassel & Pashkevich, 2014; Svensson, 2015; Elche et al., 2018; Somnuek, 2018; Nguyen et 

al., 2019; Ozseker, 2019; Chim-Miki et al., 2020; Chung & Bains, 2020).  

Numa perspetiva organizacional, não faz qualquer sentido os processos de tomada de 

decisão ocorrerem num único sentido, isto é; do topo das estruturas para a periferia 

quando se contrata e afeta aos quadros de pessoal, indivíduos crescentemente 

qualificados cujos desempenhos e especializações contribuem para um enriquecimento e 

aprofundamento de perspetivas (Costa 1996; Costa, 2001; Almeida et al., 2008), pelo que 

o trabalho em rede deve iniciar-se ao nível da própria organização. A este propósito 

preconiza-se a transição de estruturas piramidais associadas a modelos clássicos de 

organização e produção do trabalho para estruturas em rede adaptadas a uma cultura 

pós-moderna aberta e psy, personalizada e comunicacional (Lipovetsky, 1994:310). 

Shipley e Kovacs (2008) identificam pelo menos três razões para que haja bom governo 

do património cultural e edificado: i) a importância do património cultural no 

desenvolvimento económico, ii) a atenção que tende a incidir sobre a forma como são 

geridos os fundos destinados aos sítios históricos e instituições culturais e iii) a 

importante função da sociedade civil no que respeita a questões culturais, isto tendo em 

conta que esta se revê no património como fenómeno identitário, se envolve com ele 

emocionalmente, perpetua-o e cria novo.  

Na sequência da identificação dos principais fatores responsáveis pelo aumento do 

interesse pelas visitas ao património cultural, e tendo em conta o papel atribuído à 

educação, um considerável número de atrações, num movimento de rutura com a 

passividade que caracterizava estes contextos e os condicionava, enquanto experiências, 

à realização de um determinado percurso e à leitura de inscrições ou legendas do espólio 

exibido, adotam hoje um foco mais científico e tecnológico, envolvendo exibições 

multissensoriais e interativas em que os dispositivos multimédia se encontram 

generalizados e os visitantes participam e interagem (Di Pietro et al., 2014). Os autores 

atribuem, inclusive, à procura, por parte dos públicos do património cultural, por novas 



 

166 
 

formas de satisfazer os sentidos, a introdução de crescentes níveis de sofisticação, 

instrumentos criativos e interativos. É neste sentido que, no âmbito de estudo realizado 

sobre os públicos culturais, os autores reconhecem a associação entre este tipo de 

recursos e uma dimensão tecnológica, significativamente inovadora. Esta relação, 

conforme se referiu em ponto anterior, é particularmente pertinente num contexto em 

que se pretendam atrair públicos de gerações mais jovens e potenciar o envolvimento e 

níveis de lealdade por parte de indivíduos que integrem públicos habituais deste tipo de 

turismo. Admitem, ao mesmo tempo, a possibilidade de a introdução de tecnologias no 

setor cultural poder potenciar o nível de expectativas anteriores à realização da visita e a 

intensidade e durabilidade do impacto posterior à experiência. Henche e Carrera, (2017) 

relevam igualmente o processo de transformação em curso, associado ao turismo 

experiencial, ao privilegiar a conceção e disponibilização de produtos e serviços centrados 

na criação de experiências e de interatuação com o turista de forma mais direta, humana 

e personalizada.  

No caso do turismo associado ao património cultural, e no caso particular da partilha de 

experiências em edifícios com história, sem que tal prejudique ou contribua para 

deteriorar tais espaços, ou mesmo em contextos que já não existam, mas que possam ser 

recriados através de ambientes virtuais, imersivos, mas também interativos e 

imaginativos, este tipo de inovação requer consideráveis níveis de interação, trabalho em 

rede e partilha de tarefas (Loureiro et al., 2020), algumas das quais bastante 

especializadas. Bonn e outros (2007), acreditam que o “ideal” de experiência assenta 

grandemente na capacidade em conseguir criar-se, em torno do dispositivo, exibição ou 

atração, a atmosfera ou o ambiente físico certo para a respetiva visualização. O estudo 

realizado sugere que o design interior e os elementos que caracterizam a atmosfera, no 

seu todo, geram a construção de perceções suscetíveis de potenciar recomendações e 

segundas visitas, propondo-se que os gestores se sirvam destas dimensões, como 

ferramentas, para a convergência de imagens, promover as atitudes desejáveis por parte 

dos visitantes e consolidar outras, já por si, tendencialmente positivas.  

Richards (2001), a propósito do protagonismo associado à presença de recursos 

edificados do património nos territórios, reconhece que, para que estes possam 
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repercutir-se em produtos comerciais bem-sucedidos, é imperativo que sejam 

equacionados como parte de experiências criativas e dinâmicas. Este foco emergente na 

criatividade em turismo resulta da apetência por um consumo de experiências ativas e de 

um produto turístico assente em ofertas individualizadas, na inovação e em renovados 

contributos de significação e interpretação, de forma relevante e acessível, quer a grupos 

de turistas, quer à comunidade, tendo em conta as diferenças sócio culturais entre os 

referidos grupos (Botelho & Ferreira, 2014). Aliás, as experiências e sensações vivenciadas 

pelos turistas vêm a assumir a função de principal fator motivacional na escolha dos 

destinos específicos, atuando assim como o elemento mobilizador e catalisador dos 

destinos: The “dynamic element” of the tourist attraction process. (Costa & Brandão, 

2018). 

Por conseguinte, os níveis de exigência associados ao desenvolvimento de um destino 

turístico assente no património edificado (Cassel & Pashkevich, 2014) implicam a 

superação de desafios de elevada complexidade, os quais estão muito para além de uma 

mera questão de marketing e de desenvolvimento do produto. O envolvimento de atores, 

a intervir em áreas de conhecimento relacionadas com a arqueologia, a história, a história 

da arte, a preservação e restauro dos equipamentos, a arquitetura, o urbanismo e os 

sistemas de informação e comunicação, entre outras de natureza técnica muito diversas, 

seja de forma independente ou vinculada a distintos tipos de organizações, assume, a par 

do potencial que se reconhece a outros players que intervêm diretamente na atividade 

turística, um importante papel na criação de soluções de compromisso entre a 

autenticidade dos recursos e as transformações que possam ocorrer no sentido de uma 

comoditização dos mesmos.  

O cerne da questão incide, na perspetiva de Hede (2007), sobre o tipo de relação entre 

património e turismo, na identificação da história que se vai contar e da forma como se 

vai fazê-lo, o que implica um balanceamento entre uma correta interpretação do passado 

e as expectativas geradas e, por conseguinte, a obtenção de consensos e o 

desenvolvimento de um trabalho eficientemente articulado. Di Pietro e outros (2014) 

realçam, ainda, na gestão dos recursos culturais, a relevância da criação de redes de 
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trabalho cuja agilidade e flexibilidade permitam a mudança de práticas em diferentes 

contextos.  

Face ao limitado número e grau de aprofundamento das investigações sobre o 

desenvolvimento de network no âmbito do património cultural, Radosavljevic e outros 

(2019) sugerem mesmo que futuras investigações apontem num duplo sentido. Em 

primeiro lugar, com vista à identificação da forma como se podem estabelecer links e 

relações entre atores com responsabilidades relativas à gestão do mesmo. A este nível, 

preconiza-se o desenvolvimento de estudos empíricos que permitam identificar boas 

práticas do network no seio do cluster do património edificado, em particular, numa 

dupla acessão: i) de preservação e conservação e ii) de turismo e económica. Em segundo 

lugar, entre os primeiros e outros agentes a intervir, na envolvente, ao nível de uma 

cuidada e consciente regeneração urbana.  

No caso, em particular, do património classificado como “património mundial”, o 

desenvolvimento das atividades turísticas e de outras relacionadas, apresenta 

dificuldades acrescidas, (Hede, 2007). O conjunto de tensões que tendencialmente ocorre 

relativamente à conservação e proteção dos recursos, por oposição a interesses mais 

economicistas, e à manutenção das comunidades de residentes nas respetivas 

envolventes, é agudizado, isto é; as sensibilidades em torno da preservação da identidade 

dos elementos e dos lugares em que se situam; da gestão da atratividade dos mesmos e 

entre estes últimos e a manutenção de uma comunidade residente em plena vivência do 

respetivo quotidiano, sempre que exista, tendem a ter maior expressividade, requerendo, 

por conseguinte, particular capacidade de diálogo e de negociação.  

Importa, nesta fase, realçar igualmente o caráter estratégico associado ao branding das 

cidades, enquanto processo que respeita à criação de marca e imagem, permitindo, no 

caso, aos destinos turísticos urbanos distinguirem-se uns dos outros, mediante a 

assunção de uma identidade fortemente conotada com a oferta de cultura e património 

(Costa & Albuquerque, 2017). Para a conceção da mesma, a que se associa a essência da 

personalidade emocional do local, Morgan e outros (2003) enfatizam a importância do 

envolvimento de stakeholders públicos e privados. Zenker e outros (2017) vão ainda mais 

longe ao relevar, no referido processo, o envolvimento de um público muito particular, os 
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residentes. Trata-se, portanto, de eleger de entre o vasto conjunto de atributos e 

atrações das cidades, na sua qualidade de destinos turísticos, aqueles que efetivamente 

se destacam e evidenciam qualidades valorizadas pelos turistas. Desta forma, a gestão 

dos destinos assente numa comunicação coerente e consistente, confirmada por ofertas 

concebidas e articuladas por um eficiente trabalho em rede, contribui para uma maior 

competitividade e sustentabilidade dos mesmos.  

Um olhar atento sobre estratégias adotadas com vista ao desenvolvimento cultural, 

assente na criação de uma rede de monumentos, constituída por um conjunto de imóveis 

distribuídos por uma área de coerente valor paisagístico, com efetivo poder de atração de 

público e com potencial de exploração ao nível da fruição pública, livre e comercial, 

permite apreender um relevante conjunto de linhas orientadoras para adoção, com as 

devidas adaptações, a contextos de intervenção futura (Lima et al., 2019).  

A criação de uma imagem assente num só item de elevado valor patrimonial à qual se 

associa a ideia de conjunto, universo inter-relacionável, aproximando-se do conceito de 

“território histórico” é uma das prioridades assinaladas. Nesta aceção unitária, privilegia-

se, para efeitos de conceção de uma marca, a correspondência a uma só designação, 

facilmente assimilável através da unidade geográfica, um só logótipo, um só grafismo, 

vertido em todos os suportes de apresentação, de sinalização viária, de publicação, de 

serviços e etiquetagem de bens, respeitando a sua natural relação com a região e o 

imaginário já existente. A constituição de uma rede de designação única, a cujo núcleo 

inicial corresponda um conjunto de imóveis-ícone, de elevado valor patrimonial, 

criteriosamente selecionado pela sua distribuição no território e mais imediata 

viabilidade de abertura condigna ao público e ao qual desejavelmente se venha a 

adicionar, de forma progressiva, um número crescente de imóveis de menor valor 

patrimonial isolado. O alargamento do dito núcleo inicial, propenso a visitas organizadas 

mais ou menos curtas, segundo o modelo de roteiro, mediante a gradual sobreposição de 

uma rede alargada capaz de reter o visitante numa estadia mais longa, suscetível de 

potenciar, por conseguinte, o consumo de bens e serviços locais e regionais. A 

reabilitação do edificado e respetivo património integrado; a instalação de estruturas de 

acolhimento, interpretação, postos de vendas e a criação de marca constituem, assim, as 
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principais linhas de ação de um trabalho em rede. Desta forma, na sequência da conceção 

de uma estratégia e da adoção do plano respetivo, os autores nutrem a expectativa de 

que à fruição de um número crescente de imóveis de valor patrimonial se junte, por parte 

da iniciativa privada, a oferta de bens e serviços relacionados, gerando superiores níveis 

de dinamismo económico. Por outro lado, perspetivam que a constituição de um 

“produto” coeso e geograficamente concentrado, potencie de forma facilitada a sua 

exploração direta e intensiva por parte dos operadores turísticos ativos a intervir sobre o 

território em causa (idem).  

Di Pietro e outros (2014) consideram que na Itália, a gestão do património cultural não 

corresponde a uma gestão eficiente e eficaz. De acordo com os autores, este encontra-se 

bastante fragmentado e insuficientemente promovido. Com o propósito de contribuírem 

para um melhor conhecimento sobre o comportamento dos turistas que visitam recursos 

culturais em Itália, realizam, então, um estudo no âmbito da região do Lácio que é o 

território mais visitado de Itália, seguido pelo da Toscânia e pelo da Campânia, e onde se 

encontram os recursos construídos com superior valor patrimonial.  

Num segundo estudo de caso, os autores incidem sobre a oferta cultural, comercial e de 

“ócio” do Bairro das Letras (Madrid), a qual assenta numa adaptação e remodelação de 

uma zona histórica, capaz de proporcionar novas experiências aos turistas com novas 

necessidades e para o que muito contribuiu o associacionismo e as redes de colaboração 

do pequeno comércio e empreendedores do local, junto com instituições culturais que 

com eles se relacionam. A Associação de Comerciantes do Bairro das Letras, em 

particular, agrega empreendedores e comerciantes localizados na área, com capacidade 

de coordenação e agilidade necessárias para a dinamização de um conjunto de iniciativas 

e atividades, com um timbre único e diferenciador, evidenciando, dessa forma, um 

considerável nível de inter-relação e colaboração entre si.  

Enquanto que no caso de Itália, se valoriza o trabalho em rede como motor de 

alavancagem da inovação de base tecnológica em edifícios com história, obtendo-se por 

seu intermédio “ganhos” ao nível do envolvimento, por parte dos turistas, por via da 

interação e da experimentação que proporciona, no segundo caso (Bairro das Letras), 

concede-se particular importância ao desenvolvimento de um trabalho em rede, entre 
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um conjunto alargado de atores, a intervir num dado lugar. Relevam, inclusive, a iniciativa 

de constituição da Associação de Comerciantes do Bairro das Letras que integra 

empreendedores e comerciantes que se coordenam e mobilizam no sentido de criar 

iniciativas e atividades que potenciam a atratividade do Bairro, ao longo do ano, e, em 

particular, a adaptação da oferta às necessidades dos turistas urbanos, centradas em 

experiências vivenciadas por via da cultura, das tradições, das gentes do lugar (museus, 

galerias, restaurantes, lojas, mercados de arte tradicional, bares, entre outros tipos de 

serviços), num processo imersivo de busca pelo estabelecimento de uma relação 

emocional com o destino. 

 

4.7 A integração das universidades em redes de trabalho  

“So, the University can act both as an obvious economic actor (…), as well as a generator of 

indirect, “spontaneous” economic and innovative effects (…) So, besides the classical role of 

education, training and basic research the Universities need to envolve and adapt to the 

changes in the today knowledge society”. (Ferraris et al., 2018:3) 

A produção e transmissão de conhecimento, enquanto essência da missão das 

universidades, entre outras relevantes funções desempenhadas, ao longo dos tempos, 

têm evidenciado impactos significativos, ao nível de crescimento e competitividade de 

atividades diversas e para o desenvolvimento económico dos territórios.  

A análise e discussão sobre a referida questão, levada a cabo no capítulo anterior, foi 

precedida por uma revisão sistemática de literatura, a qual permitiu ainda evidenciar um 

conjunto de oportunidades que concorrem para a tendência de reforço das atribuições 

das referidas instituições, bem como a de alargamento físico da extensão de território 

que impactam.  

Importa relevar, que o referido processo de envolvimento e participação ativa, no 

desenvolvimento dos territórios, assenta em fenómenos de comunicação dialógica que 

permitem a identificação de consensos, a definição de esferas de intervenção e de papéis, 

bem como a adoção de todo um conjunto de etapas que definem a essência de um 

trabalho em rede.  
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Sobre o potencial de impacto das universidades sobre os territórios, Chatterton (2000) ao 

relevar o tipo de relações que as primeiras conseguem estabelecer com a comunidade, 

identifica um conjunto de fatores cujas especificidades (história institucional, articulação 

entre as faculdades e a comunidade de estudantes e localização física), ora impulsionam, 

ora refreiam a interação com o exterior e com outros sistemas, atuando, dessa forma, à 

luz das teorias de Lotman, como fenómenos buffer.  

Tendo em mente os princípios basilares em que assenta a Teoria do Capital Social, isto é; 

as bases para a utilização de conhecimento gerado através da interação entre 

stakeholders e a definição do modelo comportamental de integração efetiva das 

organizações, Ferraris e outros (2018) enfatizam o papel das universidades pela 

qualidade, utilidade e relevância do conhecimento internalizado e produzido sob a forma 

de tecnologias e livros, bem como o associado a parcerias estabelecidas, mesmo que a 

um nível interno, para alcançar os objetivos que se propõem atingir. O autor realça ainda 

o modelo da tripla hélice, concebido por Etzkowitz e Leydesdorff (2000), face às 

ressonâncias decorrentes da interação entre o estado, a academia e a indústria ao nível 

da inovação. A falta de recursos financeiros e as questões de natureza burocrática são 

apontadas como fatores condicionadores de um maior envolvimento (Ferraris et al., 

2018). 

A propósito da integração de redes de trabalho por parte das universidades, Pappas e 

Eckart (1997) relevam o exemplo da Universidade de Oklahoma que no âmbito da sua 

dimensão de formação contínua assumiu uma parceria com a Administração da Aviação 

Federal tendo prestado uma importante colaboração ao nível do ensino, treino e 

investigação por mais de vinte e quatro anos. Este tipo de colaboração assentou na 

conjugação de um conjunto de fatores: i) existência de oportunidades, ii) uma boa 

coordenação e iii) conhecimento, resultante de relacionamentos existentes, da 

identificação de tendências futuras e do desenvolvimento de alianças, capitalizando-se, 

desta forma, os benefícios esperados para a atividade.  

Usnick e outros (1997) destacam a natureza da universidade, como contexto de interface 

entre diversos grupos, sobre múltiplas esferas de atuação e de acordo com metodologias 

diversas, enfatizando ainda o facto de as redes de colaboração de desenvolvimento 
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comunitário, ao incluírem universidades, evidenciarem um potencial significativo para o 

desenvolvimento de abordagens inovadoras. Williams (2002) atribui a estas últimas o 

estatuto de força motriz para a participação dos cidadãos. A incorporação de novas 

funções, associadas à prestação de serviços e ao desenvolvimento da comunidade, nas 

missões das IES, são igualmente relevadas pelo autor.  

Ferraris e outros (2018) percecionam as universidades como facilitadoras, disseminadoras 

e coordenadoras de redes de trabalho e atribuem às relações entre estas, indústria e 

governo, potencial para a criação de estratégias alternativas para o crescimento 

económico e transformação social.  

D’Auria (2001) ao considerar, como fatores determinantes para o desenvolvimento 

urbano sustentável, o investimento num ambiente inovador em investigação, ensino e 

nos negócios, bem como a existência de relações fluídas entre os referidos planos, 

destaca o papel das universidades e parques tecnológicos no referido processo, face ao 

papel determinante destas instituições na produção e disseminação de conhecimento. 

Além de sublinhar a relevância da existência de universidades nos territórios para a 

formação de capital humano e, em particular, em áreas críticas às necessidades 

específicas dos mesmos, destaca o facto de a sua presença assegurar a integração de 

pessoal qualificado, no contexto empresarial regional, bem como o respetivo papel 

enquanto agentes facilitadores para a difusão do processo de inovação. Da mesma forma, 

Hawkins (2007) ao sustentar o paradigma que confere aos fenómenos de transferência e 

de reutilização um crescimento rápido, sem acréscimo de custos desnecessários, 

promove a identificação e internalização de boas práticas como uma importante fonte de 

vantagem competitiva. O referido processo de transferência é definido pelo autor como 

criação de conhecimento, o qual, por sua vez, integra um conjunto de fases: identificação, 

recolha, revisão, partilha, adaptação, adoção e utilização. A enfase que atribui à 

integração de instituições de ensino superior em redes de trabalho resulta do 

reconhecimento da necessidade de adoção, por parte do setor do turismo, de um 

conhecimento numa acessão eminentemente prática.  

Gilley (2015), no estudo empírico realizado sobre The Crooked Road, destaca os efeitos 

positivos e obstáculos a superar, na sequência da adesão a esta última, por parte de 
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instituições de ensino superior, entre os quais se destacam, para o primeiro caso, 

superiores níveis de visibilidade e notoriedade, logo seguidos de uma maior facilidade 

para a captação de receitas. Como principal dificuldade, o autor releva a dimensão 

orçamental. Com efeito, as IES envolvidas perspetivam as expectativas geradas, no 

sentido de procederem à dinamização de iniciativas culturais, como uma pressão 

acrescida, isto atendendo a que os recursos a afetar para o efeito concorrem com as 

verbas anuais afetas ao desenvolvimento das outras atividades consideradas nas 

respetivas missões. A comunicação entre parceiros e administração da rota constitui o 

desafio mais transversal ao conjunto das instituições auscultadas. Por outro lado, as que 

se encontram mais afastadas do núcleo físico identificado com a rota, consideram-se 

preteridas, bem como as que têm um estatuto distinto do das consideradas oficialmente 

afiliadas. No que respeita à perceção dos administradores da rota, o fator positivo que 

mais destacam consiste na auto suficiência das IES para a organização e operacionalização 

dos seus próprios programas. Reconhecem, por outro lado, como principais 

constrangimentos, a falta de recursos (tempo e dinheiro), o que condiciona a atividade, 

tanto no que respeita a dinâmicas a impulsionar, como à capacidade de 

acompanhamento das mesmas. Admitem ainda que a escassez de recursos humanos 

constitui um forte handycap ao envolvimento dos parceiros e ao estabelecimento de 

comunicação, até mesmo para a captação de fundos.  

Embora se constatasse, no âmbito do capítulo anterior, que a afetação de recursos das 

universidades ao turismo, é uma prática relativamente recente em países da Europa e 

percecionada como algo fora do respetivo escopo de atuação, por parte de responsáveis 

americanos e gestores de universidades portuguesas, atente-se, desde logo, à 

convergência entre a transmissão de conhecimento, enquanto dimensão privilegiada da 

missão das universidades, e aquela que Timothy (2011) releva como principal função do 

turismo cultural: a educação. Saliente-se, ainda, o papel que as universidades 

desempenham na sua função associada ao ensino, relacionada com o estímulo à reflexão, 

ao questionamento e à construção de conhecimento novo. Releve-se também, a este 

propósito, a massa crítica que a define, em diversificadas áreas do saber, por via dos 

respetivos corpos docentes, de investigação e discentes entre outros recursos de 
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natureza física e material, para o desenvolvimento de turismo cultural, enquanto nicho de 

mercado que requer conhecimentos especializados em domínios diversos de intervenção, 

seja para a preservação e conservação do património edificado, seja para a agilização de 

processos de concertação de esferas de compromisso entre autenticidade e reforço de 

atratividade, entre muitos outros. Tendo esta ideia em mente, releve-se o papel chave 

que a interpretação do património cultural assume para que possa ser cabalmente 

compreendido e apreciado pelos turistas.  

Por outro lado, e dentro da mesma linha de pensamento, atente-se à tendência de 

evolução do perfil do consumidor no sentido de privilegiar o caráter experiencial 

associado ao turismo. A este propósito, importa relembrar a função das universidades 

associada à formação de criativos, ou no limite, a responsabilidade assumida 

relativamente ao desenvolvimento de competências críticas para a sociedade 

contemporânea e em que tanto a criativa, como a tecnológica, relevada pelo potencial de 

impacto que confere às experiências turísticas, se destacam.  

A integração deste tipo de instituições, em redes de trabalho a intervir sobre o turismo de 

património edificado, pode beneficiar, então, de um conjunto de competências críticas 

internas, geradoras de resultados mais favoráveis aos distintos atores e destino, 

globalmente. Numa perspetiva que vem reforçar o sentido desse envolvimento, releve-se 

ainda o protagonismo da dimensão de inovação e de desenvolvimento, associada a 

laboratórios e a centros ou unidades de investigação das universidades, face ao potencial 

que evidenciam para conferir suporte e materializar a adaptação e recriação dos 

ambientes de património edificado, mediante a introdução de tecnologia nos referidos 

contextos, e, dessa forma, reforçar a interatividade com os respetivos públicos. Por 

outras palavras, a universidade assume um lugar privilegiado como stakeholder tendo em 

conta a abrangência de perspetivas e esferas de intervenção que lhe é permitido abraçar. 

Reveste, desta forma, uma natureza emblemática enquanto instituição com uma 

sensibilidade especial para a salvaguarda da essência do valor simbólico, arquitetónico e 

estético do património cultural edificado. Assume-se igualmente o referido protagonismo 

pela respetiva capacidade para intervir na realização de estudos que incidam sobre 

notoriedade, imagem percecionada, expectativas, grau de satisfação, entre outros 
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indicadores que permitam conhecer e compreender, numa acessão evolutiva, os distintos 

perfis de turista cultural, bem como pelo potencial para a definição da história a contar e 

como contá-la, para a adaptação e recriação de contextos, por forma a fazer-se convergir 

autenticidade e atratividade; preservação da cultura e desenvolvimento das economias 

locais e regionais por via do turismo.  

Importará, neste ponto, face à questão de investigação que norteia o presente projeto, 

enfatizar-se, em particular, o caso das universidades, cujo conjunto de edifícios ou parte 

deles, face ao respetivo valor cultural, histórico, arquitetónico e estético, integre a oferta 

cultural do destino. A amplitude e acutilância do núcleo de interesses comum aumenta e 

o envolvimento na rede de trabalho, tanto é periférico, por via do suporte conferido, 

como respeita ao próprio core da rede, tendo em conta, desde logo, o impacto direto 

sobre a diversificação e diferenciação da oferta em causa.  

 

 

 

Figura 16 – Rede de trabalho de património cultural edificado de um destino turístico urbano (Fonte: elaboração própria) 
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Conforme se afere, a propósito dos exemplos apresentados em capítulo anterior, 

relativos às Universidades de Salamanca, Coimbra e Santiago de Compostela, o valor 

simbólico, arquitetónico e estético atribuído aos respetivos edifícios, constitui um 

reconhecido contributo para a atratividade turística das respetivas cidades. O 

envolvimento das referidas instituições, no desenvolvimento de estudos e de outros 

projetos que conferem suporte ao trabalho em rede e que contribuem para superiores 

níveis de satisfação com os destinos, é patente, reforçando-se, desta forma, o respetivo 

caráter de intervenção sobre os territórios de influência.  

Albino (2015) identifica, a partir de um estudo que abrange distintas universidades e as 

cidades em que se situam enquanto destinos turísticos, a existência de relações entre as 

primeiras e as respetivas DMO. A abordagem privilegiada assenta em binómios que 

integram três universidades/cidades portuguesas e três universidades/cidades europeias: 

Aveiro/Exeter; Lisboa/Glasgow e Coimbra/Oxford. Tendo em conta a perspetiva 

privilegiada pelo presente projeto de investigação, releva-se o considerável envolvimento 

da Universidade de Aveiro em dinâmicas diretamente associadas à gestão do destino. 

Tanto os dados colhidos, na sequência das entrevistas realizadas ao representante da 

Universidade, como ao da cidade de Aveiro, atestam a colaboração da universidade com 

o município na divulgação do património arquitetónico e rotas do sal e a existência de 

trabalho cooperativo a nível regional no que respeita ao programa relacionado com a 

universidade de verão, transportes, mobilidade e turismo. No que respeita a Exeter, 

enfatiza-se o facto de o representante pela gestão do destino destacar as relações de 

cooperação estabelecidas com vista à promoção de encontros, conferências, bem como 

as relativas ao património da Universidade. No caso da Universidade de Lisboa, destaque-

se a particularidade relacionada com a assunção por parte da mesma em promover-se a 

recuperação do respetivo património para fins assumidamente turísticos. No que respeita 

à perspetiva dos representantes auscultados, sobre a dimensão de interface com outros 

players relacionados com o turismo da cidade, ressalta-se o trabalho colaborativo 

relativamente às dinâmicas em torno da organização de conferências. Já a perspetiva do 

representante da Câmara enfatiza, não obstante o reconhecimento de problemas nos 

canais de comunicação, a relação de proximidade com as universidades públicas e, por 
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conseguinte, a existência de dinâmicas desenvolvidas em regime de colaboração, entre as 

quais destaca a organização de feiras internacionais, o envolvimento na definição da 

estratégia da universidade e a elaboração de material promocional da cidade. Quanto aos 

representantes da Universidade de Glasgow visada, que a assumem como “um símbolo 

da cidade”, reconhecem a articulação com o Gabinete de Marketing da cidade na 

organização e gestão das convenções de grande escala, ainda que considerem necessário 

reforça-la. Este organismo, por seu turno, assume o papel da Universidade enquanto 

consultora em matérias relacionadas com a arquitetura do branding da cidade, em 

setores específicos, e na definição de públicos-alvo, destacando ainda o protagonismo da 

mesma na captação de convenções e pelo relacionamento estabelecido com a Câmara do 

Comércio. A cooperação por parte do Gabinete de Marketing da cidade no sentido da 

captação de estudantes para a Universidade e no sentido da definição de um 

posicionamento, são contributos igualmente relevados.  

Por fim, o representante da Universidade de Coimbra, instituição detentora de uma 

conotação simbólica forte, como se referiu atrás, releva o objetivo de criação de um 

gabinete de turismo na própria Universidade, ideia, de resto, sintonizada com a intenção 

de profissionalização do serviço, manifestada. Além de assumir o desejo de um trabalho 

colaborativo com a Câmara Municipal de Coimbra e com a entidade responsável pelo 

turismo na região, releva a existência de um trabalho colaborativo com outros gestores 

de recursos patrimoniais nas proximidades e na região, agentes locais de alojamento, 

transportes e animação cultural. A Universidade de Coimbra está ainda integrada em 

pacotes turísticos e presente em feiras internacionais destinadas a promover a cidade e a 

região. Esta ideia de cooperação não é, todavia, partilhada pelo representante da cidade 

que perceciona a intervenção da Universidade com um caráter de significativa autonomia 

na forma como promove turisticamente os respetivos eventos e património. Em todo o 

caso, é perspetivado o aumento de aproximação e interdependência, atestada pelo 

projeto de criação de uma agenda conjunta, com iniciativas da cidade e da Universidade. 

O número excessivo de interlocutores, a um nível intermédio da estrutura de governação 

da Universidade, é ainda assim apontado como um constrangimento a superar. Por outro 

lado, o posto de turismo da cidade promove a Universidade.  
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Quanto a Oxford, uma Universidade considerada pelo respetivo representante como a 

essência da própria marca da cidade e em que o turismo é reconhecidamente assumido 

como importante fonte de receitas para fazer face aos investimentos de manutenção do 

respetivo património, releva-se a colaboração com a Câmara, relativamente a atividades 

culturais e dos museus, com o Gabinete de Comunicação Central e com a DMO local. 

Também neste caso, o representante da cidade, em matéria de turismo, atribuí à 

Universidade (no caso aos respetivos colégios) considerável independência de 

intervenção, sublinhando ainda assim a organização de tours, da iniciativa da DMO, ao 

respetivo património, bem como a afetação para o efeito de guias intérpretes licenciados, 

detentores de informação específica sobre a Universidade. 

Sem prejuízo do estudo realizado permitir identificar colaborações em diferentes esferas 

de intervenção relacionadas com o turismo entre as cidades e as suas universidades, não 

se consegue aprofundar a consistência dessas relações, além de que, tendo em conta as 

informações recolhidas, existe uma evidente desproporção entre o contributo prestado 

pela Universidade e o prestado pela cidade cuja direccionalidade varia conforme os casos. 

No caso de Aveiro e Lisboa, as Universidades indiciam envolver-se mais ativamente com 

as cidades do que estas últimas com as primeiras. Já no caso de Exeter, Coimbra e de 

Oxford, as entidades gestoras dos destinos exprimem um maior sentido de cooperação e 

desejo de interação com as Universidades do que o seu contrário.  

Desta forma, e não obstante os pontos de interseção identificados e as vantagens 

perspetivadas, face a uma participação ativa, por parte das universidades, na integração 

de redes de trabalho a intervir sobre destinos turísticos urbanos, importa relevar a 

escassez de investigações sobre o tipo de intervenção das mesmas, muito em particular 

na especial condição de players com objetivos de valorização dos seus próprios recursos 

patrimoniais edificados e, por conseguinte, sobre os principais obstáculos com que se 

deparam; o processo de identificação de consensos e de gestão de compromissos; o tipo 

de relações estabelecidas com outros atores, designadamente com a comunidade; o 

modelo de coordenação adotado, bem como os benefícios obtidos pelas próprias e por 

terceiros. 
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4.8 Conclusão 

A importância crescente dos destinos turísticos urbanos, as motivações associadas à 

atratividade dos recursos com história e interesse cultural, bem como a competitividade 

inerente a fatores diretamente correlacionados com o fenómeno da globalização, 

reforçam o interesse acrescido na disponibilização de uma oferta que mobilize 

stakeholders estratégicos. O acréscimo de complexidade que resulta da diversidade de 

intervenientes e da perspetiva de unicidade ao nível da experiência turística, reforçam o 

sentido e a premência de um trabalho em que a comunicação dialógica e a cooperação 

prevaleçam. Tendo em conta a revisão de literatura efetuada, a constituição de redes, 

quaisquer que sejam as dimensões de intervenção e o grau de formalidade adotada, 

permite a obtenção de externalidades positivas e o desenvolvimento de 

complementaridades que evidenciam diminuir o esforço e maximizar os resultados de 

cada um. É neste contexto que se privilegia o trabalho em rede enquanto fonte 

privilegiada de criação e partilha de conhecimento, identificando-se inclusivamente na 

diversidade e caráter diferenciador dos players, um fator crítico de sucesso para a 

ocorrência de processos de inovação, aos mais diversos níveis, suscetíveis de dotar os 

destinos de posicionamentos de mercado mais competitivos e sustentáveis. 

Sem prejuízo dos obstáculos a superar e de entre os quais se relevam: i) a tendência para 

um certo “fechamento” e para uma atuação individualizada por parte das semioesferas, 

tendo em conta as semioticidades próprias que geram, as definem e as distinguem das 

outras; ii) as diferenças de perspetiva e/ou de foco ao nível de objetivos e/ou interesses; 

iii) bem como a generalizada atitude de falta de confiança entre os atores, o ambiente de 

elevada competitividade e a generalizada escassez de recursos financeiros acentua a 

premência do estabelecimento de diálogo entre agentes responsáveis pela gestão do 

património cultural edificado, agentes a intervir sobre o planeamento urbano e a um nível 

economicista sobre o turismo. A organização de redes de trabalho e o desenvolvimento 

de relações de cooperação efetiva, suscetível de se repercutir em relações win-win para 

os diversos intervenientes, assume, assim, na gestão dos destinos turísticos urbanos e no 

âmbito do património cultural edificado, em particular, um papel estratégico face ao 

potencial de impacto sobre a competitividade e sustentabilidade dos mesmos. 



 

181 
 

Numa perspetiva em que a constituição de redes assume uma dimensão estratégica, as 

universidades, enquanto instituições responsáveis pela alavancagem de economias locais 

e/ou regionais e pelo reforço dos níveis de competitividade, das cidades, regiões e países, 

face a uma economia global, emergem naturalmente como stakeholders críticos. O 

reconhecido sentido de complementaridade e de potenciação de resultados associado ao 

trabalho em rede, bem como as expectativas relativas ao contributo das referidas 

instituições são inclusive atestados pela imposição relativa ao enquadramento destas 

últimas em intervenções suportadas por financiamentos comunitários. Reconhece-se, 

nesta prática, a importância atribuída pelos organismos competentes às universidades, 

face ao respetivo papel e capacidade de intervenção na sociedade, bem como a 

legitimação de um estatuto a que se associa isenção e credibilidade e que confere aos 

projetos rigor e qualidade.   

A revisão de literatura efetuada permite identificar, por fim, a necessidade de se proceder 

a futuras investigações sobre a integração de universidades, nas referidas redes de 

trabalho, enquanto atores estratégicos com responsabilidades de gestão de património 

edificado, arquitetonicamente e esteticamente valorizado, com um consolidado capital 

histórico e simbólico para a comunidade, região, país e, inclusive, territórios mais vastos, 

como é o caso da Europa.  

Sem qualquer intenção de se secundarizar o importante contributo das universidades em 

funções de suporte à atividade turística das suas cidades (estudos de marketing, 

introdução de tecnologia, interpretação criativa de recursos, entre outras associadas ao 

conhecimento internalizado e gerado), trata-se de iluminar o seu papel, enquanto 

responsáveis pela gestão de recursos edificados qualificados para reforçar o caráter único 

e inimitável dos lugares, entre outros que direta ou indiretamente contribuam para 

diversificar e diferenciar a oferta turística dos destinos urbanos, dotando-os de superiores 

níveis de competitividade e condições de sustentabilidade. 
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Capítulo V- Metodologia 

 5.1 Introdução 

Os capítulos anteriores resultaram de um processo de revisão bibliográfica assente em 

investigação sobre problemáticas que se elegeram fundamentais para enquadrar o 

estudo empírico a desenvolver e dar-se, assim, resposta à questão colocada. Nesta linha 

de raciocínio, procedeu-se à exploração de temas mais amplos (turismo urbano, 

regeneração das cidades, consumidor pós-moderno e património cultural) no sentido de 

uma aproximação gradual a outras mais especializadas e mais diretamente relacionadas 

com a dimensão empírica do projeto (património cultural edificado das universidades, 

universidades e desenvolvimento dos territórios, comunicação dialógica e trabalho em 

rede). Desta forma, o projeto foi iniciado (capítulo I) por uma reflexão sobre as cidades 

como destinos turísticos para de seguida se abordar os processos de revitalização das 

cidades e o consequente reforço da atratividade das mesmas. Os superiores níveis de 

independência e de exigência do turista pós-moderno e o crescente dinamismo e 

competitividade da atividade turística foram fenómenos igualmente relevados no 

processo de pesquisa e seleção de literatura, tendo em conta as respetivas ressonâncias 

sobre os primeiros. 

De seguida, no âmbito do capítulo II, procede-se à explanação sobre o tema do turismo 

cultural, na sua relação com o turismo de cidades, o qual vem a ser reforçado, adiante, 

com a introdução de questões relativas ao património cultural. No referido capítulo, 

procura-se ainda fundamentar a escolha relativamente a um legado construído, 

enfatizando-se, para o efeito, a atratividade exercida por recursos arquitetónicos, muitas 

das vezes associados a sugestivas imagens de centros históricos. Numa análise mais fina, 

contextualiza-se o protagonismo conferido ao património edificado de universidades 

antigas, por via do reconhecido papel assumido por este tipo de instituições ao longo dos 

séculos, tanto culturalmente, como para o desenvolvimento dos territórios. Neste ponto, 

releva-se ainda o fascínio que exercem, em particular, no âmbito da atividade turística e 

do turismo cultural. A ilustrá-lo, procede-se no referido capítulo, à caracterização da 
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imbricada relação entre as Universidades de Coimbra, Salamanca e Santiago de 

Compostela e as respetivas cidades enquanto reconhecidos destinos turísticos. 

Na sequência dos capítulos anteriores, o capítulo III encontra-se afeto à problemática 

relativa aos diversificados impactos da missão das universidades sobre os territórios e ao 

desenvolvimento de uma análise sobre a relação das mesmas com atividades 

económicas, associadas ao turismo. Tendo em conta que a essência destas relações, na 

abordagem concetual preconizada por Lotman (1990; 1996), tem origem na 

permeabilização das fronteiras das respetivas semioesferas, conceito transposto, no caso, 

para as referidas organizações, aos espaços extra-semióticos e alo-semióticos que as 

define, procede-se à reflexão sobre a relevância dos processos de comunicação dialógica 

para a viabilização de fenómenos geradores de inovação e de mudança, entre os quais se 

destaca o modelo de gestão de trabalho em rede, a analisar no âmbito do capítulo IV. 

Eis que, por fim, se alcança a etapa crítica da problematização de um conjunto de 

questões. O capítulo IV é, assim, dedicado à reflexão sobre um modelo de gestão 

fortemente ancorado numa atitude de cooperação; relações win-win resultantes de um 

trabalho em rede entre atores cujas atividades se reforçam mutuamente, seja pelas 

economias de escala conseguidas, seja pelas complementaridades obtidas. Realça-se 

ainda, no âmbito do mesmo, os processos de inovação resultantes de uma aprendizagem 

entre os distintos atores envolvidos, bem como o respetivo impacto para a 

competitividade e sustentabilidade dos destinos. 

 Desta forma, as conclusões que se obtêm a partir da revisão de bibliografia relacionada 

com os temas tratados, no âmbito dos quatro capítulos que integram a moldura teórica 

de referência, assumem um papel determinante tanto para a consolidação do caráter de 

pertinência associado à questão de investigação, como para a confirmação dos 

pressupostos inicialmente assumidos.  

Importa pois, no presente capítulo, identificar i) qual a base epistemológica em que 

assenta a natureza da questão a tratar, ii) delimitar o quadro de investigação, 

identificando rigorosamente as distintas fases que o caracterizam: ii.i) o problema de 

investigação, ii.ii) a revisão da literatura, ii.iii) o quadro teórico definido pelos objetivos e 
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ii.iv) o processo de investigação, ou seja; os métodos e técnicas escolhidas no âmbito do 

estudo empírico, para, por fim, se apresentar iii) as etapas relativas aos procedimentos de 

análise de dados. 

 

5.2 Base epistemológica 

A epistemologia, enquanto teoria do conhecimento assenta em duas visões (Crotty, 

1998): o objetivismo e o construtivismo. A primeira alicerça-se no princípio em que 

significado e realidade existem independentemente da consciência, ou seja; em que a 

realidade existe mesmo que não tenha sido ainda descoberta ou então respeite a um 

fenómeno cuja existência não seja ainda conhecida, posicionando-se pois num plano 

além da consciência, num transcendentalismo que o construtivismo refuta. A realidade 

social existe de forma independente à consciência do indivíduo. Desta forma, os 

positivistas consideram que o investigador e o objeto de investigação constituem 

entidades independentes. Além desse dualismo, os que subscrevem a teoria objetivista e 

positivista acreditam que o verdadeiro conhecimento é o científico e que tudo é passível 

de ser medido. Corbetta (2003), atribui inclusive ao método científico uma objetividade 

que se pauta pelo distanciamento absoluto entre investigador e resultados.  

O construtivismo assume, por oposição à primeira, que não existe verdade objetiva 

porque o significado depende da mente, isto é; o significado é construído (e não 

descoberto) pelos sujeitos, de acordo com a forma como interpretam os fenómenos e as 

suas interações com o mundo. O paradigma interpretativo está portanto relacionado com 

a epistemologia construtivista. Com raízes no início do século XX, assenta nas críticas ao 

positivismo defendido por Augusto Comte, através de argumentos que vêm a ser 

adotados por Max Weber ao estabelecer a distinção entre ciências naturais e sociais, por 

via da diferença entre si no que respeita à relação entre o investigador e a realidade. 

Enquanto que nas ciências naturais, a realidade é considerada externa ao investigador e 

por isso o conhecimento é criado pela explicação dos factos, nas ciências sociais entende-

se que o conhecimento só pode ser obtido através de um processo de interpretação, pelo 

que os investigadores, de uma forma mais ou menos direta, participam na realidade ou 
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nos fenómenos sociais a analisar, conferindo-lhes um caráter subjetivo e socialmente 

construído. O interpretativismo assenta numa base de confiança ou de fé na capacidade 

de interpretação e descrição dos fenómenos por parte dos investigadores. Nessa 

perspetiva, a estreita relação entre investigador e sujeito é percecionada como a essência 

do processo cognitivo. Assim, por oposição ao positivismo, enquanto ciência 

experimental em busca de legitimidade (método dedutivo), a investigação social é 

definida por Corbetta (2003) como uma ciência interpretativa em busca de sentido 

(método indutivo). Desta forma, o investigador ao integrar o cenário social, torna-se ele 

próprio um ator social e dota a relação de uma subjetividade não só aceite, como 

reconhecida, tendo em conta que a percecionará numa acessão que é a sua (Veal, 1997; 

Gray, 2004;). Além do mais, importa realçar que os teóricos social-construtivistas 

admitem a existência de múltiplas realidades dentro de contextos variáveis, às quais é 

atribuído sentido ou determinado significado, numa perspetiva individual, mediante o 

estabelecimento de relações com as mesmas e com outros seres humanos (Creswell, 

2009). Silva (2009) preconiza, inclusive, que os factos humanos são sempre factos 

interpretados. Desta forma, a consciência dos atores assume-se como elemento 

constitutivo decisivo do mundo social. Nesta acessão, relevam-se as representações 

coletivas, quotidianas da sociedade, isto é; as imagens e as noções construídas no 

decurso da vida de todos os dias e que configuram o património coletivo partilhado pelos 

membros de um dado grupo.  

Importa, por conseguinte, colocar-se, nesta fase da investigação, um conjunto de 

questões de natureza epistemológica: 

 



 

186 
 

 

Figura 17 – Definição de metodologia e métodos de estudo (Fonte: elaboração própria) 

 

Dito de outro modo, as questões de epistemologia condicionam a base da perspetiva 

teórica a adotar. Por outro lado, esta última condiciona a escolha da metodologia, a qual 

por sua vez influencia os métodos selecionados. Tendo em conta os objetivos específicos 

definidos para a presente investigação, os quais se apresentarão, em ponto posterior, 

entende-se que são as teorias construtivista e interpretativista, por oposição à objetivista 

e positivista, que melhor se adequam ao propósito em causa. Atribui-se, por conseguinte, 

à essência ideológica que preconiza que a realidade somente é compreendida com base 

nas interpretações dos atores sociais e que assume os significados como resultados de 

processos de interação social, uma identificação inquestionável com a realidade ou 

fenómeno social a analisar no âmbito da investigação em curso. Assim, a epistemologia 

parece conferir os alicerces necessários à definição de toda a arquitetura do processo de 

investigação, no sentido de assinalar questões fundamentais relacionadas com o 

respetivo projeto e com as técnicas a eleger para efeitos de recolha de dados e 

interpretação dos mesmos (Crotty, 1998). 
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Figura 18 – A essência do processo de investigação (Fonte: elaboração própria) 

 

Ao privilegiar-se o método qualitativo, visa-se então melhor compreender o 

comportamento e experiência humanos, o processo mediante o qual as pessoas 

constroem significados e os descreve (Bogdan & Biklen, 1994). Opta-se, por conseguinte, 

por uma via que é, em geral, menos estruturada, que proporciona um relacionamento 

mais longo e flexível entre o investigador e os entrevistados, lida-se com informações 

mais subjetivas, amplas e com maior riqueza de detalhes do que no caso dos métodos 

quantitativos. Perspetiva-se, aliás, que ao eleger-se o estudo de caso, enquanto 

observação detalhada de um contexto, se proporcione uma análise e caracterização rica 

do fenómeno no seu contexto, para o que muito contribuirá as “vozes” de interlocutores, 

considerados estratégicos face aos objetivos definidos. 

 

5.3 As etapas de investigação 

A primeira fase da investigação em curso, permite a identificação de um problema ou a 

definição da questão de investigação. Esta fase assenta no desenvolvimento de uma 

pesquisa exploratória, a qual incluiu revisão de literatura e a realização de entrevistas. A 

seleção dos tópicos ou temas-chaves teve origem no desenvolvimento do mapa concetual 

anexo (Anexo I). 
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Assumindo-se que o processo de investigação se inicia com a teoria e regressa à teoria 

(Corbetta, 2003), a segunda fase da investigação que corresponde à revisão de literatura, 

viabiliza a explicação do facto, para vir a ser posteriormente revalidada por este último. 

Pardal e Correia (1995), enfatizam, inclusive, a necessidade de uma interação constante 

entre o corpo teórico e o facto, fazendo com que o primeiro estimule e facilite a 

interpretação do último e que este enriqueça o primeiro, viabilizando o seu 

desenvolvimento. É na sequência da fase de aprofundamento do processo de pesquisa, 

no âmbito da qual se privilegia uma revisão de literatura, que vem a resultar a moldura de 

enquadramento teórico da questão de investigação definida.  

 

 

Figura 19 - As fases da investigação (Fonte: elaboração própria) 

 

Silva (2009:31), a propósito do fenómeno que se pode comparar a uma “espécie de mola” 

que impulsiona a investigação em ciências sociais - e que mais não é do que o chamado 

“senso comum” ou “conhecimento prático” da vida, enquanto nível de representações 

mais imediatas, mais espontâneas sobre a realidade - assume que a oposição entre 

ciência e esse dito senso comum é relativa. O autor rejeita assim o caráter antagónico que 

flagrantemente se lhes atribui no sentido de conceção vulgar, enganosa, ilusória, 

espontânea dos factos versus construção especializada, demonstrativa, “verdadeira”, 
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produzida por profissionais ou enquanto acessão a que se associa uma espécie de 

clivagem que se possa sanar por “um qualquer exorcismo inicial e definitivo”.  

A terceira fase consiste então no processo de investigação propriamente dito, a qual 

assenta na operacionalização do método e na adoção de técnicas que pelas suas 

características possam dar resposta aos objetivos definidos e que se apresentarão através 

da Tabela 9.  

A quarta fase corresponde à análise dos dados obtidos por via do estudo empírico 

desenvolvido, e cujos resultados se apresentam e discutem nos capítulos que se seguem. 

Tendo em conta o caráter de retroatividade do processo de investigação, a quarta fase 

direciona-o no sentido da fase inicial, isto é; da teoria. Na verdade, num processo de 

indução, as informações recolhidas são comparadas com a teoria inicial, às quais se 

pretende trazer novos contributos, seja no sentido de aprofundamento dos já existentes, 

seja no de alargamento de ideias, favorecendo-se, inclusive, por essa via, a realização de 

novas investigações e sobretudo a adoção de melhores práticas. Esta etapa final, pode 

suscitar ainda a necessidade de se proceder à matização da questão de investigação, uma 

vez que a respetiva definição precede a análise de caráter mais exaustivo e profundo 

sobre as questões que se relacionam com a problemática a investigar, mas também o 

desenvolvimento do processo de investigação propriamente dito. Por outras palavras, a 

questão de investigação definida em função de uma pesquisa de índole exploratória e, 

por conseguinte, incipiente, pode, em função dos resultados obtidos, na sequência de um 

percurso mais estruturado e incisivo, vir a carecer de ajustes. É comum uma observação 

séria revelar frequentemente outros factos além dos esperados e outras relações que não 

devemos negligenciar. Com efeito, a realidade é sempre mais rica e mais matizada do que 

o que supomos (Quivy & Campenhoudt, 1998).  
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5.3.1 A questão de investigação 

A questão de investigação é definida, como se refere atrás, com base num processo de 

pesquisa exploratória. A respetiva formulação, numa acessão final, resulta, todavia, de 

uma revisão exaustiva e rigorosa de literatura que permite efetivamente identificar a 

necessidade de se proceder à respetiva adequação ou então justifica-la, pela identificação 

de um gap research; pela respetiva relevância face ao impacto que evidencia ou valor 

acrescentado que comporta seja, pelo potencial suporte ao desenvolvimento de 

investigações futuras relacionadas com o tema escolhido; seja pela premência em se 

adotar “the best practices” no exercício das atividades a que respeita.  

Na sequência de uma análise exploratória (de caráter prévio), a revisão de literatura 

desenvolvida vem então, por um lado, facultar as bases para a discussão sobre um 

conjunto de fenómenos perspetivados de per se e articuladamente, associados à questão 

de investigação e, por outro, fazer emergir a manifesta ausência ou insuficiência de 

contributos sobre esta última, no seu todo. A análise desenvolvida, permite identificar, 

desta forma, os domínios em que a investigação realizada, até então, é insuficiente, seja 

por ausência ou escassez de estudos, seja por falta de aprofundamento de dimensões 

relevantes para dar resposta à questão de investigação colocada. Neste sentido, o caráter 

de pertinência da pergunta de partida que abaixo se apresenta, é validado. 
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Figura 20 – A Questão de Investigação (Fonte: elaboração própria) 

 

Com a apresentação da Tabela 9 abaixo, pretende-se ilustrar a inter-relação entre o 

conjunto de pressupostos que por definição correspondem ao dito conhecimento de 

senso comum e que Silva (2009) reconhece como fator impulsionador dos processos de 

investigação em ciências sociais, os objetivos específicos e a estrutura privilegiada para a 

moldura teórica de referência, ou seja; o conjunto de capítulos que a integram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual o contributo das redes de cooperação, integradas 

por universidades detentoras de edifícios com história, 

para a oferta de património edificado, dos destinos 

turísticos urbanos…? 
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Tabela 9 – Mapa de correlação entre pressupostos, objetivos específicos e enquadramento teórico 

 

 

A 

Pressupostos 

 

B 

Objetivos Específicos 

               

C 

Enquadramento 

Teórico 

 

1- As cidades são destinos 

turísticos com forte procura; 

1-Destacar o fenómeno turístico associado aos destinos urbanos e à 

revitalização das cidades; 

 

Capítulo I 

2- O turismo cultural é uma 

tendência associada ao turismo 

urbano; 

2- Relevar o papel fundamental da História e do património cultural dos 

destinos turísticos urbanos; 

 

 

Capítulo I e II 

3- O turismo urbano tem de 

inovar por força da 

competitividade e tipo de 

expectativas a que se encontra 

sujeito; 

3-Identificar os fatores responsáveis pela necessidade de se diversificar e 

diferenciar a oferta de turismo cultural; 

 

 

 

 

 

Capítulo I e II 

4- O património cultural edificado 

antigo das universidades é 

relevante para a oferta turística 

cultural das respetivas cidades; 

4- Destacar a atratividade exercida por universidades, detentoras de 

edifícios com reconhecido valor simbólico, no conjunto dos recursos 

culturais dos destinos turísticos urbanos; 

 

 

 

Capítulo II 

5- As universidades são 

instituições que contribuem para 

o desenvolvimento dos territórios; 

5- Evidenciar o papel das universidades para o desenvolvimento dos 

territórios e das economias locais, em particular;  

 

 

Capítulo III 

6- A abertura ao exterior, por 

parte dos atores a intervir no 

desenvolvimento dos territórios e 

em turismo em particular, é uma 

condição prévia à comunicação 

dialógica e à definição de 

estratégias conjuntas; 

6- Relevar a importância dos fenómenos de enantiomorfismo como 

ponto de partida para o estabelecimento de estratégiasparticipadas por 

atores com semioticidades próprias; 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

7 – O trabalho em rede potencia 

resultados favoráveis aos atores 

envolvidos individualmente e, no 

caso do turismo, aos destinos 

enquanto serviço globalmente 

percecionado. As universidades 

são atores estratégicos. 

7- Sublinhar os benefícios do trabalho de cooperação, em geral, e para a 

atividade turística em particular, bem como o potencial das 

universidades enquanto atores estratégicos. 

 

 

 

Capítulo IV 

(Fonte: elaboração própria) 
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Conforme se pode aferir da informação constante da tabela supra, os pressupostos 

apresentados na coluna A, correspondem a um conjunto de ideias formadas com base 

nas informações apreendidas e acumuladas na sequência das vivências correntes do dia-

a-dia, exprimindo, por isso, o conhecimento de senso comum em que assenta a essência 

da questão de investigação formulada. É este conjunto de pressupostos que permite 

identificar aqueles que se consideram os objetivos específicos, constantes da coluna B e 

que norteiam o próprio processo de desenvolvimento do projeto de investigação. Indica-

se, ainda, para os objetivos considerados (1-7) a respetiva correspondência aos capítulos 

que integram a primeira parte da investigação em curso (I-IV), cuja produção decorre da 

apresentação e discussão concetual e teórica suscitada pela revisão de literatura e 

corresponde ao supra referido corpo teórico de referência.  

A informação disponibilizada, através da referida tabela, permite então ilustrar a 

transição entre um estádio de conhecimento de senso comum (pressupostos), para um 

outro científico (objetivos específicos) que sustenta ou valida o anterior. O referido 

fenómeno de transição é por conseguinte, conforme se pode aferir, integralmente 

suportado pela revisão de literatura sobre a qual se refletirá, em seguida, pois é esta 

dimensão teórica que permite “erguer as proposições explicativas do fenómeno a estudar 

e prever qual o plano de pesquisa a definir, as operações a aplicar e as consequências que 

logicamente devem esperar-se no termo da observação.” (Quivy & Campenhoudt, 

2005:26-28).  

5.3.2 A revisão de literatura 

Pizam (1994) caracteriza a revisão de literatura como o processo que integra o conjunto 

de pesquisas e de análises sistemáticas realizadas sobre o tema em estudo. Nesta ordem 

de ideias, Veal (1997) atribui à revisão de literatura várias funções. Se por um lado, pode 

ter um caráter exploratório face a uma dada questão em concreto, por outro pode 

desempenhar um importante papel como ponto de partida para ideias sobre temas de 

investigação. Além do mais, proporciona informação sobre investigação já desenvolvida 

por outros, constituindo ainda uma fonte de ideias teóricas e metodológicas. Por último, 

promove uma base de comparação e apoio para se identificar informação de suporte à 
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investigação. Desta forma, o processo de revisão de literatura incide sobre teorias já 

formuladas e ou trabalhos de investigação previamente realizados que abordam questões 

e perspetivas críticas para a problemática de investigação definida, permitindo o 

estabelecimento de associações entre o trabalho em curso e os primeiros.  

No âmbito do projeto de investigação em curso, a revisão de literatura não só permitiu 

validar os pressupostos que, inclusive, orientaram a respetiva pesquisa, como estabelecer 

a base teórica a partir da qual se confirma a pertinência da problemática de investigação. 

Neste sentido, pode afirmar-se que um projeto de investigação assenta em contributos 

anteriores e constitui a base, por excelência, para contributos futuros.  

Tanto o que se releva das pesquisas e análises realizadas, como a organização do corpo 

teórico de referência, depende da importância relativa que o investigador atribui a cada 

um dos distintos fenómenos estudados e às relações que privilegia entre si e com a 

questão de investigação. Neste caso, não há, por assim dizer, uma única forma de se 

estruturar ou “compartimentar” a informação sobre o tema em estudo. Através do 

esquema abaixo, visa-se espelhar a lógica de raciocínio que preside à sequência de ideias 

estabelecida para o presente projeto de investigação.  

 

Figura 21 - Enquadramento teórico: questões analisadas (Fonte: elaboração própria) 

 

Desta forma, relevam-se os crescentes desafios associados ao turismo urbano e ao 

património cultural, em particular, dado o aumento de atratividade por este nicho de 

turismo. Reflete-se sobre os distintos tipos de motivação que se encontram na origem 

deste “encantamento” e sobre os traços de um turista cultural, mais complexo de 

caracterizar em virtude do conjunto de nuances que se vão apurando relativamente ao 

referido target entre um perfil mais “purista” e estritamente interessado pelo que é 

autêntico ou sujeito a um crivo de rigorosa cientificidade e outros que, em distintos 
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graus, privilegiam o fator diversão nos referidos contextos, mesmo que tal decorra de 

significativos processos de enviesamento relativamente à essência dos recursos visitados.  

Destacam-se, no seio do património cultural, os patrimónios edificados de universidades 

para, de seguida, se refletir sobre o papel deste tipo de instituições ao longo dos tempos 

e, em particular, na sua relação com o desenvolvimento dos territórios. A teoria de 

Lotman é então transposta para a esfera das universidades, não só pelo papel que estas 

instituições desempenham face ao desenvolvimento dos territórios, como pela cultura de 

abertura ao exterior que têm evidenciado e, por conseguinte, pelo respetivo 

protagonismo na construção de espaços de enantiomorfismo, de liderança, até, na 

génese de dinâmicas de poliglotismo cultural.   

A relevância do trabalho em rede, bem como a respetiva eficácia, no âmbito de atividades 

como o turismo, em que o sucesso das experiências depende da intervenção de múltiplos 

atores, a intervir em setores distintos e em múltiplas organizações com culturas próprias, 

corresponde à última das questões relevadas. Neste contexto, procede-se igualmente a 

uma reflexão sobre a intervenção de universidades no trabalho em rede.  

A estreita relação, no âmbito da investigação, entre questões alusivas à prática do 

turismo e abordagens interdisciplinares relacionadas com os negócios, confere-lhe a 

coerência, a estrutura, o enquadramento de teorias e os conceitos da área de 

conhecimento integrada por estas últimas (Tribe, 1997).  

Em todo o caso, conforme se pode constatar, a partir da análise longitudinal da moldura 

de enquadramento produzida, o presente projeto de investigação socorre-se de outras 

áreas e subáreas, estas últimas enquanto especializações das primeiras. Com efeito, 

tendo em conta a questão de investigação definida, a abordagem de perspetivas 

relacionadas com a História, com o património, cultural, enquanto variantes da História, 

com a Sociologia, com a Educação, entre outras, tornou-se incontornável.  

Face às diferenças de ideologia subjacentes às distintas abordagens, Tribe (1997) 

considera a comunicação entre si um objetivo de difícil alcance. Na verdade, as áreas do 

saber adotam linguagens técnicas específicas e legitimam o conhecimento e a verdade de 

formas diferentes. Esta clivagem associada ao cruzamento teórico de saberes é, todavia, 



 

196 
 

o que melhor reflete a realidade prática ou os contextos de ação. Evidencia, por 

conseguinte, o grande desafio que se encontra na génese da necessidade de se 

identificarem objetivos comuns, de se obterem consensos e o respeito pela diversidade 

de ângulos de visão e perspetivas associadas a um mesmo fenómeno, ao nível teórico, 

mas também ao nível das práticas.  

A figura abaixo apresenta o conjunto das áreas científicas e especializações, adotadas no 

corpo teórico de referência do presente projeto de investigação. 

 

  

 

Figura 22 – Áreas e subáreas de estudo: corpo teórico de referência (Fonte: elaboração própria) 

 

A abordagem teórica relacionada com o Turismo, e que na investigação em curso 

corresponde aos quatro primeiros capítulos que a constituem, consiste, assim, numa 

abordagem interdisciplinar enquanto transferência de métodos de uma disciplina para a 

outra (Nicolescu, 2000), e que resulta, de acordo com Tribe (1997), por via dos 

contributos que decorrem de espaços de consenso na área científica dos negócios 

(interdisciplinaridade específica), bem como dos que resultam entre agentes que 

representam a diversidade de disciplinas adotadas (interdisciplinaridade geral). Pode 
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igualmente considerar-se multidisciplinar, tendo em conta a diversidade de disciplinas 

evocadas em simultâneo (Nicolescu, 2000). 

Numa perspetiva distinta, identifica-se ainda a distribuição das referidas áreas e subáreas, 

tendo em conta os tópicos e questões abordadas, pelos quatro capítulos que integram o 

enquadramento teórico de referência. 

 

Tabela 10 - Áreas e subáreas de estudo: corpo teórico de referência 

 

 Capítulos Títulos Áreas e subáreas de 

estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

I O turista e a cidade Turismo, História, Património 

cultural, Antropologia 

cultural, Urbanismo, 

Marketing e Comportamento 

do consumidor 

Enquadramento 

teórico de referência 

II O turismo cultural e o património das 

universidades 

Turismo, Património Cultural, 

Sociologia e História  

 III As universidades e o desenvolvimento 

dos territórios 

Turismo, Educação, História, 

Economia e Sociologia da 

comunicação 

 IV O trabalho em rede entre os players dos 

destinos turísticos urbanos 

Turismo, Educação, Gestão e 

Economia 

(Fonte: elaboração própria) 

 

A diversidade de áreas de conhecimento e de especializações abarcadas pelo presente 

projeto de investigação, atesta a transversalidade e o caráter holístico atribuído ao 

turismo, em domínios tanto da teoria, como da prática. Dada a complexidade do produto 

turístico, pela mistura de elementos que nele intervêm, pelo nível de envolvimento do 

próprio consumidor e pelo caráter experiencial de que se reveste, a multidisciplinaridade 

de abordagens assume-se, assim, imprescindível (Du Cros e Mckercher, 2015). 
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5.3.3 O processo de investigação 

Embora a ciência possa partir de pressupostos, isto é; de algo que julgamos saber ou que 

acreditamos poder acontecer, em certas circunstâncias e dentro de certos parâmetros, 

estes têm de ser validados por uma dada metodologia e métodos adequados. A diferença 

entre aquilo em que acreditamos e conhecimento científico assenta, pois, precisamente 

nesse passo ou seja; nessa necessidade de justificação. A transição de um tipo de 

conhecimento de senso comum para o de tipo científico implica o que Quivy e 

Campenhoudt (2005:27) consideram por rutura, a qual se efetua “a partir de um sistema 

concetual organizado suscetível de exprimir a lógica que o investigador supõe estar na 

base do fenómeno”. Desta forma, a ciência requer a adoção de um conjunto de 

operações intelectuais que valide empiricamente (demonstre e confirme) os 

conhecimentos (Pardal & Correia, 1995).  

O processo de investigação é, conforme se tem vindo a fazer referência, 

sistematicamente acompanhado pela revisão de literatura. Iniciada já durante a fase de 

exploração do problema, influencia e é influenciada pela questão de investigação, 

confirma os pressupostos quando expressos, condiciona os métodos e as técnicas 

selecionadas em função dos objetivos específicos definidos, valida os dados que estas 

permitem apurar e é validada por estes últimos. Os pressupostos e os objetivos 

específicos condicionam e são condicionados pela questão de investigação. Os objetivos 

evidenciam igualmente uma relação de interdependência relativamente à recolha e 

análise de dados que, por seu turno, influencia e é influenciada pela metodologia, 

conjunto de dinâmicas que se tenta expressar através da Figura 23, abaixo. 
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Figura 23- Dialética do Processo de Investigação (Fonte: elaboração própria) 

 

No sentido de se fundamentar a escolha relativa ao método a adotar, no âmbito da 

presente investigação (estudo de caso), enfatiza-se o caráter antagónico, a que já atrás se 

fez referência, entre fundamentos teóricos positivistas e técnicas do interpretativismo. Os 

primeiros totalmente conotados com a aplicação de métodos de investigação específicos 

conducentes a uma abordagem objetiva, capaz de ser replicável por outros 

investigadores; as segundas, qualitativas e subjetivas, com uma variação significativa 

entre diferentes casos, em função da natureza da realidade a observar (ontologia) e do 

tipo de interação estabelecida entre investigador e sujeito (epistemologia), dicotomia que 

se sistematiza através da tabela abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Revisão de literatura Pressupostos 

Metodologia Objetivos 

Recolha e análise de dados 

Questão de investigação Questão de investigação 
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Tabela 11 – Diferenças entre positivismo e interpretativismo 

 

Teorias Abordagem Instrumentos Características Objetivos 

Positivista Objetiva Inquéritos e questionários Indutiva e com formulações 

matemáticas, 

Operacionalizável, 

Focada nos números 

Medição e teste de 

hipóteses 

 

Interpretativista Subjetiva Heurística, 

Investigação 

fenomenológica 

Ou 

Teoria fundamentada 

Dedutiva, 

De difícil replicação, 

Focada na linguagem 

 

Compreensão do 

mundo social 

(Fonte: adaptado de Corbetta, 2003; Gray, 2004; Hewson, 2006) 

 

Em resposta às limitações apontadas por diversos autores ao estudo de caso, e em 

concreto no que respeita à condição de transferibilidade para outros contextos, importa 

relevar o potencial associado ao referido método. Com efeito, a respetiva utilização 

confere, não só, informação sobre muitas realidades que são gerais, o que ocorre, em 

parte, por existir um certo grau de familiarização entre vários outros casos, como a 

formulação de um renovado conjunto, por via do novo caso.  

Patton (1990) substitui o termo generalização por extrapolação que se apresenta com um 

significado mais ágil e mais adequado no que se refere às possibilidades de transferência 

de conhecimento de um caso para outro caso posterior. As conclusões de um estudo 

podem então ser extrapoladas ou transferidas para outros casos, tendo em conta as 

similaridades das condições particulares e contextuais de cada situação. O caso assume, 

assim, um caráter instrumental na medida em que constitui o veículo para compreender 

ou iluminar um problema ou as condições que afetam não apenas o caso estudado, mas 

também outros casos. O caso funciona assim como instrumento ou suporte (Fragoso, 

2004), para facilitar a compreensão de algo que vai para além do caso em si.  

Neste sentido, face à problemática a investigar, estamos conscientes que as cidades 

enquanto destinos turísticos, mesmo tratando-se de cidades europeias, são todas 

diferentes. Sem prejuízo de comungarem da influência de duas importantes civilizações 

ocidentais: pré-clássica (com origem na Babilónia) e clássica (com origem na Grécia) e, 

por conseguinte, partilharem em maior ou menor grau, de características próprias de 
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cidades cosmopolitas: abertura, tolerância, ambiente cosmopolita e sofisticado, todas 

evidenciam as suas particularidades morfológicas, ao nível de infraestruturas, de 

equipamentos, de cultura, de história e de modelos de governação, o que as torna únicas. 

O mesmo acontece com as universidades e outros tipos de entidades. Importa todavia, no 

atual contexto de investigação, relevar que existe sempre um denominador comum entre 

as realidades ou fenómenos a observar, bem como um conjunto de informações e 

conclusões, resultantes dos respetivos estudos, que alicerçam o desenvolvimento de 

novas investigações e que, numa dimensão aplicada e de intervenção social, podem 

alavancar melhores práticas de atuação. 

Por outro lado, tendo em conta o caráter de artificialidade que Bogdan e Biklen (1994) 

atribuem ao estudo de caso, crítica que fundamentam com base na fragmentação que o 

mesmo implica relativamente ao todo em que se integra, isto é; enquanto método que 

isola o fenómeno e o contexto de um vasto e diverso conjunto de sistemas mais amplos 

em que cada um se insere, importa salientar dois aspetos. Em primeiro lugar, importa 

enfatizar que se por um lado, o estudo de caso constitui o método considerado mais 

profícuo para o conhecimento e aprofundamento de uma questão relacionada com a 

esfera da interação social, por outro, se assume como tópico emergente na investigação 

de fenómenos associados ao turismo urbano (Ashworth & Page, 2011). Em segundo lugar, 

urge ter-se consciência que sendo a realidade complexa e mutável e os métodos de 

investigação imperfeitos e insuficientes, um progresso do conhecimento é sempre, tão 

somente, um contributo; um contributo a ser “dissecado” por outras vias, analisado 

mediante outras perspetivas que atendam a circunstâncias e fenómenos que não tenham 

sido tomados em consideração. Deste modo, importará aceitá-lo e perspetiva-lo como 

Quivy e Campenhoudt (1998:146) o define, ou seja; enquanto “vitória parcial e efémera 

sobre a ignorância humana”.  

5.3.4 Métodos e Técnicas  

Constata-se, a partir da revisão de literatura efetuada, que a atratividade do património 

de algumas universidades é incontestável. Confirma-se ainda o potencial turístico de que 

se revestem para os respetivos destinos, associado ao interesse em se possibilitar a 
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fruição, desse património, a públicos diversos. Por outro lado, torna-se evidente que, 

quer os níveis de competitividade dos destinos turísticos, quer a pressão gerada sobre o 

património cultural e sobre as universidades, em particular, relativamente à obtenção de 

financiamentos constituem desafios difíceis a enfrentar.    

Em todo o caso, verifica-se que o número de estudos realizados sobre a relação entre as 

universidades e o património edificado, numa perspetiva turística, é limitado e que esse, 

já de si, reduzido número de investigações, vem a focar-se, numa fase de 

aprofundamento ou de especialização das questões, em abordagens que se afastam da 

questão de investigação então definida.  

Assim, não se identificaram, por conseguinte, estudos que se debrucem sobre redes de 

trabalho, entre atores a intervir sobre o património edificado dos destinos turísticos 

urbanos, que integrem universidades enquanto stakeholders focados na gestão dos 

respetivos edifícios com reconhecido valor simbólico ou assumidos ativos culturais. Esta 

constatação confirma, conforme se referiu atrás, a lacuna de investigação sobre a 

problemática, reforçando, por conseguinte, a premência em se realizar o presente 

projeto de investigação, com vista a incidir-se, por um lado, no aprofundamento daquilo 

que é um fenómeno contemporâneo dentro do seu contexto ou ambiente “natural”, e, 

por outro, na identificação daqueles que são os limites entre o fenómeno e o contexto. 

Tendo esta ideia em mente, ao circunscrever-se o objeto de estudo a um único destino 

turístico urbano e a uma universidade isolada, o primeiro centra-se efetivamente sobre os 

limites do fenómeno e respetivo contexto. Todavia, é pela transversalidade de alguns dos 

seus traços a outros fenómenos e contextos com características semelhantes (Stake, 

1995), que se fundamenta a realização de futuras generalizações e a oportunidade de se 

atualizarem outras pré-existentes (Stake,1999). Desta forma, o caráter de transposição 

que lhe é reconhecido permite que se possa, mediante determinadas condições, estender 

as conclusões apuradas a outros destinos turísticos urbanos e respetivas universidades 

cujo património edificado se revista de potencial turístico. Este constitui, aliás, um dos 

contributos perspetivados com a presente investigação. Tais objetivos vão ao encontro do 

que Merriam (2009) estabelece como prerrogativas associadas ao desenvolvimento de 
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um estudo de caso e que Pardal e Correia (1995) definem como o método que analisa, de 

modo intensivo, situações particulares. 

Quanto aos meios de recolha de dados “ao serviço” dos estudos de caso, Pizam (1994) 

considera três tipos diferentes: i) observações de campo, ii) revisão de documentos e iii) 

comunicação direta com os sujeitos. Tendo em conta os objetivos que presidem à 

realização do presente projeto de investigação, elegeram-se três técnicas de recolha de 

dados:  

i. análise documental e  

ii. técnicas diretas de comunicação:  

ii.i entrevistas e  

ii.ii focus group.  

Pretende-se com a referida “triangulação” fomentar a abordagem de múltiplas 

perspetivas, as quais promovem a clarificação de significados, na medida em que 

observações adicionais podem ser úteis na revisão de interpretações efetuadas, 

afirmando-se, justamente por isso, como uma das características de um bom estudo 

qualitativo (Stake, 1999). Releve-se ainda o potencial da adoção de técnicas múltiplas 

para a identificação de pontos de convergência, mas também de contradições, 

ambiguidades e esferas de divergência que promovem novas introspeções ou 

interpretações e o enriquecimento da investigação. 

A construção do corpo teórico de referência assentou, como se referiu anteriormente, em 

contributos selecionados a partir de informação disponibilizada por fontes secundárias, 

alusiva aos tópicos relacionados com a questão de investigação e objetivos definidos. 

Nesta fase do processo, elegeu-se a literatura previamente publicada disponível em 

bibliotecas, bibliotecas on-line e em bases de dados de texto completo, tais como B-On, 

ISI Web of Knowledge, Scopus, Emerald, Springer, CABI e EBSCO. No que respeita à 

segunda fase do processo de investigação, e concretamente no âmbito do método e das 

técnicas de recolha de dados, a análise documental incidiu sobre publicações, em suporte 

papel ou digital, relativas à entidade envolvida no estudo de caso (Universidade do Porto) 

que no âmbito do capítulo seguinte, se apresenta. Nesta fase, relevam-se ainda, 
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documentos oficiais e anotações cujo conteúdo não foi ainda tratado e discutido (fontes 

primárias) e que geram novos contributos à análise e discussão em curso, relatórios, 

comunicações em congressos e livros editados pela Universidade do Porto.  

No âmbito das técnicas qualitativas, adota-se então a comunicação direta estabelecida 

por via das entrevistas, a qual permite abordar os indivíduos de maneira individual. Estas, 

tanto podem ser: direcionadas ou semi – estruturadas, diferenciando-se pelo maior ou 

menor grau de intervenção e direcionamento exercido pelo investigador.  

A utilização da técnica de focus group compensa de alguma forma as limitações da 

técnica anterior, isto é a ausência de perspetivas com ângulos de visão diferentes. Na 

base da adoção desta técnica, existe a expectativa de que a energia gerada pelo grupo 

resulte em maior diversidade e profundidade de respostas, isto é; que o esforço 

combinado do grupo produza mais informações e com maior riqueza de detalhes do que 

o somatório das respostas individuais. Perspetiva-se, assim, que a sinergia entre os 

participantes gere resultados que ultrapassem a soma das partes individuais. Desta 

forma, quando comparado com outras técnicas e/ou métodos, o focus group proporciona 

uma multiplicidade de visões e reações emocionais no contexto do grupo. Esta técnica 

promove a compreensão do processo de construção das perceções, atitudes e 

representações sociais de grupos humanos. O moderador assume uma posição de 

facilitador da discussão enquanto processo de auto reflexão e de transformação social 

que decorre na sequência do jogo de interinfluências que, por regra, se faz sentir durante 

a mesma (Gondim, 2003).  

No âmbito do processo de mediação, prevê-se a adoção do seguinte conjunto de etapas: 

i) contextualização dos participantes sobre as posições de cada uma das três entidades 

representadas e interlocutores externos, relativamente à driving question colocada por 

via das entrevistas; ii) orientação dos participantes, por via da apresentação de um 

roteiro, no sentido de expressarem propostas que possam viabilizar a integração dos 

edifícios com história da U.P. em redes de trabalho a intervir sobre a oferta turística do 

Porto; iii) redirecionamento dos intervenientes para o tópico de discussão, se necessário; 

iv) assegurar uma participação temporal equitativa.  
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Em retrospetiva, e numa visão mais abrangente em que a investigação é perspetivada no 

seu todo, as técnicas de recolha de dados são as que abaixo se apresentam: 

 

 

Figura 24 - Fase 1: Técnicas de recolha de dados da pesquisa exploratória (Fonte: elaboração própria) 

 

 

Figura 25 - Fase 2: Técnicas de recolha de dados da pesquisa de aprofundamento (Fonte: elaboração própria) 
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Os presentes esquemas ilustram, por conseguinte, duas etapas que se reforçam 

mutuamente: uma de exploração e outra que, por oposição à primeira, se pode 

considerar de aprofundamento e no âmbito da qual se identifica o método escolhido para 

efeitos de investigação empírica, no caso, três técnicas/instrumentos: análise 

documental, entrevistas e focus group, uma triangulação de técnicas que, conforme 

referido, visa reforçar a consistência, por um lado, e a diversidade, por outro.  

        5.3.5 A recolha e a análise de dados 

Conforme se tem vindo a enfatizar, o presente projeto de investigação pretende 

contribuir numa dimensão teórica para o progresso do conhecimento sobre redes de 

cooperação, integradas por universidades detentoras de edifícios, com reconhecido valor 

simbólico, com vista à diversificação e diferenciação da oferta de património edificado 

dos destinos turísticos urbanos, mas também, num plano de intervenção prática, para dar 

suporte à constituição de redes de trabalho, a um eficiente funcionamento das mesmas, 

quer estejam já em funcionamento, quer venham ainda a iniciá-lo; bem como à 

potenciação de resultados individuais, por parte dos respetivos intervenientes e dos 

destinos, no seu todo, tendo em conta que os turistas os percecionam como um conjunto 

agregado, um produto ou serviço único.  

Conforme se tem vindo a enfatizar, ao longo do presente capítulo, a pesquisa e análise 

desenvolvidas, relativamente a um conjunto de tópicos e temas criteriosamente 

escolhidos e coerentemente articulados entre si, permitem legitimar o sentido de 

pertinência da questão de investigação, colocada com base num dado grupo de 

pressupostos, bem como dar resposta a um conjunto de objetivos específicos definidos a 

partir da mesma.  

5.3.5.1 A recolha de dados  

O fenómeno de rutura com o conhecimento de senso comum obriga à recolha de 

evidências que torne possível o processo de verificação inerente a todo e qualquer 

procedimento científico. Desta forma, preconiza-se: i) contribuir para o aprofundamento 
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do nível de conhecimento sobre questões que não sendo inovadoras, revelem, pelo tipo 

de abordagem desenvolvida uma perspetiva distinta, bem como: ii) potenciar futuras 

investigações que a aprofundem e colmatem o gap research identificado.  

Por outro lado, prevê-se que o projeto de investigação, em curso, sensibilize um conjunto 

de atores para os impactos negativos associados a fenómenos buffer; para uma maior 

mobilização das semioesferas no sentido do diálogo e da recetividade para a identificação 

de interesses comuns, bem como para o desenvolvimento de um trabalho mais eficiente 

e mais eficaz, potenciador de sinergias e complementaridades e gerador de um clima de 

aprendizagem que promove a introdução de inovação, por via do envolvimento e da 

reciprocidade de suporte por parte de um conjunto de atores a intervir no destino. Desta 

forma, a recolha de dados, enquanto etapa fundamental do processo de investigação, 

assenta nos objetivos específicos previamente definidos. Aliás, esta associação não só 

facilita, como torna inequívoca a identificação dos dados a recolher, conferindo coerência 

e consistência ao estudo empírico encetado 

Neste sentido, na tabela abaixo, apresentam-se as correlações estabelecidas entre os 

objetivos específicos (coluna A), e o tipo de enquadramento (coluna B), com referência 

expressa às técnicas qualitativas de recolha de informação que as viabilizam. Atesta-se, 

desta forma, a racionalidade subjacente à articulação entre os primeiros e as últimas, 

atributos igualmente presentes no âmbito do enquadramento teórico do presente 

projeto de investigação e refletidos através da tabela 9, supra. 
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Tabela 12 – Mapa de correlação entre objetivos específicos e enquadramento prático 

 

 

A 

Objetivos Específicos 

 B 

Enquadramento 

Prático 

 

 

Análise Documental 

 

Entrevistas 

 

Focus 

Group 

    

1 – Caracterizar a oferta turística da cidade do Porto e 

evidenciar as suas principais fragilidades. 

x x  

2 - Caracterizar a dimensão cultural da Universidade do Porto, 

destacando-se a consciência, por parte da instituição, face ao 

valor arquitetónico e à história do respetivo património 

edificado mais antigo; 

x x  

3 - Evidenciar espaços de diálogo e poliglotismo cultural 

ocorridos entre a U.P., semioesferas distintas e espaço extra e 

alo-semiótico;  

x x  

4- Destacar a consciência da instituição para: 

i) O seu papel no desenvolvimento económico e social do 

território; 

ii) a necessidade de obtenção de novas fontes de receitas; 

iii) o interesse no reforço da notoriedade, prestígio e captação 

de mais estudantes; 

iii) a eficiência e eficácia de um modelo de trabalho em rede 

(maximização de resultados);  

x x  

 5- Dar a conhecer a posição de atores-chave face à integração 

do património edificado da U.P. na oferta turística da cidade 

do Porto;  

x x x 

6 - Perspetivar o enquadramento dos edifícios com história, da 

U.P. em redes de trabalho com vista à integração dos mesmos 

na oferta turística do destino. 

 x x 

(Fonte: elaboração própria) 

 

5.3.5.1.1 A análise documental 

O estudo de caso inclui a técnica de análise documental (fontes primárias e secundárias). 

Esta constitui, aliás, a primeira das técnicas a implementar pelo volume e, na maior parte 

das vezes, qualidade de informação que faculta, permitindo que a transição para uma 

segunda fase de recolha de dados, mais sensível porque requer contacto personalizado, 
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independentemente se individual ou se em grupo, ocorra com superiores níveis de 

confiança por parte do investigador.  

Os dados recolhidos na sequência da análise documental suportam muitas das vezes as 

perceções e opiniões dos participantes obtidas por intermédio das outras duas técnicas. 

Podem igualmente suscitar questões ou dúvidas cujo esclarecimento se venha a procurar 

obter seja no contexto das entrevistas, seja no do focus group, assegurando-se, assim, a 

desejável coerência entre os dados obtidos por via do conjunto das três técnicas 

adotadas.  

De entre as fontes mais utilizadas para a caracterização do Porto como destino turístico e 

cidade que acolhe a universidade estudada, destacam-se: i)os sites alusivos à oferta 

turística do Porto, notícias sobre o Porto como destino turístico, livros sobre a cidade, 

bem como artigos científicos. No que respeita à Universidade do Porto, releva-se a 

informação disponibilizada no respetivo site, tendo em conta o grau de aprofundamento 

relativo à “memória da U.P.”, quer em área de acesso público, quer reservada; uma obra 

decorrente do projeto de tratamento arquivístico e de digitalização relativo ao 

património edificado, mais antigo, da U.P. intitulado: A Universidade e a Cidade: Os 

Edifícios da Universidade do Porto ao longo da história, o qual mereceu a aprovação e o 

apoio de Programa Operacional da Cultura; comunicação em congresso por parte de dois 

docentes da Faculdade de Letras, artigo de Rui Ramos (docente e investigador com 

funções de vice-reitor por mandato de quatro anos) sobre os edifícios, um relatório sobre 

os núcleos museológicos e entrevistas em suporte audiovisual. A referida técnica foi 

implementada durante um ano. Iniciada ainda durante a fase de pesquisa exploratória 

teve lugar entre finais de 2019 e finais de 2021. 

5.3.5.1.2 As entrevistas 

O conjunto de objetivos específicos definidos, constitui, assim, um importante 

instrumento de suporte à identificação dos dados a recolher, condicionando, por 

conseguinte, os atores a entrevistar, o tipo de questões a realizar, isto sem prejuízo de, 

durante a realização das entrevistas, os visados poderem facultar outros tipos de 

informação e de dados, enriquecendo-se, desta forma, o processo em curso, a fase de 
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análise que se sucede, bem como o conjunto de etapas anteriores, numa espécie de 

looping que caracteriza todo e qualquer projeto de investigação que privilegie a 

qualidade dos contributos proporcionados.  

As entrevistas revestiram um caráter semi-estruturado tendo em conta que obedeceram 

a uma driving question: “Qual a sua opinião sobre a integração dos edifícios com história 

da U.P. em redes de trabalho a intervir sobre a oferta turística do Porto?”, na sequência 

da qual se permitiu que o discurso evoluísse livremente consoante a sensibilidade própria 

de cada um dos entrevistados, áreas de formação e funções desempenhadas e a 

desempenhar à data (técnicas, de docência e de investigação da Universidade do Porto, 

de governação e estratégicas da estrutura das três organizações auscultadas: 

Universidade do Porto, Câmara Municipal do Porto e Associação de Turismo do Porto e 

Norte de Portugal (ATPN) e Turismo de Porto e Norte de Portugal (TPNP). Tendo em conta 

que os dados obtidos, através dos insights decorrentes das entrevistas, ocorreram em 

fase subsequente à de análise documental, procurou-se igualmente esclarecer e 

aprofundar uma ou outra informação obtida por via da primeira. 

Na sequência da driving question colocada, procurou-se validar a informação já recolhida 

acerca do atual posicionamento da cidade do Porto como destino turístico. A confirmação 

da perceção relativa à insuficiência de oferta de património cultural construído, sob a 

forma de tours ou roteiros, como uma das fragilidades da oferta é outra das prioridades 

associada à adoção da técnica em análise, tendo em conta que vem corroborar a 

necessidade de se colmatar o referido défice. É nesta sequência lógica, que no âmbito da 

referida técnica, se pretende recolher opiniões por parte dos entrevistados, sobre a 

integração do património edificado antigo da U.P., em rede turística, como recurso 

cultural da oferta da cidade. Os dados recolhidos sobre a universidade estudada, além de 

visarem atestar a consciência, face ao valor do respetivo património cultural construído, 

perspetivam aferir, por via de um conjunto de diferentes dimensões, correspondentes 

aos objetivos específicos 3 a 6, a maior ou menor permeabilidade da instituição ao 

exterior e de recetividade para a integração de redes de gestão do destino turístico. Por 

último, procura-se igualmente que os interlocutores apresentem sugestões sobre o 

modelo de trabalho em rede, concretizando a ideia, indicando, para o efeito, atores e 
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potenciais relações entre si. Conforme se pode constatar de entre o conjunto de 

informações constantes do Anexo II (Mapa sistematizador das entrevistas), as entrevistas 

decorreram no período entre novembro de 2019 e janeiro de 2021.  

5.3.5.1.3 O focus group 

A referida técnica, enquanto espaço de discussão, ao apoiar-se no conteúdo resultante 

das entrevistas, reveste a importante função de clarificar e fundamentar pontos de vista 

divergentes, mas também de identificar contextos de enantiomorfismo e poliglotismo 

cultural, suscetíveis, no caso, de potenciar o desenvolvimento de estratégias de atuação 

suportadas por trabalho em rede.  

Tal como nas entrevistas, porém, também no focus group se pode permitir que as 

discussões fluam em sentidos diferentes do previsto em roteiro inicial, caso tal se revele 

com interesse para o tópico a aprofundar. Em todo o caso, a abordagem mais frequente 

corresponde a projetos moderadamente focados (Gondim, 2003). Aliás, de acordo com 

Morgan (1997), um bom roteiro é aquele que não só permite um aprofundamento 

progressivo (técnica do funil), mas também a fluidez da discussão sem que o moderador 

precise de intervir muitas vezes.  

Em todo o caso, para que a recolha de dados se processe com os desejáveis níveis de 

eficácia é imprescindível assegurar-se que o foco incide sobre o tópico considerado para 

discussão, ou seja: “Perspetivar o enquadramento dos edifícios com história, da U.P. em 

redes de trabalho com vista à integração dos mesmos na oferta turística do destino”. 

Importa que se não perca de vista, portanto, o propósito de diversificação e de 

aprofundamento dos dados recolhidos por via das entrevistas e que se permita identificar 

a opinião dos participantes sobre: i) que atores integrar e com que funções? ii) que tipo 

de articulação se prevê entre si? iii) que entidades responsabilizar para a coordenação 

dessas articulações? iv) que outros atores externos ao Porto, associar? v) que outras 

redes internas ou externas ao Porto associar?.  O focus group realizou-se a 23 de 

fevereiro de 2022. 
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5.3.5.2 A Análise de dados 

Na sequência da recolha de dados, procede-se à redução do volume de informação, à 

interpretação desta última e ao estabelecimento de relações entre os dados 

selecionados, bem como à sistematização das respetivas conclusões, o que, na essência, 

corresponde a um processo-base constituído por três etapas: redução dos dados, 

apresentação dos resultados e conclusão o qual, de acordo com Bardin (2015), dá azo à: 

criação do sistema de análise, ao desenvolvimento do processo de análise, bem como ao 

de extração de conteúdo significativo. Na fase de tratamento de dados, procede-se então 

à análise de conteúdo e de discurso. A codificação de variáveis qualitativas e subsequente 

análise corresponde à definição de unidades de contexto e de registo por forma a 

identificarem-se as categorias.  

A lógica de racionalização adotada contribui para reforçar o objetivo de consistência 

interna, isto na medida em que os dados sustentam, tanto os conceitos e interpretações 

teóricas, como os de representação, isto tendo em conta que, quando efetivamente 

significativos, permitem evidenciar determinadas relações entre si.  

Os dados recolhidos são, por essa razão, agrupados em categorias de análise que 

evidenciam uma forte correlação com as palavras-chave dos termos em que se definem 

os objetivos específicos, inerentes ao enquadramento prático da investigação constantes 

da tabela que acima se apresenta. Assim, a essência do critério de validação da 

categorização assumida “passa pelo fato de ela se harmonizar com os objetivos definidos 

e ser pertinente e, na medida do possível, produtiva.” (Esteves, 2006: 123). 

A ética e rigor são características fundamentais de um bom investigador (Patton, 2002). 

No sentido de se transmitir confiabilidade relativamente aos dados recolhidos, adotaram-

se as seguintes estratégias: a validação dos registos efetuados pelo entrevistador e a 

transcrição de partes do discurso dos participantes, quer para as entrevistas, quer para o 

focus group, recorrendo-se, por conseguinte, aos termos e expressões utilizadas. 

Ao integrar-se os dados coletados e exaustivamente analisados no âmbito dos capítulos: 

VI (análise documental) e VII (análise documental, entrevistas e focus group), relativos ao 

estudo de caso e à apresentação e discussão de resultados respetivamente, privilegia-se 
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por via dessa distribuição, uma sequência que favorece a inteligibilidade de cada um, por 

si só, bem como o equilíbrio e sentido de complementaridade entre os dois. 

5.3.6. População e Amostra 

A definição prévia de uma dada população e amostras é, a par da definição de objetivos 

específicos, outro dos requisitos para a obtenção de dados. A dimensão da amostra para 

investigação qualitativa depende do objetivo da investigação (Hays & Singh, 2012). A este 

propósito Patton (2002: 245) assume: "a validade, o significado, e os conhecimentos 

gerados do inquérito qualitativo tem mais a ver com a riqueza de informação dos casos 

selecionados e das capacidades observacionais/analíticas do investigador do que com a 

dimensão da amostra."  

Merriam (2009), por sua vez, define a amostra de população para um estudo de caso 

como o próprio caso específico a ser estudado e as pessoas, atividades e documentos 

suficientes para tratar aprofundadamente as questões de investigação. 

Para o processo de realização de entrevistas elegeram-se representantes da Universidade 

do Porto, Câmara Municipal do Porto e Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) e 

Associação de Turismo de Porto e Norte, A.R.-Porto Convention & Visitors Bureau ou 

Porto Convention Bureau (ATPN), conforme mapa sistematizador das entrevistas (Anexo 

II). No que respeita aos primeiros, elegeram-se responsáveis pela cultura e museus, pela 

gestão dos edifícios antigos da Universidade, docentes da instituição, ora da Faculdade de 

Letras, ora da Faculdade de Arquitetura, investigadores do CITCEM- Centro de 

Investigação Transdisciplinar «Cultura, Espaço e Memória» e outros colaboradores que 

estejam ou tenham estado, de alguma forma, profissionalmente relacionados com o 

referido património, identificados quer por conteúdos analisados, da sua 

responsabilidade, quer por indicação de terceiros.  

Na impossibilidade de se entrevistar pessoalmente o último vice-reitor, responsável pelos 

edifícios, por se encontrar doente e ter vindo, entretanto, a falecer, recorre-se ainda a 

entrevistas, disponibilizadas pelo próprio a canal televisivo da universidade (TVU).  

Com a heterogeneidade deste conjunto de atores, visa-se trazer diversidade de 

perspetivas ao processo de investigação. Com a respetiva auscultação, procura-se captar 
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os significados que os sujeitos atribuem aos fenómenos, às suas atitudes e desempenhos 

e aos de outros face aos primeiros.  

Com o focus group, perspetiva-se a coleta de dados, por meio das interações grupais 

geradas, com base na discussão acerca do tópico considerado. Apesar de constituir uma 

estratégia arriscada, a realização de apenas um focus group, como refere Gondim (2003), 

não é errada, até porque a triangulação de técnicas, perspetivadas no âmbito da presente 

investigação, dilui o impacto das eventuais limitações decorrentes da realização de uma 

sessão única, isto tendo em conta que o balanceamento entre os dados obtidos na 

discussão do grupo e a informação, obtida por via de outras fontes, evidencia potencial 

para conferir substância aos dados recolhidos e consistência ao projeto.  

À semelhança de outros métodos qualitativos, a seleção dos participantes é intencional, 

procurando-se integrar interlocutores que ofereçam maior potencial de gerar discussões 

produtivas. Assinala-se, entretanto, que a escolha de grupos assente em critérios de 

homogeneidade ou heterogeneidade depende dos objetivos da pesquisa que podem 

estar focados em crenças e opiniões transversais ou em posições antagônicas. Em todo o 

caso, é importante salvaguardarem-se algumas situações que gerem “desconforto” e falta 

de à-vontade para os participantes se manifestarem, como por exemplo, situações em 

que se juntem chefias e trabalhadores (Morgan 1997; Gondim, 2003).  

No presente estudo, privilegia-se a participação de representantes de topo das estruturas 

das entidades implicadas, isto é; da Universidade do Porto, da Câmara Municipal do Porto 

e da ATPN/TPNP, isto é; de indivíduos que exercem funções diretamente relacionadas 

com o tema proposto e com os tópicos considerados para discussão e cumulativamente 

têm “poder de decisão” (Ferreira, 2003). Pode então afirmar-se que a seleção dos 

entrevistados assentou em critérios estratégicos, elegendo-se os responsáveis pela 

gestão do destino, como ator central (Eckert et al., 2019) e, por conseguinte, com 

responsabilidades sob “fazer ou não fazer acontecer” visões formuladas, estratégias 

concebidas e até objetivos delineados (Pechlaner et al., 2019). Em contraponto, a U.P. é 

“convocada” para intervir, como entidade gestora do património em análise, com vista a 

um diálogo que viabilize a cogestão e o processo de criação de estruturas criativas pelos 

stakeholders (Jamieson & Jamieson, 2019; Plichta, 2019; Trinchini et al., 2019) ou o que 
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Pechlaner e outros (2019) consideram o desenvolvimento de destinos como uma tarefa 

colaborativa. 

 

5.4 Conclusão  

Com o presente projeto de investigação, visa-se, conforme se teve ocasião de referir, 

oferecer uma renovada perspetiva sobre os tópicos e temas tratados, tendo em conta o 

âmbito específico da questão de investigação colocada. Preconiza-se, em particular, 

iluminar a relevância do trabalho em rede, enquanto modelo de gestão de ativos culturais 

edificados, em contextos turísticos urbanos, entre os quais se relevam os de 

universidades detentoras de património edificado com reconhecido valor histórico, 

arquitetónico, estético e simbólico.  

A correlação entre pressupostos e objetivos específicos permitiu orientar o processo de 

revisão de bibliografia e a construção do corpo teórico de referência. Proporcionou ainda 

a clarificação da natureza da realidade a observar e a definição do tipo de relação entre 

investigador e objeto de investigação. É na sequência destas duas etapas que a 

metodologia, enquanto conjunto de princípios norteadores para a condução da 

investigação, bem como o método, enquanto conjunto de instrumentos para a recolha e 

análise de dados, vêm a ser estabelecidos. Por outro lado, a definição dos objetivos 

específicos iluminou a abordagem a adotar e as questões a colocar no âmbito das 

entrevistas a realizar. Se o corpo teórico construído (quatro primeiros capítulos) permitiu 

dar resposta aos sete primeiros objetivos específicos definidos, considera-se que os 

resultados previstos, por via do estudo empírico realizado, viabilizam a concretização dos 

últimos seis. 

É o resultado conjunto da validação dos pressupostos e da concretização dos objetivos 

definidos, que confere ao projeto a robustez necessária para que se possam retirar 

ilações e proporcionar contributos teóricos e práticos sobre a questão de investigação 

formulada. Sem prejuízo de se ter adotado um conjunto de etapas que conferisse 

coerência e consistência ao processo de investigação, no seu todo, releva-se o caráter 

dinâmico e interativo entre a teoria e a prática, ao longo do mesmo.  
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Capítulo VI- Estudo de caso: a Universidade do Porto 

6.1 Introdução  

Antes de mais, importa contextualizar o alinhamento da questão em análise com a visão 

política em Portugal relativamente à cultura e ao património cultural. De acordo com o 

programa do XXII Governo Constitucional Português (2019-2023), é suposto a cultura ser 

alvo da centralidade que lhe é conferida pelo anterior Governo, no âmbito do qual as 

respetivas competências transitam do nível de uma Secretaria de Estado para as de um 

Ministério (Presidência do Conselho de Ministros, 2015). A cultura é então 

expressamente assumida como um pilar essencial da democracia, da identidade nacional, 

da inovação e do desenvolvimento sustentado, percecionado como um veículo 

transformador da sociedade e dos territórios. Reconhece-se-lhe um potencial económico 

significativo, imputam-se-lhe responsabilidades no estabelecimento do diálogo entre 

Portugal e o resto do mundo.  

Por outro lado, deteta-se que o referido propósito, assenta numa aceção de cultura que 

viabiliza a fruição ativa do património cultural através do desenvolvimento alargado do 

princípio da experienciação, enquanto fenómeno que permite a cada indivíduo sentir-se 

especialmente conectado com a sua herança cultural e, por conseguinte, o seu 

enquadramento num clima de recetividade às inovações tecnológicas, sociais, 

económicas e ambientais, introduzidas por via de estratégias transversais, programadas e 

adequadas às transformações do país e do mundo.  

Conforme se tem vindo a destacar, o sector do turismo é integrado por um conjunto de 

subsetores distintos, cujo nível de impacto e grau de resultados de uns interfere com os 

de outros. Importa, ressalvar, que o referido atributo é particularmente crítico para os 

destinos urbanos, face à dimensão multifuncional que os define, questão amplamente 

aprofundada no âmbito do Capítulo IV, mas sobretudo tendo em conta as expectativas 

que sobre ela recaem e que a dotam, no caso, de uma natureza eminentemente 

estratégica. Assim, a atratividade e a competitividade da oferta dos destinos, e em 

particular a disponibilizada em territórios urbanos, depende, em grande medida, da 
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capacidade instalada para a diversificar e para a diferenciar, bem como para a gerir 

através de um eficiente e eficaz trabalho de cooperação.  

Na sequência da apresentação de uma descrição da génese da instituição, a sua história é 

apresentada tendo por mote a recorrente necessidade de edifícios, capazes de dar 

resposta ao crescimento da instituição, nomeadamente pela diversificação de áreas 

científicas a que vem a dedicar-se, pelo aumento do número de cursos e evolução 

significativa da dimensão da população estudantil. Desta forma, com base na 

caracterização considerada no site oficial, publicações da instituição e entrevista 

concedida à TVU. Universidade do Porto, por responsável pelo património edificado e 

sustentabilidade,  procede-se, ao longo do presente capítulo e do respetivo anexo (Anexo 

IV), a uma caracterização da Universidade do Porto sob perspetivas relevadas para a 

questão de investigação formulada e no âmbito das quais se privilegia a respetiva 

dimensão física.  

Sem qualquer pretensão em fazê-lo de forma exaustiva ou pormenorizada, identificam-se 

os edifícios com história, expressão que adotaremos, por empréstimo, nas referências 

que lhes fizermos de ora em diante, e no âmbito do mencionado Anexo, realçam-se as 

circunstâncias que ditam a ramificação da U.P. por distintas “manchas” da cidade do 

Porto e concelhos limítrofes (Gaia e Matosinhos), bem como as histórias relacionadas 

com os referidos edifícios. Enquanto se perspetiva por um lado, evidenciar a proximidade 

física destes edifícios e, por conseguinte, destacar um fator facilitador decorrente da 

respetiva localização geográfica para a integração de rotas ou roteiros, procura-se por 

outro, enfatizar a estreita relação entre o crescimento físico da U.P. e o desenvolvimento 

urbano da própria cidade do Porto, bem como o potencial da informação coligida para 

cada edifício, isto é; a existência de uma base de trabalho, suportada por criteriosa e 

rigorosa investigação, passível de ser interpretada e associada a tecnologias, entre outras 

técnicas, que lhes permitam conquistar o estatuto de experiências turísticas de elevado 

grau de atratividade. 

Cientes ainda do espólio acumulado pela instituição, constituído por: documentos de 

vários tipos, bibliografia, obras de arte, instrumentos e até jardins, este é igualmente 

relevado não só por, em alguns casos, se encontrar no interior ou envolvente dos edifícios 
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e, por conseguinte, tendo em conta a partilha física de um dado contexto, como pelas 

potenciais complementaridades que se podem estabelecer entre estes últimos e os 

respetivos recheios e espaços exteriores. Assim, no capítulo a iniciar e respetivo anexo, 

procede-se à descrição dos factos que motivam a instalação de serviços e cursos da U.P. 

no referido conjunto de edifícios, dos contornos que definem esses processos, identifica-

se a respetiva localização, apresentam-se os anteriores proprietários e as especificidades 

arquitetónicas e/ou estéticas dos mesmos, sem que todavia se deixe de fazer menção a 

cada um dos núcleos museológicos que decorrem da atividade da instituição, reforçando 

o respetivo património tangível e intangível. 

Com o presente estudo de caso, pretende-se, por conseguinte, ilustrar o potencial 

turístico da Universidade do Porto, no que respeita ao seu património edificado mais 

antigo. Face ao referido propósito, procede-se ao desenvolvimento de uma reflexão 

sobre a evolução da cidade do Porto enquanto destino turístico, bem como à análise da 

oferta disponibilizada, com base na informação disponibilizada em sites turísticos. Tendo 

esta ideia em mente, perspetiva-se contribuir para uma reflexão sobre a relevância do 

património edificado da Universidade do Porto, e em particular daquele que a instituição 

designa de edifícios com história, enquanto oferta turística. Neste sentido, e tendo em 

conta o referido caráter de interdependência relativamente à atividade desenvolvida 

pelos mais diversos agentes a intervir na área do turismo, equaciona-se a integração da 

referida “oferta”, em redes de trabalho de cooperação, constituídas para efeitos de 

obtenção de sinergias e maximização de resultados, tanto individuais, como do destino 

como um todo.  

Tendo em conta os pressupostos em que assenta a questão que norteia o presente 

projeto de investigação e o considerável conjunto de medidas previsto para o domínio do 

património cultural, em Portugal, constata-se a existência de um significativo conjunto de 

dimensões comuns: i)Diversificação e inovação da oferta cultural; ii) Incremento da 

comunicação e da visibilidade de programação em todo o país; iii) Reforço do trabalho em 

rede e das parcerias; iv) Criação de novas rotas e itinerários culturais para percorrer o 

património cultural e equipamentos de cultura pelo país, com vista ao desenvolvimento 

do potencial e da competitividade dos territórios; v)Alargamento das iniciativas que 
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contextualizem o património histórico edificado no âmbito das características específicas 

do local, convidando o público a viagens culturais ao passado. 

 

6.2. A Universidade do Porto. Porquê? 

 

No site oficial da Universidade do Porto, em espaço consignado à sua “memória”, pode 

encontrar-se o seguinte texto:  

“Pode a história de uma instituição estar guardada entre as quatro paredes de um edifício? 

Na U.Porto acreditamos que a história se cumpre todos os dias. Ainda assim, orgulhamo-nos 

de possuir um conjunto de edifícios que ajudam a escrever os mais de 100 anos de história 

da Universidade. Tendo como expoente máximo o Edifício Histórico da Universidade, 

localizado na Praça Gomes Teixeira (atual Reitoria), este património está concentrado 

maioritariamente no centro da cidade, ainda que alguns destes edifícios já não sejam 

utilizados no âmbito das atividades da instituição.”… 

A Universidade do Porto (U.P.), com raízes em 1762, constitui-se oficialmente em 1911, 

como universidade pública, no centro da cidade do Porto, segunda cidade mais 

importante de Portugal, apenas precedida por Lisboa (centro político do país). Hoje, com 

uma natureza fundacional, integra um vasto património edificado, artístico, bibliográfico 

e cultural. Com efeito, na sequência do rápido aumento do número estudantes, da 

abertura de novos cursos e da incessante necessidade de mais espaço e de condições 

mais adequadas para o funcionamento da instituição, assiste-se, desde muito cedo, à 

transferência de serviços e de faculdades entre edifícios, a adaptações dos mesmos, a 

aquisições de “novos” e à construção de raiz de outros.  

Por via da questão equacionada e que perspetiva a integração deste património, na 

oferta turística do destino, preconiza-se poder ir ao encontro da necessidade de 

reequacionamento das propostas turísticas da cidade do Porto e da disponibilização de 

uma oferta mais diversificada e diferenciada assente na retórica da criatividade do espaço 

urbano. Dito de outro modo, considera-se que o património edificado da U.P. pode vir a 

constituir uma resposta possível à premência, identificada por Gomes (2012), em se 

incorporar outros elementos plurais das histórias, das culturas e das tradições urbanas, 
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por via da inclusão material de espaços urbanos diversificados, fomentando-se assim uma 

cidade turística mais plural e diversa.  

A este propósito, importa referir que a esta pluralidade e caráter diferenciador se atribui 

não só a responsabilidade pelo reforço do sentido de identificação, por parte dos 

habitantes, com a cidade, como a elevação do plano político a um outro patamar. Com 

efeito, o alargamento simbólico e material da cidade turística, promove o estreitamento 

da relação com a comunidade e a ampliação do terreno dos investimentos económicos e 

financeiros por parte do poder local (idem).  

 

6.3 A cidade da Universidade: o Porto 

        6.3.1 A conquista de um “estatuto” 

A escolha da Universidade do Porto, como estudo de caso, remete-nos 

incondicionalmente para a cidade em que a mesma se situa.  

O Porto é hoje um importante destino turístico. Mas não foi sempre assim. A respetiva 

atratividade foi conquistada sensivelmente nas últimas duas décadas. Com efeito, 

fustigada pela generalizada tendência de “desertificação” urbana, fenómeno a que se fez 

menção na secção 1.3 do Capítulo I, o Porto, cidade portuguesa do Norte do país, foi, até 

há poucas décadas atrás, uma cidade com edifícios e espaços públicos degradados e com 

o espetro, sobretudo em anos mais recentes, de um “certo abandono”, acentuado pela 

tendência para a redução de espaços comerciais e residências (Ramires, et al., 2018). À 

semelhança de outras cidades da Europa, também “as suas gentes” tiveram de ser 

capazes de reverter esta imagem profundamente desoladora e reanimar atividades 

comerciais e serviços. Tiveram ainda de recuperar a função residencial que não só confere 

“alma” à cidade, como a mobilização de outras funções e atividades que lhe dão suporte. 

Reconquistar, enfim, as dinâmicas próprias de lugares onde “a vida decorre 

normalmente”, o que, por si só, constitui um poderoso atrativo, tendo em conta a 

curiosidade sentida, pelos turistas, relativamente a como são e como vivem as pessoas 

que aí residem.  



 

221 
 

É na sequência da classificação da cidade, pela UNESCO, como Património Mundial, no 

ano de 1996, e do reconhecimento como Capital Europeia da Cultura, em 2001, que, no 

espaço de poucos anos, se deu lugar a todo um processo de renovação urbana. Como 

resultado da construção e reabilitação de edifícios, do melhoramento de espaços e 

equipamentos públicos, da criação de atrações culturais, da dinamização de eventos e de 

todo um conjunto de serviços e negócios, direta e indiretamente relacionados com o 

turismo, tornou-se possível o acolhimento de um número crescente de novos turistas. 

Efemérides diversas, tais como a VIII Cimeira Ibero-americana, realizada em 1998 na 

Alfândega do Porto, as infraestruturas construídas com vista à concretização do Euro 

2004, a receção de novas companhias aéreas por parte do Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro, aumentando-se o número de rotas diretas entre pontos de origem e destino, 

nos seus dois sentidos, contribuíram para o reforço da notoriedade e atratividade da 

cidade. Os prémios de “melhor destino europeu”, recebidos nos anos de 2012, 2014, 

2017, 2018 e 2019, bem como as reiteradas menções de que foi alvo, por parte de 

conceituados media internacionais, de que é exemplo o “Lonely Planet” que reconhece a 

cidade como um dos dez melhores destinos de férias da Europa, e a ocupação do segundo 

lugar na categoria “Emerging European Destinations” do prémio “Travellers Choice”, 

promovido pelo “TripAdvisor”, no ano de 2013 (Ramires et al., 2018), vêm a reforçar 

expressivamente o interesse e dimensão do turismo da cidade, atestando a respetiva 

capacidade para se modernizar, preservando, ainda assim, a tradição e a “autenticidade”, 

que se lhe reconhece. A um cenário, até então, inerte aos pés do Douro, descrito por 

muitos, como escuro, velho e sujo, o processo de renovação urbana e de notoriedade 

crescente, conferiu “luz e ação”.  

Já num contexto severamente afetado pela pandemia causada pelo vírus sarscov-2, 

conhecido por Covid-19, o Porto continuou a conquistar títulos. Destaque-se, a 2 de 

novembro de 2020, a conquista, entre 21 cidades do mundo nomeadas, do prémio “de 

melhor destino europeu para escapadela urbana” das “World Travel Awards”, os 

chamados Óscares do Turismo (fonte: site “Porto Secreto”). Dias depois da atribuição 

deste “óscar”, o Porto obtém a distinção de melhor cidade pequena (com menos de 250 

mil habitantes) para estar e viver. O jornal “Público”, de 9 de novembro de 2020, realça o 
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artigo da “Monocle”, influente publicação em matéria de design, cultura urbana e 

tendências, o qual refere que tal como Lisboa, o Porto é uma cidade histórica portuária, 

“charmosa”, com acesso rápido a boas praias que vive a um ritmo próprio, 

completamente independente do da primeira. Em estudo realizado pela empresa 

norueguesa “Sumo Finans”, de acordo com publicação do “Jornal Expresso” de 26 de 

janeiro de 2021, a cidade é ainda reconhecida como “a melhor cidade da Europa para 

viver em família”. Segurança, custo de vida, oferta escolar, parques e diversões para 

crianças são alguns dos critérios utilizados. Em 30 de março, as referências positivas ao 

Porto continuam e o site “Porto Secreto”, com base em artigo da “Condé Nast Traveller”, 

da autoria de Anna Hart, o qual destaca o carisma e a hospitalidade dos portuenses, o 

“encanto do dramático rio Douro” e “as ruas estreitas do centro histórico”, publica a 

notícia: “Porto eleito o segundo melhor destino para mulheres que viajam sozinhas”. Já a 

5 de julho, novo destaque sobre a cidade do Porto surge na imprensa. As notícias do 

“Porto.” editam rúbrica intitulada: “Cidade do Porto no topo da certificação internacional 

em qualidade de vida”. A 13 desse mês, a”Revista Volta ao Mundo” publica notícia alusiva 

à criação de uma “Liga das Cidades para o Turismo Sustentável”. As cidades que integram 

a referida Liga são: Porto, Veneza e Praga. Ainda em julho, a cidade do Porto vem a ser 

novamente reconhecida, pela World Council on City Data, com o nível Platinum, no 

âmbito da norma “ISO 37120 Sustainable cities and communities — Indicators for city 

services and quality of life”. A 7 de outubro, a revista Condé Nast Traveller posiciona, de 

acordo com notícia publicada, a cidade do Porto, em segundo lugar no ranking das 

melhores cidades da Europa. Os critérios adotados para a referida classificação incidem 

sobre gastronomia, qualidade de serviço da oferta hoteleira e hospitalidade aliada à 

tradição histórica da cidade.  

6.3.2 A oferta turística do destino. Porto: o que ver e fazer? 

No processo de busca por conteúdos disponibilizados, naquele que pode considerar-se 

um canal privilegiado de acesso a informação turística sobre o norte de Portugal, ou seja; 

a internet (CCDR-N-Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte, 2011), 

em pesquisa efetuada no Google, na última semana de fevereiro de 2021, acionada pelas 

https://www.dataforcities.org/
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palavras: “sites turísticos sobre o Porto”, as três primeiras referências foram para: o do 

“Turismo Eurodicas”, seguido do “Buenasdicas” e, por fim, o “Turista profissional”. 

Conclui-se, a partir dos dados sistematizados na tabela abaixo, que algumas das atrações 

se situam na envolvente em que se localiza o Edifício da Reitoria da U.P.. De entre as 

atrações mencionadas por cada site, duas são comuns aos três.  

 

Tabela 13 - O Porto como destino turístico: sites em destaque 

Sites Recursos destacados na zona do Edifício 

da Reitoria da U.P.  

Recursos destacados em comum pelos 

três sites 

Turismo Eurodicas Jardim da Cordoaria  

Livraria Lello & Irmão 

Rua das Galerias de Paris 

Rua de Miguel Bombarda 

Torre dos Clérigos 

 

 

Caves do Vinho do Porto 

Estação de S. Bento 

Livraria Lello & irmão 

Buenasdicas Livraria Lello & irmão  

Torre dos Clérigos 

Ponte D.Luís I 

Ribeira 

Turista profissional  Igreja Nª Srª do Carmo  

Livraria Lello & irmão 

Torre dos Clérigos 

Torre dos Clérigos 

 

(Fonte: elaboração própria) 

 

O conceituado site do “TripAdvisor”, que surge na referida pesquisa em quarto lugar, 

posiciona igualmente a Torre dos Clérigos, entre os dez recursos mais atrativos do 

destino. Tais outputs, permitem que se valide a dimensão turística associada à envolvente 

física do edifício histórico da U.P., assim intitulado pela instituição, o edifício ocupado 

pela Reitoria.  

Em pesquisa que se pode considerar mais especializada, sobre “Edifícios mais 

emblemáticos da cidade do Porto”, constata-se que o edifício mais referenciado é o do 

Palácio da Bolsa.  

 

 

Figura 26 – Palácio da 
Bolsa
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Situado nas proximidades da Ribeira do Porto, o referido edifício é de estilo dominante 

neoclássico e foi iniciado em 1842, pelo arquiteto Joaquim Costa Lima. Identificam-se ainda, com 

base na análise efetuada aos três sites que constam do topo dos resultados obtidos na sequência 

da pesquisa efetuada, outros recursos, conforme Tabela 14 abaixo, situados na envolvente do 

Edifício da Reitoria da Universidade do Porto, bem como edifícios da própria instituição.  

 

Tabela 14 - Edifícios mais emblemáticos da cidade do Porto: sites em destaque 

Sites Recursos destacados na zona do Edifício 

da Reitoria da U.P. e edifícios da U.P. 

Recursos destacados da Universidade do 

Porto 

O Porto Encanta Centro Português de 

Fotografia ou Antiga Cadeia da Relação 

 

Edifício da Reitoria da U.P. 

Tripadvisor Hospital de Santo António 

Edifício da Reitoria da U.P. 

Faculdade de Belas Artes da 

U.P. (Palacete Braguinha) 

Faculdade de Belas Artes da U.P. (Palacete 

Braguinha) 

Casa Andresen 

Faculdade de Arquitetura da U.P. 

Portoalities Casa Andresen 

Faculdade de Arquitetura da U.P. 

 

(Fonte: elaboração própria) 

 

Em todo o caso, constata-se, nesta segunda abordagem, que a heterogeneidade dos 

resultados, se acentua, relativamente à pesquisa anterior, o que parece indiciar alguma 

falta de critérios para a seleção e apresentação da oferta. Ainda assim, no conjunto dos 

três sites são quatro os edifícios destacados da U.P., três dos quais pertencem ao grupo 

dos seus edifícios históricos.  

A flagrante ausência de rotas, roteiros, percursos, itinerários culturais ou ainda do que se 

pode considerar segmentação da oferta turística relativa ao património edificado, nos 

referidos portais, pode ser interpretada como um indicador preocupante, isto sem 

prejuízo, de acordo com informações constantes do blog “Explorandar”, da prática de 

tours organizados e conduzidos, outrora pelo jornalista e historiador, Germano Silva e na 

atualidade pelo arqueólogo, Joel Cleto, entre outros indivíduos com amplos 

conhecimentos de história que promovem visitas customizadas, proporcionando 

respostas a motivações de distintos perfis de turistas culturais e eventuais razões para o 

prolongamento do tempo de estadia na cidade e/ou regressar.  
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Naquele que é o site da ATP-Associação de Turismo do Porto e Norte, dedicado ao 

turismo no Porto e Norte de Portugal (“VisitPorto”), estrategicamente divulgado no 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro, durante anos, e da responsabilidade da ATP-, 

identificam-se dezenas de pacotes turísticos. A cooperação e a articulação entre os 

municípios da área metropolitana do Porto e a ATP são uma evidência quando se 

exploram os conteúdos das diversas ofertas concebidas, modelo de gestão que de acordo 

com a referida associação se tem revelado rentável, estratégica e “inquebrável para o 

Destino”. Os principais agentes económicos do Porto e do Norte de Portugal são então, 

de acordo com a referida fonte, os associados da ATP. Presidida pela Câmara Municipal 

do Porto, a Associação destaca, entre os seus parceiros, as seguintes entidades privadas: 

o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, a Universidade do Porto, a AEP-Associação 

Empresarial de Portugal, a APHORT-Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e 

Turismo, a APAVT-Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, a AMTC - 

Associação do Museu dos Transportes e Comunicações, Associação Geopark Arouca, 

Fundação de Serralves, O Românico do Tâmega e Sousa, e os principais stakeholders da 

região (hotéis, agências de viagens, organizadores profissionais de congressos, centros de 

congressos, transportadoras turísticas, quintas, caves do Vinho do Porto, restaurantes, 

empresas audiovisuais, etc.). Esta Associação, também de acordo com informação 

constante do respetivo site, dada a sua representatividade, empenho e know-how, terá 

sido apontada pelo Turismo de Portugal como a única entidade do Porto e do Norte de 

Portugal elegível para a projeção do mesmo, na qualidade de Agência Regional de 

Promoção Turística do Destino.  

Ainda assim, a consulta dos sites de cada uma das entidades parceiras não permitiu, à 

data da pesquisa, identificar quaisquer referências à ATP, nem na qualidade de parceiro, 

nem na de associado, o que indicia a ausência de relação de bilateralidade e um 

deficitário trabalho em rede. De entre o vasto conjunto de ofertas que promovem, 

ressalta a diversidade de meios de locomoção que se lhe encontram associadas e que são, 

simultaneamente, experiências em si mesmo: sidecar, segway, comboios turísticos, 

funicular, teleférico, elétricos, bicicleta e outros associados ao rio Douro (passeios de 

barco) e que, nalguns casos, articulam o Porto com outros municípios: Régua, Pinhão, 
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Barca D’Alva, Tomaz do Douro e com a região do Minho: Gerês (experiências de caiaque). 

As propostas associadas a experiências gastronómicas e às caves de vinho do Porto, a 

vinhos e a bares…é igualmente considerável. Os museus da Universidade encontram-se 

divulgados no referido site, todavia, no que respeita a património edificado, destacam-se 

em particular, os que relevam o Património Religioso, o Roteiro associado ao centro 

histórico do Porto (Património Mundial da UNESCO) e o Porto Architecture Tour|Pritzker-

ATWILL, do qual consta a Casa da Música (projeto de REM Koolhaas), a Faculdade de 

Arquitetura da Universidade do Porto (projeto de Álvaro Siza Vieira) e o Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves (projeto de Souto Moura).  

Numa pesquisa mais segmentada do site “VisitPorto”, identifica-se um conjunto de trinta 

e cinco categorias, no âmbito das quais se pode aceder a informação sobre: “spas, 

saunas, termas” e a “casas de fado”. Constata-se, todavia, não obstante a referida 

diversidade, a ausência de oferta destinada a acolher e a dar a conhecer edifícios com 

reconhecido valor imaterial ou simbólico relacionados com instituições com 

responsabilidades sobre o rumo da história da própria cidade e entre as quais a 

Universidade do Porto se afigura como um dos exemplos mais paradigmáticos. As 

propostas no sentido de se conhecer destinos, como: Braga, Guimarães, mas também 

extensivas a recursos turísticos de outros concelhos (Arouca, Castelo de Paiva, Gondomar, 

Matosinhos, Vila Nova de Gaia…), confirmam uma estratégia de se promover não só o 

Porto, como a Região Norte, destinos assumidos, pela ATP, como “a essência de 

Portugal!”. 

6.3.3 Património edificado: que estratégia de oferta? 

A ausência de uma estratégia associada ao património cultural é já denunciada em notícia 

emitida, a 25 de junho de 2006, pela Lusa. A referida notícia ilumina criticamente o 

“silêncio” em torno da data do décimo aniversário da classificação do Porto como 

Património Mundial. Esta efeméride, à qual se atribui a responsabilidade por ter 

proporcionado à cidade “inúmeras oportunidades”, só terá sido, de acordo com os 

resultados da auscultação realizada a individualidades do meio da cultura, empresarial e 

político local, aproveitada pelos operadores privados que “encheram o rio Douro de 
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barcos turísticos”. De acordo com a referida fonte, dez anos depois da aprovação da 

proposta apresentada pelo Comissariado para a Renovação Urbana da Área da Ribeira 

Barredo (CRUARB), entidade responsável pela recuperação e reabilitação do Centro 

Histórico do Porto, o número de turistas aumentou, mas é patente a degradação da 

grande maioria dos edifícios antigos, dos quais cerca de oitenta são classificados. 

 

 

Figura 27 – Casa degradada (Fonte:Porto Press)              Figura 28 – Casa restaurada (Fonte:Porto Press) 

 

Em caracterização do perfil do turista do Norte de Portugal, realizada pela CCDR-N (2011), 

constata-se que a maior percentagem de turistas no norte de Portugal, é de origem 

nacional; 45,2% do total são de origem estrangeira de entre os quais 10,4% são de 

nacionalidade espanhola; 7,7% é a percentagem correspondente a turistas franceses, 

3,5% aos do Reino Unido e da Alemanha e 20,1% representa os de outros países. A média 

de idades situa-se entre os 25 e os 44 anos, posicionando-os em plena fase de vida ativa 

portanto, e maioritariamente são detentores de habilitações académicas de nível 

superior. Privilegiando unidades de alojamento coletivo, o “turista-tipo” chega à região 

em viatura automóvel própria ou de avião, neste caso, preferindo as companhias de 

aviação de baixo custo e desloca-se pela região a pé, de comboio ou em carros alugados. 

Logo seguida por recomendações/opiniões de familiares ou amigos(as), a internet é então 

indicada como o mais importante canal para a obtenção de informação sobre a região do 
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norte do país e como um precioso instrumento de auxílio para a planificação das viagens, 

especialmente de lazer, verificando-se um decréscimo acentuado do papel 

desempenhado pelas agências e operadores de turismo. Atente-se que, nesta 

caracterização levada a cabo pela CCDR-N, se releva, por um lado, a tendência crescente 

por parte dos turistas para a valorização do património cultural, e, por outro, o papel 

crítico que os mesmos adotam em relação à forma como se encontra conservado e ao 

modo como é comunicado ao público, enfatizando-se a necessidade de uma oferta de 

maior qualidade ao nível da atividade cultural regional. Desta forma, o referido estudo 

permite identificar a visão que os turistas têm do património na região, percebendo-se 

que consideram premente proceder-se ao restauro/valorização de um conjunto 

significativo de estruturas patrimoniais, assim como ao investimento em processos de 

investigação e comunicação, no sentido de se viabilizarem respostas mais consentâneas 

com as exigências dos dias de hoje. 

Não obstante reconhecerem a reduzida dimensão da cidade do Porto, por comparação 

com Madrid onde existem mais de cinquenta rotas pedestres, enquanto conjunto de 

sítios e etapas com valor emblemático e simbólico para a população local e para os 

turistas, Aguiar e outros (2011) consideram escassa a divulgação de itinerários culturais e, 

por conseguinte, deficitário o acesso tanto a turistas, como à própria comunidade, a um 

conhecimento cultural da cidade mais alargado e mais profundo que contribua para a 

compreensão efetiva dos recursos turísticos visitados. A este propósito, importa destacar 

o crescente papel que as rotas pedestres ou percursos a pé têm conquistado para os 

turistas conhecerem, aprenderem e se relacionarem com o lugar e com os ritmos da 

cidade turística (Kanellopoulou, 2018; Küpers & Wee, 2018), pelo que a acessibilidade 

associada ao espaço público e às cidades é enfatizada (Henderson, 2018; Morris, 2018). 

Luís Pedro Martins, atual presidente da Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte 

de Portugal (TPNP), na cerimónia de tomada de posse do cargo de presidente da 

Associação de Turismo do Porto e Norte (ATP) que teve lugar em 17 de setembro de 

2020, e que passa a acumular com o primeiro, enfatiza a relevância da cidade do Porto 

como “ponto fulcral e ponto de acesso ao destino Norte de Portugal” pelo protagonismo 

na disponibilização dos diferentes produtos turísticos regionais e no acesso aos recursos 
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turísticos do Porto, Minho, Trás-os-Montes e Douro. Todavia, além de destacar a 

premência em se proceder à revisão do modelo de financiamento da promoção da região 

no estrangeiro, bem como a clarificação das organizações, na região, com competências, 

com conhecimento e meios para realizar a promoção internacional, perspetiva um 

cenário de atuação com acrescidos e exigentes desafios: “A competição entre destinos 

será muito feroz. A nossa vizinha Galiza (Espanha) anunciou, logo no início da pandemia, 

um envelope de 27 milhões de euros para poder trabalhar a sua promoção internacional. 

A Espanha, a Itália, essas grandes potências de turismo (…), viviam muito à sombra do 

enorme sucesso que tinham neste setor, mas não vai ser assim a partir de hoje, não vai 

continuar assim”. (Lusa, 2020).  

Com efeito, o ano de 2020 constitui um marco à escala global e representa, 

particularmente para os setores económicos relacionados com o turismo, um “duro 

golpe”. No caso de Portugal, de acordo com os números publicados pelo portal do INE-

Instituto Nacional de Estatística, entre março e dezembro de 2020, os valores de 

faturação das Atividades de alojamento e das Atividades artísticas, de espetáculos, 

desportivas e recreativas representaram menos de metade do valor faturado no mesmo 

período de 2019.  

Os desafios de contexto a que se juntam as crescentes exigências da atividade, 

relacionadas com o incremento do uso de tecnologias; com o fenómeno de crescente 

autonomização e individualização dos consumos por parte dos turistas, bem como a 

competitividade que a caracteriza, decorrente de fatores associados ao fenómeno de 

globalização dos mercados, tendem a agudizar-se.  

Tendo em conta o protagonismo assumido pelas atividades direta e indiretamente 

relacionadas com o turismo para o desenvolvimento das economias locais, questão 

particularmente explorada no âmbito do Capítulo I do presente projeto de investigação, 

impõe-se o reposicionamento por parte de atores com capacidade para impulsionar o 

desenvolvimento de estratégias conjuntas, no sentido de se acionarem mecanismos 

suscetíveis de satisfazer as expectativas dos turistas da pós-modernidade, agora 

agravadas por questões de natureza sanitária. A disponibilização de novos pontos de 

interesse que permitam reforçar a diversidade e caráter diferenciador da oferta, 
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desconcentrar os fluxos de turismo, alargar o perfil de públicos a captar, aumentar a 

duração das estadias, o nível de lealdade ao destino e um favorável word of mouth, entre 

outros benefícios, pode assumir uma natureza estratégica crítica para o sucesso do 

destino.  

 

6.4 A Universidade do Porto 

6.4.1 Origem e evolução 

A Universidade do Porto tem as suas origens no século XVIII, a partir de uma combinação 

de experiências formativas que vêm a dar origem, em 1762, à Aula de Náutica e em 1779 

à Aula de Debuxo e Desenho. A sua génese assenta, assim, num conjunto de instituições 

formado pela Academia Real da Marinha e Comércio (1803), na Academia Politécnica 

(1837), na Real Escola de Cirurgia (transformada em 1836 em Escola Médico-Cirúrgica) e 

na Academia Portuense de Belas artes (1836, futura Escola Portuense de Belas artes, em 

1881) responsáveis por proporcionar a formação dos quadros portuenses ao longo dos 

séculos XVIII e XIX, dando resposta à falta de pessoal qualificado na área naval, no 

comércio, na indústria e nas artes. A instituição surge, assim, como resposta ao ensejo 

das “forças vivas” da sociedade portuense no sentido de se colmatar o défice de 

conhecimentos associados a práticas inerentes às atividades relevantes para Portugal, e 

para a cidade em particular, à época. Identifica-se, assim, na sua génese o propósito de 

intervir como agente suscetível de elevar o nível de convergência entre os recursos 

disponíveis no território e a capacidade para os potenciar, impulsionando-se, dessa 

forma, a economia local e favorecendo-se previsivelmente a qualidade de vida não só dos 

portuenses, como da população do norte do país, num posicionamento totalmente 

alinhado com a reflexão, assente na revisão de literatura levada a cabo no âmbito do 

Capítulo III do presente projeto de investigação, relacionada com a relevância do papel 

das universidades para o desenvolvimento dos territórios. 

Oficialmente criada em 22 de março de 1911, a Universidade do Porto é um exímio 

exemplo do caráter emblemático que se atribui ao século XX em matéria de diversificação 

de saberes e de autonomização de escolas. Ainda durante a 1.ª República, surge, assim, 
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em 1915 a Faculdade Técnica (rebatizada em 1926 de Faculdade de Engenharia); em 

1919, a Faculdade de Letras e, em 1921, a Faculdade de Farmácia. Ainda que este ritmo 

de crescimento tenha sofrido, durante o regime autoritário, um abrandamento, após a 

revolução de abril de 1974 e até ao fim do século, expande-se notavelmente. Às seis 

faculdades existentes juntaram-se mais oito: Instituto de Ciências Biomédicas Abel 

Salazar (1975), Faculdade de Desporto (1975), Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação (1977), Faculdade de Arquitetura (1979), Faculdade de Medicina Dentária 

(1989), Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação (1992), Faculdade de Belas 

Artes (1992) e Faculdade de Direito (1994). Hoje, a Universidade do Porto conta, 

conforme referido, com 14 Faculdades, uma Business School e mais de cinquenta 

unidades de investigação, reconhecidas pela FCT-Fundação para a Ciência e Tecnologia, 

nove das quais são Laboratórios Associados. 

6.4.2 Governação, recursos humanos e físicos 

Na atualidade a Universidade do Porto é governada por um conjunto de órgãos: o 

Conselho de Curadores, o Conselho Geral, o Reitor e o Conselho de Gestão. Além destes 

órgãos, a Universidade integra ainda o Senado, a Provedoria e o Fiscal Único. No âmbito 

daquelas que definiu como atribuições, tendo em conta a essência da problemática do 

presente projeto de investigação, relevam-se as seguintes: 

i) A formação no sentido global - cultural, científica, técnica, artística, cívica e ética - 

no quadro de processos diversificados de ensino e aprendizagem, visando o 

desenvolvimento de capacidades e competências específicas e transferíveis e a 

difusão do conhecimento;  

ii) O incentivo ao espírito observador, à análise objetiva, ao juízo crítico e a uma 

atitude de problematização e avaliação da atividade científica, cultural, 

artística e social; 

iii) A conservação e divulgação do património científico, cultural e artístico para 

utilização criativa dos especialistas e do público; 
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iv) A cooperação com as diversas instituições, grupos e outros agentes numa 

perspetiva de valorização recíproca, nomeadamente através da investigação 

aplicada e da prestação de serviços à comunidade; 

v) O intercâmbio cultural, científico, artístico e técnico com instituições nacionais e 

estrangeiras; 

vi) A contribuição, no seu âmbito de atividade, para a cooperação internacional e 

para a aproximação entre os povos. 

No seu todo, de acordo com dados constantes do site oficial da instituição, relativos a 

2017/18, a Universidade do Porto integra 2.436 docentes e investigadores e 1.593 

funcionários não docentes. No âmbito das suas 15 “escolas” lecionam-se 419 cursos 

conducentes a grau académico: 34 de 1º ciclo ou licenciatura; 18 de mestrado integrado; 

124 de 2º ciclo ou mestrado; 84 de 3º ciclo ou doutoramento e cerca de 159 de formação 

contínua. Nestes últimos, não conferentes de grau, consideram-se os cursos de 

especialização, posicionados ao nível do 2º ciclo/mestrado e os de estudos avançados, 

posicionados ao nível de 3º ciclo/doutoramento. Além deste tipo de formação, a U.P. 

disponibiliza ainda cursos de formação livre, a frequência de unidades curriculares 

singulares, a detentores de qualificações ou condições necessárias para o efeito, cursos 

de verão destinados a vários públicos, idades, categorias profissionais, nacionais ou 

internacionais e o Programa de Estudos Universitários para Seniores Diplomados com 

mais de 55 anos de idade. 

As infraestruturas que a acolhem têm sido alvo de um processo de remodelação, 

ampliação e modernização iniciado a partir de meados dos anos 80 do século XX. Se 

momentos houve em que a instituição esteve afastada da gestão dos recursos 

patrimoniais que lhe estavam afetos, cabendo à Direção Geral das Construções Escolares 

e, em particular, à Direção das Construções Escolares do Norte e ao Departamento de 

Gestão dos Recursos Educativos, em meados dos anos 80 a Universidade passou a dispor 

da capacidade técnica e da autonomia administrativa e financeira indispensável à gestão 

e administração do respetivo património (Fernandes, 2007). De entre os edifícios 

ocupados pela U.P., o edifício sede da Universidade do Porto é o mais antigo dos espaços 



 

233 
 

construídos que esta vem a ocupar para o desenvolvimento da sua atividade, o qual se 

situa em pleno centro histórico da cidade, na Praça de Gomes Teixeira, conhecida por 

Praça dos Leões devido à fonte que a adorna ao centro (site U.P.).  

Hoje, a Universidade do Porto está fisicamente distribuída, por três zonas distintas da 

cidade do Porto, nos designados: Polos I (centro ou baixa), II (Asprela ou zona do Hospital 

de S. João) e III (Campo Alegre, entre as zonas da Boavista e Foz). Isto significa para 

Ramos (2016), vice-reitor do património edificado, desenvolvimento sustentável e bem-

estar, para o quadriénio de 2014-2018, que a U.P. é responsável pela urbanização e 

construção de vastas parcelas de cidade que lhe conferem uma posição excecional na 

configuração desses tecidos urbanos e nas dinâmicas sociais e económicas que envolvem. 

Aos polos acima considerados, o autor acrescenta ainda um quarto Polo, o do Mar, o qual 

integra os polos do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.  

 6.4.3 Captação de estudantes      

Só no ano letivo de 2017/18, a instituição acolheu 32.236 estudantes, dos quais, 2.518 

internacionais, tendo diplomado 7.597 estudantes, dos quais 336 eram de nacionalidade 

estrangeira. Os estudantes ao abrigo de acordos com países de língua oficial portuguesa 

(Brasil, Cabo Verde, Angola e Moçambique), bem como de países cujas instituições de 

ensino superior aderiram ao Programa Erasmus+, implementado em conjunto com a 

Agência Nacional Erasmus+ e que assinala, no ano de 2022 os seus 30 anos de existência, 

são os que evidenciam maior representatividade. Ainda assim a U.P. é frequentada por 

estudantes internacionais ao abrigo de programas não comunitários, entre os quais se 

relevam os seguintes: Ciência Sem Fronteiras, Programa de Licenciaturas Internacionais, 

Intra-ACP Mobility Scheme e ASEM-DUO ou Leadher. Em relação à cooperação com os 

EUA, a U.P. é Centro Regional Fulbright e Ponto Focal para as Summer Sessions da 

University of California, Berkeley. 

De resto, a Universidade assume-se como a mais internacional das universidades 

portuguesas.  
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Figura 29 – Sessão de boas-vindas aos estudantes internacionais da U.P. (Fonte: site U.P.) 

 

Sem prejuízo de motivações intrínsecas à própria Universidade e que se prendem, entre 

outras, com: i) o prestígio associado à dinâmica de investigação e desenvolvimento da 

instituição, ii) o considerável número de parcerias estabelecidas com universidades de 

países de dentro e de fora da U.E., iii) e o respetivo posicionamento em rankings diversos 

(site da U.P.), admite-se a existência de uma influência positiva da notoriedade e 

atratividade da cidade sobre o fenómeno de captação de estudantes internacionais, seja 

no âmbito da frequência integral de ciclos de estudo, seja para efeitos de realização de 

um semestre ou dois de mobilidade internacional, ao abrigo de programas ou acordos de 

cooperação bilaterais estabelecidos pela Universidade.  

Relembra-se, neste ponto, os contributos dos autores Garcia-Rodriguez e Jimenez (2015) 

a propósito da importância atribuída, pelos estudantes em mobilidade internacional ao 

abrigo do programa Erasmus, ao potencial turístico do destino para a escolha das 

instituições de ensino superior de acolhimento. 

Importa relevar, ainda, o destaque conferido pela própria U.P. à cidade. Com efeito, são 

diversas as elogiosas referências, em distintos browsers das páginas do site da instituição, 

aos respetivos recursos naturais, culturais e de lazer, conforme tabela abaixo.  
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Tabela 15 – Referências à cidade do Porto no site da U.P. 

(Fonte: elaboração própria) 

 

 

 

 

 

Browser 

 

                                         Referências 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Porto 

 

“Bem vindos ao Melhor Destino Europeu de 2017! 

Situado no Norte de Portugal, entre as praias banhadas pelo Oceano Atlântico e os famosos socalcos do rio 

Douro, e inserido numa zona urbana com mais de 1,3 milhões de habitantes, o Porto é a segunda maior cidade 

portuguesa e um dos principais centros económicos e industriais do país. Mas viver o Porto exige muito mais do 

que contemplar dados estatísticos… 

Com uma história ligada ao comércio e ao amor pela Liberdade (que lhe valeu o epíteto de “Cidade Invicta”), o 

Porto é mundialmente reconhecido pelo charme do seu Centro Histórico (classificado em 1996 como “Cidade 

Património Mundial” pela UNESCO,) pelo Vinho do Porto, pela generosidade da sua gastronomia e pela 

inigualável hospitalidade dos seus habitantes. 

Orgulhoso da sua história, impressa nas ruas tortuosas da época medieval e nos inúmeros monumentos 

dispersos pela cidade, o Porto do século XXI é também uma cidade dinâmica e em constante renovação. Essa 

vitalidade pode ser encontrada num desenho urbano recheado de áreas verdes e recintos desportivos, na 

abrangente rede de transportes públicos que ligam a cidade ao mundo, ou na intensa vida cultural e noturna 

que se pode esperar de uma cidade que foi, em conjunto com Roterdão, Capital Europeia da Cultura em 2001. 

Nos últimos anos, o Porto tem-se também afirmado como referência para visitantes de todo o mundo, atraídos 

pelos múltiplos encantos da cidade: uma caminhada matinal pela marginal em dias de sol; um almoço na Praça 

da Ribeira, junto ao cubo e aos pombos; um passeio pela zona histórica com direito a subida à icónica Torre dos 

Clérigos; um jantar seguido de um roteiro pelos bares da cidade; e, claro, os encantos de uma Universidade 

profundamente enraizada no espaço urbano. 

 

 

 

 

 

 

A visitar 

 

 

 

 

 

Debruçado sobre o rio Douro, o Porto é uma das cidades e um dos destinos turísticos mais antigos da Europa. 

O seu perfil “recortado” sobre o rio, as suas pontes notáveis – uma delas concebida por Gustavo Eiffel – têm 

sido motivo de inspiração de numerosos artistas. E logo que o Vinho do Porto a tornou conhecida, há quase três 

séculos atrás, têm sido muitos os viajantes ilustres que temos recebido. 

As pontes construídas em ferro, os Paços do Concelho, a Estação de S. Bento ou a Igreja dos Clérigos são outras 

tantas obras representativas do património construído da cidade. 

Fundação Ciência e Desenvolvimento 

Museus, Exposições e Galerias 

Monumentos 

Parques e Jardins 

Cruzeiros no Rio 

O Vinho do Porto e as Caves 

Viver “ O que se pode esperar da vivência numa Universidade de prestígio mundial, situada numa das mais belas 

cidades da Europa? Uma experiência inesquecível, claro!...” 
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Tabela 16 – Referências à cidade do Porto no site da U.P. (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: elaboração própria) 
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Descobrir 

O Porto 

 

Descobrir o Porto significa ir ao encontro de tantas surpresas quantas uma das cidades mais antigas da Europa 

pode proporcionar. Povoada por igrejas, monumentos e museus representativos das mais diversas fases da 

evolução histórica, a cidade “Invicta” possui um dos mais ricos patrimónios artísticos, culturais e históricos em 

Portugal. Isso mesmo foi reconhecido pela UNESCO em 1996, com a classificação da parte antiga da cidade 

como património mundial, e com a eleição do Porto como Capital Europeia da Cultura em 2001. 

Mas o Porto é, também, uma cidade que se descobre numa pequena viela ou num recanto de uma rua estreita; 

numa caminhada matinal junto ao Rio Douro ou num almoço na Praça da Ribeira; a assistir a um pôr-do-sol 

numa esplanada da Foz, ou à mesa de um restaurante tradicional; e sempre no diálogo com o “saber a Porto” 

dos seus habitantes. Ficam algumas sugestões que convidam à exploração e à aventura: Museus, Exposições e 

Galerias, Monumentos, Parques e Jardins, Cruzeiros no Rio Douro, O Vinho do Porto e as Caves. 

Para além dos incontornáveis museus da Universidade, o Porto conta com vários espaços museológicos, de 

natureza mais regional ou mesmo nacional. Há museus gratuitos, outros têm descontos para estudantes ou têm 

um dia por semana com entrada livre. Dos museus da cidade, destaca-se o Museu de Arte Contemporânea de 

Serralves, inaugurado em 1999 e projetado por Souto Moura. Destaca-se, ainda, o Museu Nacional Soares dos 

Reis, localizado no Palácio das Carrancas, que expõe regularmente todo o tipo de obras de arte dos séculos XIX 

e XX, mas sobretudo pinturas e esculturas, para além de artes decorativas. 

Monumentos 

A riqueza histórica e arquitetónica do Porto está patente na grande diversidade de monumentos existentes, 

bem como na riqueza cultural da cidade, que lhe vale a classificação de Património Mundial. Por toda a cidade 

existem marcos históricos, apesar de estarem maioritariamente concentrados na parte antiga da cidade (centro 

histórico e ribeira). Percorram os Aliados, subam aos Clérigos, visitem a Sé do Porto e ficarão a saber porquê. 

Parques e Jardins 

O Porto não é apenas uma cidade para estudar e trabalhar, mas também para passar tempos de lazer. Para isso, 

existe uma grande diversidade de parques e jardins um pouco por toda a cidade, dos quais se destacam o 

parque da cidade, os jardins da Casa de Serralves e os jardins do Palácio de Cristal. Todos eles contribuem para 

uma maior qualidade de vida no Porto, proporcionando momentos de bem-estar e descontração. 

Cruzeiros no Rio Douro 

Uma das melhores formas de desfrutar do encanto do Porto e do seu rio é fazer um passeio no Douro. Durante 

praticamente todo o ano partem da Praça da Ribeira diversas embarcações. As viagens disponíveis podem ser 

mais ou menos longas, dependendo daquilo que os visitantes pretendem. Existem diversos operadores, que 

propõem percursos alternativos. 

O Vinho do Porto e as Caves 

O Porto é uma cidade que apela aos sentidos, e como tal, para além de ser uma cidade a ver e a sentir, é 

também uma cidade a provar. Mundialmente famoso, o Vinho do Porto marca a cidade que lhe dá o nome, seja 

pelo elo que criou com os ingleses, seja pelas caves que ladeiam o rio na margem de Gaia. De facto, sendo um 

vinho proveniente das terras xistosas do Alto Douro, envelhece nos armazéns situados na margem sul do rio 

Douro, em Vila Nova de Gaia, na semiobscuridade das peculiares caves, em cascos de carvalho ou em garrafas. 

Por isso mesmo visitar as caves do vinho do Porto constitui um momento único e quase obrigatório. 
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Tabela 17 – Referências à cidade do Porto no site da U.P. (continuação) 

(Fonte: elaboração própria) 

 

O reconhecimento por parte da instituição do potencial de atratividade da cidade, para a 

captação de estudantes internacionais, mas também de outras regiões e cidades do país 

é, pois, notório.  

 

 6.5 O património edificado da U.P. 

Hoje a Universidade do Porto é reconhecida como importante polo de formação 

distribuído fisicamente por três zonas distintas da cidade do Porto, conforme se teve 

Browser 

 

                            Referências 

 

Internacional 

 

 

“Bem-vindo à Universidade do Porto, uma das 150 melhores universidades europeias e... Ok, 

isso tu já deves saber. O que se calhar não sabes é tudo o que há para descobrir num País com 

uma história e beleza únicas, numa Cidade que faz parte dos principais roteiros turísticos da 

Europa…”  

 

 

 

 

Viver a  

UniverCidade 

 

Chegou a hora de usufruir das potencialidades únicas ao dispor de quem está na melhor 

universidade portuguesa e numa das mais belas cidades europeias. Localizada entre as praias do 

Oceano Atlântico e as encostas do Rio Douro, a cidade do Porto é um destino turístico conhecido 

mundialmente, seja pela singularidade do seu Centro histórico, classificado como património 

Mundial pela UNESCO, seja pelo fabuloso vinho do Porto, pela gastronomia única e pela 

hospitalidade do seu povo. 

Com vastas áreas verdes e locais, uma rede de transportes públicos revitalizados e com uma 

cultura e vida noturna enriquecidas pelos mais de 70 mil estudantes de ensino superior que 

estudam na região, a Porto é uma cidade que recebe de braços abertos os estudantes 

internacionais.  

E porque não subir à Torre dos Clérigos para obter a melhor vista sobre a cidade? Segue as 

nossas sugestões para Viver o Porto ao máximo! 

Visite  

O Campus   

U.Porto 

A Universidade do Porto (U.Porto) recebe os seus ALUMNI no seu campus ao longo de todo o 

ano. Perfeitamente integrado na cidade do Porto (melhor destino europeu de 2014), o campus 

da Universidade é só mais um dos elementos que enriquece esta cidade. 

 

Edifício da  

Reitoria da  

U.Porto 

Enquadramento 

 

 

O edifício da Reitoria, na Praça Gomes Teixeira, situa-se em pleno Centro Histórico, numa zona 

urbana com forte cunho medieval. Rodeiam-no construções notáveis, como o conjunto 

monumental dos Clérigos monumento nacional), o edifício da antiga Cadeia e Tribunal da 

Relação ( imóvel de interesse público), convertido no Centro Português de Fotografia em 1997, o 

antigo Hospital da Misericórdia, actualmente Hospital de Santo António (monumento nacional), 

a igreja do extinto convento dos Carmelitas Descalços e a Igreja da Venerável Ordem Terceira do 

Carmo (ambas em vias de classificação). 
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oportunidade de referir anteriormente. Por se tratar de uma Universidade que se foi 

expandido fisicamente a partir do centro histórico da cidade, o seu crescimento não foi 

isento de “dores”.  

Com efeito, se já por si só a relação entre espaço construído e espaço disponível, em 

áreas centrais das cidades, constituí um foco de pressão entre os atores envolvidos nos 

processos (urbanistas, arquitetos, potenciais utilizadores, comunidade, entre outros), 

mais difícil se torna a referida gestão quando a utilização do mesmo respeita a 

instituições que requerem o cumprimento de diversos requisitos e com um crescente 

nível de afluência, como vem a ser o caso do Edifício da Reitoria da U.P..  

Importa referir, a este propósito, que o espaço que o rodeia, as infraestruturas que o 

servem na envolvência, os efeitos sinérgicos que se geram entre os recursos existentes, 

foi readquirindo grande parte da vitalidade perdida na viragem do século e tem sido um 

ponto nevrálgico de ocorrência de turistas. Com efeito, a implantação deste edifício 

histórico da U.P. num espaço urbano, rodeado de um património edificado do mais alto 

nível, torna-o objeto de interesse e de curiosidade para os que aí afluem com propósitos 

definidos de conhecer algumas das atrações mais emblemáticas da baixa da cidade ou 

simplesmente numa atitude de desprendimento e de exploração mais deambulatória. A 

imponência do imóvel e a consequente curiosidade dos turistas que circulam nas 

imediações, em particular, a daqueles que entram no respetivo átrio com a expectativa 

de poder visitar o seu interior, levou a Unidade de Gestão de Informação da U.P. a 

preparar uma brochura que, em três línguas (português, inglês e espanhol) e de modo 

sucinto, descreve o edifício, tece uma breve história dos antecedentes da U.P., apresenta 

as Faculdades criadas, depois de 1911, e aponta a traços largos os aspetos artísticos e 

arquitetónicos mais dignos de nota. O mesmo documento reserva ainda espaço para se 

referir ao enquadramento deste edifício no tecido urbano, chamando a atenção para as 

áreas ajardinadas e para os imóveis que o ladeiam, a norte, sul, poente e nascente (site 

da U.P.). 

Da lista de imóveis do domínio privado do Estado cedidos ou entregues à Universidade do 

Porto por, Despacho conjunto nº 220/2005 de 9 de março, e que se encontram 

efetivamente afetos ao desempenho das suas atribuições e competências, constam 



 

239 
 

setenta edifícios. Ao caracterizar a Universidade numa dimensão física, Ramos (2016) 

alude ainda a outros tipos de recursos e equipamentos: aos Parques Verdes da Quinta de 

Lamas, ao Parque Central da Asprela, ao Solar da Quinta de Lamas e à Casa Soares dos 

Reis, uma propriedade rural em Vairão, uma salina em Aveiro e parte de um prédio em 

Lisboa.  

Por outro lado, em entrevista facultada à TVU., António Cardoso, Vice-reitor nomeado 

para o mandato entre 2018 e 2022, com a responsabilidade pelo património edificado e 

sustentabilidade, faz referência a edifícios, num valor patrimonial global “de quinhentos 

milhões de euros grosso modo”, resultantes de legados à Universidade (Fundo Tomás da 

Silva, Casa Museu Abel Salazar, atrás mencionada, casas na Ribeira, Casa Oficina Soares 

dos Reis e Edifício Ventura Terra), alguns dos quais situados fora da Área Metropolitana 

do Porto.  

Sem prejuízo dessa abrangência, e em certa medida dispersão, relevam-se, para a História 

da Universidade do Porto e por inerência para a História da própria cidade do Porto, os 

edifícios mais antigos utilizados para atividades letivas e de gestão. Dito de outro modo, 

privilegiam-se os que acolheram os cursos, docentes e estudantes, bem como os serviços 

necessários ao bom funcionamento dos primeiros, numa fase em que a instituição “se 

remediava entre casas” e até encontrar as soluções de que dispõe na atualidade, isto 

tendo em conta a vantagem relativa que o primeiro património evidencia, face ao 

segundo, em termos de capital simbólico e estético acumulado (Richards, 1996a)). Desta 

forma, o presente estudo de caso incide sobre os designados: edifícios com história, 

tratados no âmbito do site da U.P., destacando-se particularmente aqueles que se 

expandem pelo centro da cidade e áreas contíguas, pelo potencial sinérgico que 

evidenciam com outros recursos sitos nas proximidades.  

De entre este conjunto, relevam-se então edifícios que foram sendo “deixados para trás”, 

em detrimento de equipamentos construídos de raiz, localizados nas zonas do Campo 

Alegre e Asprela, para efeitos de funções letivas e de outras. Importa, a este propósito, 

mencionar a apreensão expressa por António Cardoso, na já referida entrevista, 

relativamente ao esvaziamento funcional dos edifícios, ou, de acordo com a expressão 

por si utilizada, sobre “o futuro do património que foi ficando vago…”, ideia que vem a 
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enfatizar mais à frente quando refere: “Sempre tive uma preocupação…que os edifícios 

tivessem uma utilidade”, até pela importância que se reconhece à reatribuição de 

funcionalidades e de um sentido aos edifícios, incluindo-os na vida do local e da 

comunidade, e inclusive por questões de conservação e preservação.  

 

6.6 Os edifícios com história  

“Heritage presupposes transmission from one generation to another. What is not 

transmited, and that which nobody longer identifies, is no longer heritage.”(Sanz & 

Bergan, 2002:12) 

 

Em 1911, data em que a Universidade do Porto foi então formalmente constituída, 

encontrava-se estruturada em duas faculdades (Ciências e Medicina).  

A transferência da Faculdade de Medicina para o novo Hospital Escolar do Porto e a 

consequente libertação do edifício da antiga Escola Médico-Cirurgica, proporcionaram o 

reequacionamento do espaço e o realojamento dos serviços carenciados de maiores e 

melhores instalações (Fernandes, 2007).  

No edifício da designada, à data e desde 1835, Praça dos Voluntários da Rainha, atual 

Praça de Gomes Teixeira, designação atribuída em homenagem ao primeiro Reitor da 

instituição, passaram a funcionar então os serviços da Secretaria Geral da Universidade e 

da própria Reitoria, a Faculdade de Ciências com os seus museus e laboratórios, bem 

como uma Escola de Engenharia, anexa a essa Faculdade.  

A partir de 2006, e após um período de trinta anos, durante o qual ocupou outros 

espaços, a Reitoria é reinstalada no referido edifício, onde se mantém nos dias de hoje, 

juntamente com o MHNC-Museu de História Natural e da Ciência da U.P., resultante da 

fusão, no ano de 2015, do Museu da Ciência da U.P. com o de História Natural, com o 

"Fundo Antigo", acervo bibliográfico constituído por obras publicadas anteriormente a 

1945, e ainda com o Laboratório Ferreira da Silva, inaugurado em 2021. 

O edifício, classificado pela UNESCO, no ano de 1996, como património mundial, além de 

se afirmar como um dos mais emblemáticos do espólio da U.P., assume pelas 

características arquitetónicas que patenteia, pelas dimensões cultural e museológica que 
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se lhe associam e ainda pelo enquadramento urbanístico em que se situa, reconhecido 

potencial turístico. Não obstante a sobreposição, considerada por vezes pouco exigente, 

de soluções corretivas e de outras de aumento de espaço, diferenciadas, casuais e 

aleatórias, Silva e outros (2002) reconhecem ao edifício da Reitoria da U.P., os seguintes 

atributos:  

“Enquanto construção significativa na estruturação da forma urbana da cidade do Porto 

que projeta a visibilidade arquitetónica da própria instituição universitária, tem uma 

história própria e uma participação na história da cidade que lhe conferem um valor 

patrimonial intrínseco, quaisquer que possam ser as perspetivas de incidência na análise.” 

 

 

Figura 30 – Edifício da Reitoria da U.P./MHNC-Museu de História Natural e Ciência (Fonte: site da U.P.) 

Atualmente, o acesso ao edifício histórico da U.Porto situa-se na fachada voltada a norte, 

para a Praça de Gomes Teixeira. Desta forma, o seu primeiro piso integra uma galeria, 

composta por uma sucessão de treze pórticos em granito, que acompanham a todo o 

comprimento a Praça de Gomes Teixeira – trata-se de um elemento arquitetónico já 

presente em desenhos de Carlos Amarante. Dois arcos laterais - um, do lado nascente, 

outro, do lado poente – voltam-se para a Rua das Carmelitas e para a Praça de Parada 

Leitão, respetivamente. Esta galeria, que acentua a imponência da frontaria principal do 

edifício, contribui ainda para suavizar a transição do espaço aberto constituído pela praça 

que se situa defronte e o recato do átrio interior, também ele preservado da 
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luminosidade exterior por três pórticos em granito. Estes arcos, que constituem o 

verdadeiro acesso ao interior do edifício, dispõem de portas de vidro, utilizadas durante o 

dia para entrar ou sair do edifício. À noite, apenas e ao Domingo, é que se encerram as 

espessas portadas de madeira. De igual modo ao final do dia e aos Domingos, encerram-

se os quinze portões em ferro forjado da galeria. O espaço sob as arcadas tem tido 

múltiplas utilizações ao longo dos últimos anos: venda de livros raros e usados por 

alfarrabistas e livreiros; de minerais, pedras preciosas e fósseis, durante a feira anual que 

tem lugar geralmente no final de maio; atividades lúdicas e científicas, como a Noite dos 

Investigadores, no mês de setembro; portos de honra servidos a estudantes estrangeiros 

que vêm para a Universidade no âmbito de programas de mobilidade; confraternizações 

de Antigos Estudantes; etc. O facto de a Loja da U.P. dispor de diversas vitrinas sob os 

pórticos tem contribuído para transformar este "corredor" de passagem num lugar 

atrativo, que chama a atenção dos transeuntes (site da U.P.).  

 

 

Figura 31 - Loja da U.P. (Fonte: Site U.P.) 

 

O acesso a esta loja, em funcionamento desde 2007, realiza-se pelo átrio principal, 

pavimentado a mármore e ponto de passagem obrigatória para a Galeria dos Leões, 
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situada na extremidade poente do edifício, local de exposições e galeria de arte. Do lado 

oposto do mesmo átrio, acede-se à antiga Sala de Mineralogia Montenegro de Andrade, 

hoje usada para exposições temporárias. Transpondo duas portas mais, uma à esquerda e 

outra à direita da base da escadaria nobre, chega-se ao interior do edifício, a zonas 

“semipúblicas”, que se dispõem em torno dos dois átrios interiores do quadrilátero, uma 

condição, relativamente à natureza do Edifício da Reitoria, a que António Cardoso, se 

refere, na entrevista facultada à TVU., por via da seguinte expressão: “É público, mas não 

é.” 

Por uma questão de sintetização e sistematização da informação relativa aos edifícios 

históricos da U.P., entre os quais se inclui o da Reitoria, apresentam-se abaixo duas 

tabelas organizadas de acordo com os critérios geográfico e cronológico (Tabela 18, 

relativa aos edifícios sitos na baixa ou centro da cidade e imediações e Tabela 19, relativa 

aos edifícios sitos no Campo Alegre).  
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Tabela 18 – Edifícios da U.P com história situados na baixa ou centro da cidade e imediações 

 Atual 

designação do 

edifício 

1ª data associada à U.P. Características 

arquitetónicas, estéticas 

ou traços distintivos 

Função atual 

 

Edifício da Reitoria 1803 (Aula da Academia 

de Comércio e Marinha) 

Arquiteto responsável 

pela obra: Carlos 

Amarante 

Estilo: neoclássico 

 

Reitoria, 

MHNC-Museu de 

História Natural e 

Ciência, 

Fundo Antigo, 

Laboratório Ferreira da 

Silva. 

Edifício da Rua de 

Aníbal Cunha 

1918 (Faculdade de 

Farmácia) 

Terreno doado pela 

Câmara Municipal do 

Porto. Projeto de Arnaldo 

Casimiro Barbosa. 

Vendido 

 

 

Edifício do Largo do 

Professor Abel Salazar 

1935 (Escola Médico-

Cirúrgica do Porto) 

Combina os estilos 

neoclássico da frontaria 

com o "Art Déco" do 

interior 

Não se conhece 

 

 

Edifício da Rua dos 

Bragas 

1938-1939 (Faculdade de 

Engenharia) 

Construído entre 1927 e 

1937 

FDUP-Faculdade de 

Direito 

Palacete Braguinha 1950 (Faculdade de 

Arquitetura, Desenho e 

Biblioteca) 

Obra orientada pelo 

engenheiro e arquiteto 

Manuel Lima Fernandes 

de Sá  

Faculdade de Belas 

Artes 

Museu da Faculdade de 

Belas Artes da U.Porto 

(Fonte: elaboração própria) 

Sobre este primeiro conjunto de edifícios, importa referir que é ao Edifício do Largo do 

Professor Abel Salazar que, numa perspetiva de representatividade da instituição, 

António Cardoso atribuí o estatuto de segundo lugar, isto face ao profundo significado 

que lhe reconhece, tendo em conta que por ele “terá passado quase toda a 

Universidade”. Importa igualmente destacar o facto de o Edifício da Rua Aníbal Cunha ter 

sido vendido. Sobre a política de alienação de património edificado da U.P., e 
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concretamente no que respeita à venda do referido património, o vice-reitor considera 

que: i) o menor valor relativo do significado do edifício do ponto de vista de património 

intangível e ii) a menor atratividade da localização física do mesmo, tendo em conta a 

maior “dispersão geográfica” face a outros edifícios da instituição, terão influenciado a 

decisão tomada. Se se atender ao mapa apresentado no site da UP relativo às áreas 

delimitadas como Pólo I (Centro) e Pólo II (Campo Alegre), verifica-se que o Edifício da 

Rua Aníbal Cunha se situa efetivamente fora de qualquer uma das duas, ainda que muito 

próximo da do Centro. 

Por mais simbólico e profundo que seja o significado coletivo deste património, há que 

atender-se à sensibilidade inerente às decisões relativas à sustentabilidade de tão vasto 

conjunto de edifícios, sobretudo se perspetivado no seu todo, isto é; como o conjunto 

integrado pelos mais antigos e pelos mais recentes. Com efeito, se por um lado se torna 

premente a preservação de um património “de memória”, por outro há que 

proporcionar-se as melhores condições nos edifícios onde decorrem atividades letivas, de 

investigação e serviços, por forma a oferecer-se qualidade de ensino, estudo, investigação 

e trabalho e contribuir-se, desta forma, para catapultar a Universidade para superiores 

níveis de notoriedade e prestígio a nível nacional e internacional. Na já mencionada 

entrevista, António Cardoso, evidencia, inclusive, a sua apreensão relativamente a 

próximos investimentos, preconizando que os mesmos sejam canalizados para as 

infraestruturas da Faculdade de Desporto que considera estarem efetivamente 

carenciadas da introdução de melhorias.  
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Tabela 19 - Edifícios da U.P. com história situados no Campo Alegre 

Atual 

designação do 

edifício 

Cronologia associada à U.P. Características arquitetónicas, 

estéticas ou traços distintivos 

Função atual 

Casa Andresen 1950: herbários, a biblioteca e os 

gabinetes do naturalista e 

auxiliares, para além do gabinete 

do Inspetor do Jardim 

Palacete e conjunto de 

construções residenciais e 

funcionais 

 Galeria da Biodiversidade 

– Centro de Ciência Viva e 

Jardim Botânico 

Casa Burmester 1957: Faculdade de Ciências Campo de terra lavradio, casa 

do caseiro e casa de habitação 

 Não se conhece 

 

Casa do Gólgota 1984: Faculdade de Arquitetura Inserida na quinta entregue à 

U.P. Recuperada por Álvaro 

Siza Vieira 

 Centro de Documentação 

da FAUP-Faculdade de 

Arquitetura da U.Porto 

Casa Primo 

Madeira 

1986-1988: Círculo Universitário 

do Porto 

Palacete dos finais do séc. XIX. 

Reconstruída com base em 

projeto de Fernando Távora 

 Clube Universitário do 

Porto: Restaurante e 

eventos sociais e 

profissionais 

(Fonte: elaboração própria) 

 

A Universidade do Porto, pelo valor arquitetónico, estético e cultural dos seus primeiros 

edifícios, apresenta um reconhecido potencial para se afirmar como um património 

turístico alternativo. Além disso, as cativantes narrativas associadas a estes edifícios, 

alguns dos quais com funções residenciais a preceder as que lhes são atribuídas pela U.P., 

fundem-se de tal forma com a urbanização da cidade do Porto dos inícios do século XX, 

que é difícil contar a história dos primeiros sem se mencionar esta última. Tal facto,  

confirma a ideia expressa por Wang e outros (2020) sobre as histórias duplas que podem 

ser compartilhadas a partir desses edifícios, dessas residências, a saber, o 

desenvolvimento da história humana e a construção da cidade. É nesta acessão, aliás, que 

Gravari-Barbas e outros (2019) associam novas culturas e práticas turísticas à 

mercantilização de lugares e atividades anteriormente excluídos do sistema de mercado 

do turismo. 

Obviamente, a centralidade desses edifícios é outro fator crítico nessa conexão. 
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Figura 32 – Mapa de implantação dos edifícios da U.P. com história: baixa/Centro e Campo Alegre (Fonte: 

google/Adaptado pela própria) 

Legenda: 1-Reitoria; 2-Rua Aníbal Cunha; 3-Lg.Prof.Abel Salazar; 4-Rua dos Bragas; 5-Palacete Braguinha; 6-Palacete 

Primo Madeira; 7-Palacete Burmester; 8-Casa do Gólgota; 9- Casa Andresen. 

Além dos edifícios apresentados nas tabelas acima indicadas, num total de nove, existem 

outros três, sitos em pontos mais dispersos, dentro e fora dos limites físicos do município. 

São eles, a Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre, na Avenida Montevideu 

(Porto), o Instituto Geofísico da Universidade do Porto ou Observatório Meteorológico da 

Serra do Pilar (Gaia) e o Observatório Astronómico do Professor de Manuel de Barros, na 

Alameda do Monte da Virgem (Gaia). 

Importa enfatizar o volume e a qualidade dos conteúdos físicos e digitais disponibilizados 

pela U.P., a propósito da evolução do respetivo património edificado e, em particular, do 

conjunto de circunstâncias que ditaram a afetação de cada edifício ao referido 

património, a história que os define, as suas particularidades arquitetónicas e estéticas, 

os respetivos processos de remodelação, a identificação dos responsáveis numa 

dimensão política, arquitetónica e construtiva. Um legado de informação que atesta a 

prioridade atribuída pela instituição à sua história e aos seus “heróis”, o envolvimento de 
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um elevado número de investigadores entre outros profissionais e a afetação de um 

considerável volume de recursos financeiros.  

 

6.7 Os museus da Universidade   
 

Ao longo da sua existência, a Universidade foi, como se tem vindo a referir, acumulando 

um notável património artístico, bibliográfico e cultural de natureza tangível: uma 

herança construída peça, por peça, na maioria dos casos (Leão, 2014) e considerada pela 

instituição como os “tesouros da Universidade”.   

Sem prejuízo da delimitação estabelecida relativamente ao objeto de estudo, a referência 

a este último legado assume-se intencional, face à dificuldade, e despropósito até, que se 

reconhece a quaisquer investidas no sentido de se dissociar o edifício do seu recheio e/ou 

dos seus espaços exteriores, isto tendo em conta a dialética entre interior e exterior e as 

complementaridades que, entre si, espontaneamente se geram. Tanto os núcleos 

museológicos, como designadamente os seus espaços ao ar livre, como é o caso do 

Jardim Botânico, podem, constituir o principal fator motivador para a realização de visitas 

aos edifícios.  

Esta imbricada relação entre edifícios e núcleos museológicos é, aliás, patente no 

relatório anteriormente mencionado, bem como em comunicação, apresentada por 

Ponte e Centeno (2013) a que se faz referência, mais detalhadamente, no capítulo que se 

segue relativo à apresentação e discussão de resultados do presente projeto de 

investigação. 
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                            Figura 33 – Casa Andresen / Galeria da biodiversidade (Fonte: site U.P.) 

São doze os museus constituídos pela U.P. e distribuídos pela área metropolitana do 

Porto: MHNC-Museu de História Natural e Museu da Ciência, Museu da Faculdade de 

Belas Artes da U.Porto, Museu de História da Medicina do Prof. Maximiano Lemos, 

Museu de Anatomia da Faculdade de Medicina, Museu de Anatomia Prof. Nuno Grande, 

Museu da Faculdade de Farmácia, FEUP-Museu e Casa Museu Abel Salazar. Além destes, 

a Universidade integra o Centro de Documentação da Faculdade de Arquitetura da 

Universidade do Porto, o Observatório Astronómico Prof. Manuel Barros, o Jardim 

Botânico que se destaca pelo caráter diferenciador e potencial de acolhimento de 

manifestações culturais ao ar livre e o Planetário. (site da U.P.).  

Conforme se poderá verificar, a partir da informação disponibilizada no site oficial da 

instituição, em alguns destes edifícios pode encontrar-se espólio museológico (interior) e 

outros recursos, como é o caso do Jardim Botânico, com interesse científico, pedagógico 

e cultural. Apesar do caráter de complementaridade que, numa perspetiva de divulgação 

e de captação de públicos, se possa estabelecer entre o património edificado da U.P., e 

em particular os seus edifícios históricos, e os distintos tipos de espólio museológico, 

importa destacar a referência que é feita, no âmbito do sumário do relatório base do 

programa preliminar do Projeto Museológico alusivo aos Museus da Universidade do 

Porto, ao mau estado em que este último se encontra. Com efeito, se por um lado se 

assume categoricamente o valor das coleções da Universidade do Porto, por outro 
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atente-se à expressão adotada para as caracterizar por Silva e outros (2002): “pobre 

condição e marasmo”.  

Releve-se, antes de mais, que na essência da estratégia de desenvolvimento e 

implementação do referido projeto museológico, se assumem como objetivos a 

valorização e rentabilização do património museológico da U.P.. O relatório produzido 

apresenta alguns princípios e estratégias com a intenção de se instalar no edifício da 

Praça Gomes Teixeira, não um museu, mas um centro museológico, considerado um 

ponto de partida para honrar os museus da Universidade. Na essência do projeto os 

autores preconizam que o núcleo a constituir seja entendido como Pólo central de uma 

rede de Núcleos Museológicos da Universidade, assumindo ainda que este incorpore duas 

vertentes integradas, em que a uma disponibilização das coleções mais tradicional se 

associem dispositivos, instrumentos, ações e iniciativas com caráter interativo. 

A premência em se salvaguardar a qualidade do edifício e o seu espólio é enfatizada. No 

contexto de crescente notoriedade e atratividade da cidade, recomenda-se que a 

Universidade institua medidas com vista à inventariação, preservação, valorização e 

difusão do seu património. O referido relatório é publicado como primeira fase da 

estruturação de um programa preliminar, documento que sistematiza um conjunto de 

diretrizes para a realização do referido Projeto Museológico, relativamente ao qual os 

autores assumem a necessidade de clarificação, quanto aos princípios orientadores que 

subscrevem, bem como uma discussão participada por todos os envolvidos no processo. 

Na caracterização que é apresentada da missão dos museus, estes são definidos 

expressamente como instituições sem fins lucrativos. Entre os seus objetivos constam os 

de proporcionar serviços a uma camada de público “tão alargada quanto possível” e 

desempenhar um papel ativo na vida cultural, científica, educacional e económica da 

cidade do Porto. No documento, apresenta-se um conjunto de propostas de estratégias 

de desenvolvimento e implementação do referido projeto, identificando-se: objetivos, 

metodologias e iniciativas. O ponto dedicado à apreciação das instalações atuais/edifícios 

da estrutura física da “rede de museus universitários” é, desde logo, iniciado com um 

conjunto de objetivos relacionados com a necessidade de se promover um estudo de 

mercado e comunicação: i) identificar as oportunidades dos museus universitários para 
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atrair diferentes segmentos de mercado, ii) examinar a compatibilidade dessas 

oportunidades com os objetivos e recursos disponíveis, iii) determinar os segmentos do 

mercado, nos quais os serviços dos museus se deveriam concentrar, iv) selecionar a 

programação que melhor sirva e atraia uma vasta audiência, v) definir características da 

imagem a ser projetada pelos museus, potenciar entidades financiadoras, procurar a 

eficácia da gestão, caracterizar o seu público, promover o profissionalismo. Em anexo 

(Anexo IV), apresenta-se igualmente uma breve nota individualizada de cada um dos 

referidos museus. 

 

6.8 Conclusão  
 

A cidade do Porto teve nas últimas décadas um incremento significativo de notoriedade e 

de atividade turística. Em todo o caso, face à competitividade e às perdas a que a mesma 

esteve sujeita num passado mais recente, tendo em conta a pandemia por Covid-19, a 

premência em se unir esforços no sentido da diversificação e diferenciação da oferta, com 

vista ao aumento da atratividade e captação de novos públicos, é reforçada.  

No que respeita à oferta turística, se por um lado se constata que o interesse pelo 

turismo cultural tem vindo a crescer, por outro, confirma-se, com base na informação 

veiculada nos sites melhor posicionados sobre o Porto, a escassez de programas 

organizados ou de tours ao património edificado.  

Acresce que, não obstante os fenómenos de reabilitação e revitalização urbana que muito 

terão contribuído para a conquista do reconhecido estatuto da cidade do Porto como 

destino turístico, se afere, a partir de estudo realizado pela CCDR-N, que os turistas que 

visitam o Porto têm consciência do estado de abandono de muitos edifícios e da 

necessidade de se qualificar este tipo de património. 

A par de outras cidades, o Porto é dotado de uma Universidade pública, a qual, sem 

prejuízo da relevância de outras instituições de ensino superior da cidade, tem uma 

história centenária e um reconhecido capital simbólico, a que se associa um relevante 

património constituído por edifícios antigos que independentemente do valor 

arquitetónico que lhes possa ser atribuído e da subjetividade inerente à respetiva 
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dimensão artística, se fundem, na respetiva essência, com a história da instituição e com 

a da própria cidade, evidenciando um incontestável potencial como contexto de fruição 

estética e experiencial.  

No presente capítulo apresenta-se a origem da Universidade, o respetivo sistema de 

governação, as suas áreas de formação, a dimensão do corpo discente, docente e staff, 

enfatizando-se a capacidade que a mesma tem evidenciado para captar estudantes 

internacionais, bem como a importância que reconhece à notoriedade e atratividade da 

cidade em que se localiza. Destaca-se particularmente o potencial do património 

constituído pelos designados edifícios históricos face ao respetivo valor arquitetónico, 

estético, mas sobretudo simbólico; pela proximidade relativa a lugares turísticos da 

cidade do Porto e pelo legado de informação, resultante da investigação realizada pela 

instituição, sobre a história de cada um, de per se e na sua relação com a história da 

Universidade e com a história da própria cidade. Um percurso que se cruza, “aqui e ali”, e 

cujo exemplo, porventura mais paradigmático, respeita ao processo de construção dos 

acessos à Ponte da Arrábida.  

Numa análise mais detalhada sobre a perspetiva da relação Universidade versus Cidade, 

verifica-se que a Universidade reconhece assumidamente o potencial de atratividade da 

cidade para a captação de estudantes e se considera por outro lado uma instituição que 

acrescenta valor à primeira, por via das iniciativas culturais promovidas e da 

disponibilização do seu património, constituído por edifícios históricos, núcleos 

museológicos e jardins, entre outros recursos.  

Através do conteúdo do Anexo IV associado ao presente capítulo, reforça-se a relevância 

do capital de informação disponível sobre as primeiras décadas de história da 

Universidade do Porto, bem como a existência de um denominador comum a definir 

décadas de história: a premência por espaços e condições não só adequadas, como 

dignas ao funcionamento da Universidade. É neste sentido que se iluminam os anos de 

funcionamento em condições precárias, bem como as investidas, por parte de um 

conjunto de importantes atores, no sentido de as reverter. Uma narrativa marcada por 

desafios e peripécias a que a centralidade física da Universidade não será seguramente 

alheia. A este propósito, enfatiza-se o facto de ainda hoje, a sua “sede”, se situar em 
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pleno perímetro da designada “zona histórica”, ao ocupar o emblemático edifício onde 

nasceu e de onde se vem a expandir. No referido anexo visa ilustrar-se ainda, por via das 

imagens representadas, o valor arquitetónico e/ou estético do património em causa. 

Tendo em conta o potencial de complementaridade entre distintos tipos de recursos, 

realça-se, ainda, o espólio artístico e/ou relacionado com componentes aplicadas do 

ensino de algumas faculdades, disponível no interior e exterior do referido património 

edificado e ao qual se reconhece o estatuto de museus da U.P..  

Não obstante o considerável grau de dinamismo associado à atividade desenvolvida pela 

Unidade de Cultura e Museus, bem como o potencial de base científica, proporcionado 

por investigadores do CITCEM-Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e 

Memória, para o estabelecimento de importantes sinergias com domínios estratégicos 

para o turismo do destino, é manifesta a insuficiente adesão a redes de trabalho que 

reforcem a notoriedade e a capacidade, por parte deste património edificado, para o 

acolhimento de públicos diversificados, entre os quais se elege os turistas.  

Importa, desde já, identificar-se alternativas à alienação de um património edificado de 

elevado valor simbólico para a instituição e para a cidade, bem como a erradicação de 

conceitos híbridos associados a um património “semipúblico” ou a algo que, reiterando a 

referência: “É público mas não é”. Preconiza-se evitar o prolongamento de situações de 

património devoluto e, por conseguinte, mais vulnerável a processos de degradação. A 

atribuição de funções que viabilizem o respetivo acesso a todos os que o pretendam 

visitar, a identificação do impacto relativo de cada edifício para a constituição daquela 

que é hoje a U.P; bem como a contextualização das suas histórias na história da cidade à 

época. Realça-se o output de um trabalho de investigação desenvolvido pela instituição e 

o potencial dos referidos conteúdos como motor de alavancagem para interpretações 

enriquecidas através de dinâmicas de interação relacional e recriações com suporte de 

soluções tecnológicas.  

Por último, não se identificam, por via do estudo de caso desenvolvido, evidências que 

confirmem a integração de objetivos, relacionados com o património edificado da U.P no 

âmbito de um modelo de trabalho em rede, nem entre unidades orgânicas do seio da 
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própria Universidade, nem entre atores externos à mesma, questão que se aprofundará 

de seguida no âmbito da apresentação e discussão de resultados respeitantes à análise 

documental, entrevistas e focus group. 
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Capítulo VII- Apresentação e discussão dos resultados 

7.1 Introdução 

No enquadramento teórico de referência da investigação em curso, enfatiza-se o 

interesse crescente pelo turismo urbano, bem como o protagonismo do património 

cultural das cidades, face à diversidade de funções que desempenha. É neste contexto 

que se releva a dimensão simbólica, arquitetónica, cultural e estética das universidades, 

enquanto instituições, algumas das quais milenares, sedeadas em cidades, cuja relevância 

económica e social e impacto nos processos de desenvolvimento dos territórios ocorre 

por via do envolvimento em atividades críticas, em distintos contextos históricos e físicos. 

Destaca-se igualmente o caráter de interdependência entre os atores a intervir no 

turismo de um dado destino, particularmente no caso das cidades, tendo em conta a 

multifuncionalidade que as caracteriza e, por conseguinte, o trabalho em rede como 

modelo de gestão estratégico considerado mais eficaz. Relaciona-se ainda, à luz das 

teorias de Lotman (1990 e 1996), o grau de permeabilidade das organizações, enquanto 

semioesferas com as suas características próprias, com a capacidade de gerarem 

comunicação dialógica ou espaços de enantiomorfismo, com o espaço extra semiótico e 

alo-semiótico que as define, suscetíveis de potenciar a identificação de pontos de 

interesse comuns, a definição de papéis a desempenhar, bem como as formas de 

articulação entre si. 

No capítulo anterior apresenta-se a cidade do Porto, enquanto destino turístico com 

crescente notoriedade e atratividade, procede-se à caracterização da respetiva oferta e à 

descrição da génese e evolução da U.P., assente numa perspetiva fortemente ancorada 

na necessidade de espaço físico para acolher novos cursos, mais alunos, professores e 

serviços, com base na análise de fontes diversas, entre as quais sites turísticos e da U.P., 

comunicações em conferências, bibliografia diversa, relatórios, documentos oficiais da 

U.P. e entrevista facultada à TVU..  

Na sequência do estudo de caso desenvolvido, o presente capítulo promove a reflexão 

dos resultados empíricos obtidos por via da análise documental, entrevistas realizadas e 

focus group dinamizado. Tanto os entrevistados, como os elementos que integram o 
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focus group consistem em interlocutores privilegiados ou reconhecidos como tal, tanto 

no que respeita à gestão da cidade do Porto enquanto destino turístico, como no que 

respeita aos edifícios com história do património imóvel da U.P..  Por uma questão de 

preservação da identidade dos treze entrevistados e dos participantes no focus group, 

estes são distinguidos por letras cuja sequência obedece a uma lógica cronológica de 

contactos. Das catorze entrevistas realizadas, duas consideram-se exploratórias. No 

Anexo II, apresenta-se, todavia, a driving question das restantes doze entrevistas, bem 

como as datas de realização de cada uma, incluindo as exploratórias, e alguns dados 

sucintos sobre os participantes no estudo.  

Com a adoção do referido conjunto de técnicas de investigação, pretende-se assim 

responder à questão de investigação formulada e conferir suporte, por via das evidências 

recolhidas, ao conjunto de objetivos específicos definidos no capítulo V.  

 

7.2. Fragilidades da oferta do destino: o défice de tours ao património 

edificado do Porto 

De acordo com a definição da Direção Geral do Património Cultural, constante do 

respetivo site oficial, o património cultural imóvel é constituído pelos bens imóveis que 

assumem relevância para a compreensão, permanência e construção da identidade 

nacional e para a democratização da cultura. É assim constituído por bens que assumem 

o caráter de testemunhos com valor de civilização ou de cultura. A relevância que advém 

do respetivo interesse cultural resulta de valores de memória, antiguidade, autenticidade, 

originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade. 

Na sequência de análise documental efetuada e a que se faz referência já no capítulo 

anterior, constata-se que a oferta cultural de património construído, sobre a forma de 

tours ou roteiros, é reduzida e que os próprios turistas têm consciência desse facto, bem 

como da necessidade de se proceder à requalificação de um significativo número de 

edifícios (CCDR-N, 2001). Da mesma forma, Aguiar e outros (2011) consideram escassa a 
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divulgação de itinerários culturais e, por conseguinte, deficitário o acesso tanto a 

residentes como a turistas. 

7.3 Transição de posicionamento dos edifícios da U.P. com história para uma 

acessão turística  

7.3.1 Os edifícios da U.P. com história: Um património a “descobrir”  

 

A história da Universidade do Porto, à luz dos seus primeiros edifícios, constitui uma 

história apelativa pelos seus revezes, pelo caráter de urgência sistemática que 

acompanha a necessidade de conquista de mais espaço físico e a transição de faculdades, 

laboratórios, institutos e museus para “novos” edifícios, cedidos, adquiridos ou 

construídos de raiz.  

Ao perspetivar-se a história da U.P. a partir dos seus primeiros edifícios, facilmente se 

apreende a natureza crítica do referido processo de crescimento. As soluções 

encontradas para colmatar necessidades de espaço, além de, na maioria dos casos 

estarem desajustadas às funções a que se destinavam, rapidamente atingiam a sua 

capacidade máxima, pelo que em pouco tempo se tornavam situações limite ou mesmo 

de rutura. Refira-se a este propósito o problema de subdimensionamento, entre outros, 

do edifício ocupado pela Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre. A reversão 

integral do fator responsável pelo encerramento do seu “Aquário”, acaba por nunca 

ocorrer, devido a constrangimentos de financiamento. Um estado de insuficiência 

recorrente, a que vem juntar-se ainda um outro tipo de contrariedade… Com efeito, se 

por um lado, o incêndio de 1974 (edifício sede) constituiu o motor de alavancagem para a 

maior obra alguma vez realizada no primeiro edifício, tanto este como o de 1975 

(Faculdade de Farmácia), deram azo a perdas irrecuperáveis de património da U.P. 

(Fernandes, 2007).  

Releve-se a circunstância de as histórias dos edifícios que integram a U.P., iluminarem 

fragmentos do crescimento da cidade, o que legitima a perspetiva de as poder 

considerar-se também histórias do próprio Porto. Silva e outros (2002) atribuem, 

inclusive, ao referido património edificado, potencial para o enriquecimento da 
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instituição, em toda a sua plenitude de funções e intérpretes, como de todos os que, 

numa rede cada vez mais extensa e complexa, com ela mantenham relações, relevando 

nesta teia, outros agentes responsáveis pela gestão de património edificado e a própria 

cidade que o alberga, numa dimensão social, cultural e turística.  

Por outro lado, o edifício do MHNC e, desde 2006, dos Serviços da Reitoria, insere-se, 

como se referiu, num contexto turístico estratégico. Integrado no perímetro da zona 

histórica, está rodeado de património de reconhecido valor arquitetónico, artístico, 

cultural e turístico, do qual fazem parte a Cadeia e Tribunal da Relação, os Clérigos, o 

Edifício das Quatro Estações e o Palácio do Conde de Vizela, o Hospital de Santo António, 

a Igreja de S. José das Taipas, a Igreja dos Terceiros do Carmo e o Convento de N.Srª. do 

Carmo, a Livraria Lello e Irmão e o Palácio da Justiça (site da U.P.). Os referidos fatores, 

relacionados com o contexto urbano envolvente, reforçam a premência em se abrir o 

referido edifício não só à cidade, como também à própria atividade turística.  

Com efeito, o referido edifício, à semelhança de outros da U.P. integrados no conjunto 

dos designados edifícios com história, apesar de ter vindo a desempenhar distintas 

funções ao longo dos tempos, materializa e emana o sentido de identidade da 

comunidade local. Desse conjunto, apresentado no capítulo anterior, “E” destaca a Casa 

Andresen, à qual, atribui, aliás, o estatuto de “joia” da Universidade do Porto. 

Conforme se pode verificar a partir da tabela abaixo, constata-se que no site da U.P. se 

encontra publicada informação, relativa a quase todos os museus, horários de visitas e 

outras condições. Do referido conjunto, apenas o Pólo Central do MHNC, a Galeria da 

Biodiversidade, o Jardim Botânico do Porto e o Planetário são divulgados em suportes de 

comunicação alternativos (externos à Universidade). De acordo com a informação 

disponibilizada por “B”, na segunda das entrevistas facultadas, as visitas a alguns museus 

são pagas….”As receitas que se geram permitem algum reinvestimento”… “o apoio de 

mecenas, como a Sonae, à Galeria de Biodiversidade, La Caixa, ao Museu de História 

Natural e Ciência e a Bial, à Fundação Museu Marques da Silva, é muito importante para 

a Universidade. A loja da Universidade do Porto é uma fonte de receitas para os 

museus…também.” 
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Tabela 20 - Mapa sistematizador de informações sobre visitas aos museus da U.P 

Museus Horários Preços Observações 

MHNC 3ª-Domingo: 

Entre as 10-13.00 

e as 14.00-18.00 

Gratuito -- 

Galeria de Biodiversidade-Centro de 

Ciência Viva/MHNC-UP 

3ª-Domingo: 

Entre as 10-13.00 

e as 14.00-18.00 

Entre 2,50 e 14 

euros (Bilhete de 

grupo: mínimo 

10 pessoas) 

-- 

Segundo domingo 

de cada mês: 

Entre as 10.00-

13.00 

Gratuito -- 

Jardim Botânico do Porto Todos os dias: 

Entre as 9.00 e as 

19.00 

Gratuito 

 

Apenas as visitas guiadas são 

pagas e estão sujeitas a 

marcação prévia de uma semana 

e sujeita a disponibilidade 

Unidade de Anatomia -FMUP Não indicado Entre 3 e 10 

euros 

Visitas guiadas e sujeitas a 

marcação prévia 

Museu da Faculdade de Belas Artes Não indicado Não indicado -- 

Museu de Anatomia Prof. Nuno 

Grande 

2ª-6ª feira  9.30, 

11.00 ou 14.00 

Gratuito Visitas com contacto prévio por 

email, obrigatório 

Museu da Faculdade de Farmácia Não indicado Não indicado -- 

Museu da FEP   Esta unidade não está ativa 

Centro de Documentação de 

Urbanismo e Arquitetura 

Entre as 9-12.30 e 

as 14.00-17.30 

Gratuito Atendimento presencial por 

marcação prévia 

Observatório Astronómico Prof. 

Manuel de Barros 

Não indicado Não indicado -- 

Planetário 2ª-6ª feira Entre 

as 9.00-17.00; 

Sábados, 

Domingos e 

feriados Entre as 

14.00-18.00 

Entre 3,50 e 12 

euros 

Visitas de grupo sujeitas a 

marcação prévia 

Casa Museu Abel Salazar 2ª-6ª feira Entre 

as 9.30-12.30 e as 

14.30-17.00 

Entre 1-2 euros Visitas guiadas com marcação 

para grupos 

(Fonte: google e site da U.P., adaptado pela própria) 
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Somente as informações relativas aos três primeiros recursos são divulgadas além do site 

da U.P.. Por outro lado, como se pode aferir, as visitas são, em alguns casos, bastante 

condicionadas. Ainda assim, tão pouco existe este nível de informação e, por conseguinte, 

de divulgação, possibilidade de acesso e fruição relativamente aos edifícios com história.  

A relevância reconhecida aos edifícios na perspetiva de “memória” da U.P., pela própria 

instituição, é evidente. "C", em entrevista concedida, assume que: "90% do conteúdo do 

site, incluindo a área reservada, está relacionado com a memória da instituição". Além do 

mais, é considerável o esforço desenvolvido no sentido de se disponibilizar, a arquitetos, 

desenhadores, engenheiros, projetistas, pessoal técnico e especializado, colaboradores 

da U.P., investigadores da história da cidade e história da sua universidade, história da 

arquitetura e urbanismo em geral e cidadãos, o acesso a projetos da instituição, através 

de um arquivo digital, constituído na sequência de candidatura a Programa Operacional 

da Cultura, (Santos & Cardoso in Fernandes, 2007). 

A publicação de obras, entre outras iniciativas e de entre as quais se destaca a 

constituição de um arquivo digital, corroboram o investimento realizado para se 

preservar esse legado até aos dias de hoje e assegurar a respetiva atualização para futuro. 

Todavia, a abertura ao exterior é somente perspetivada em relação ao espólio 

museológico. Aliás, de entre os documentos analisados, as abordagens de caráter 

estratégico apenas respeitam a este último. Acresce, à luz da preconizada perspetiva de 

partilha do referido património numa acessão turística, que Silva e outros (2002) 

consideram, que de entre o espólio museológico e o património edificado, o estado de 

“caos e marasmo” que caracteriza o primeiro, o remete para um nível de menor 

exequibilidade relativa enquanto oferta cultural.  

É certo que em contexto de pandemia, a U.P. desenvolveu software que permitiu a 

realização de visitas virtuais ao edifício da Reitoria, assumindo-se, então expressamente, 

que, neste caso, o recurso a aceder virtualmente era o edifício. Na segunda entrevista 

concedida, “B” destaca os esforços envidados no sentido de se viabilizar que o referido 

tipo de visita fosse tão apelativa quanto possível, incluindo-se, no âmbito da mesma, o 

gabinete do próprio Reitor. “Percorrem-se as Escadarias, a Casa do Conselho, o Salão 

Nobre, a Sala do Fundo Antigo, …e pode mesmo aceder-se às legendas que identificam as 
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ilustres individualidades retratadas nos quadros expostos no Salão Nobre…” No caso do 

Jardim Botânico, a visita virtual compreende vistas aéreas, permitindo compreender a 

razão das diferentes designações atribuídas a cada um dos espaços…As visitas interativas 

com ipads, à data da entrevista, estavam em desenvolvimento, relativamente à Galeria da 

Biodiversidade, à Casa Comum e à Casa Abel Salazar…”, esta última situada, em São 

Mamede Infesta, no concelho de Matosinhos. 

De acordo com a referida fonte, o objetivo consistiria, logo que as circunstâncias o 

permitissem, em abrir-se os núcleos museológicos a visitas presenciais, “pelo menos um 

dia por semana”… 

”A constituição de um roteiro de todos os núcleos museológicos também é uma meta 

desejável…Por outro lado, e em articulação com a Universidade de Coimbra e Lisboa, por 

via dos respetivos laboratórios, passar-se-á a disponibilizar o acesso a 300 anos de 

ciência”, acrescenta “B”. Um projeto que vem a ser consubstanciado com a abertura ao 

público do Laboratório Ferreira da Silva, o qual constituí, para “D”, “um fator de 

alento”…tendo em conta os vinte anos de trabalho dedicados, por este último 

interlocutor, ao espólio museológico da instituição e a propósito do que realça os 

esforços encetados pelas várias equipas que integrou, no sentido de se valorizar e 

partilhar os recursos destes patrimónios, relevando em particular os associados às várias 

faculdades da U.P..  

Apesar de os entrevistados (A-M), ora mais efusivamente, ora de forma mais reticente, 

por se tratar de uma ideia que nunca tinham aprofundado, concordarem unanimemente 

com a partilha do património arquitetónico constituído pelos edifícios com história, não 

se identificam, nos documentos analisados, quaisquer contributos concretos relativos a 

estratégias ou propostas que visem operacionalizar o acesso físico aos edifícios, por parte 

de públicos diversos, incluindo turistas, e, por conseguinte, viabilizar a fruição física dos 

referidos recursos.  

 “I”, enquanto responsável pela gestão do destino, classifica o património da Universidade 

como “relevantíssimo” (expressão usada pelo próprio), lamentando a alienação do 

Edifício da rua Aníbal Cunha. A este propósito, afirma ainda: “É uma lacuna que temos …a 
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falta de uma oferta associada ao turismo do edificado da U.P.”, considerando que: “A 

Universidade terá de “integrar a ATP e vender-se nos postos de turismo. É a ATP que gere 

os balcões de turismo e o município investe na ATP. Preferimos este modelo a sermos nós 

diretamente a fazê-lo…porque não é essa a nossa vocação”.  

Em entrevista realizada, “H” refere-se à venda do Edifício da Rua Aníbal Cunha, como uma 

necessidade decorrente de fatores de natureza orçamental. “Essa foi a razão que me 

deram”, afirma. Não obstante o menor valor simbólico imputado ao referido edifício, 

questão a que se faz referência no capítulo anterior, importa destacar a expressão 

utilizada por “L”: “A minha mulher estudou aí…Fartou-se de chorar quando ocorreu o 

incêndio”. 

“K” perceciona a abertura dos edifícios com história da U.P. ao turismo e a integração 

destes recursos em redes de trabalho que contribuam para uma oferta que gere receita, 

com bastante interesse. O estabelecimento de “pontes” com a U.P. é considerado como 

um ponto de partida estratégico para um processo de articulação entre várias entidades a 

intervir no destino. A definição dos edifícios a eleger para uma promoção turística “é por 

onde se deve começar. Coincidentemente, em breve, o Porto irá poder disponibilizar, na 

sua oferta turística, um outro equipamento rico em simbolismo que é o Ateneu Comercial 

do Porto”…  

Em todo o caso, em documento relativo aos objetivos para o período entre 2014-2018, a 

“dinamização, no edifício central e em algumas UOs, de serviços de visitas guiadas, 

atendendo ao crescente interesse do público em visitar alguns edifícios do Campus 

U.Porto.” é um dos propósitos considerados (ponto 10). Note-se ainda que este objetivo 

vem a ser enfatizado, no âmbito do plano estratégico da U.P., a quatro anos (2016-2020), 

quando, no seu ponto 4.4. relativo à “Valorização e exploração de recursos tangíveis e 

intangíveis”, a propósito da necessidade de se auferirem ganhos de escala e criação de 

sinergias, se refere: “ Mas a racionalização passa também pela capacidade de explorar 

recursos eventualmente subutilizados ao nível do património edificado, científico, 

artístico e, até, ao nível reputacional. Também no plano de atividades e orçamento de 

2019 se regista a intenção de: “Promover atividades no edifício histórico que permitam o 
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aproveitamento de toda a dinâmica turística e cultural atualmente verificada na cidade 

do Porto”. (site da U.P.). 

Importa, a este propósito, mencionar-se, inclusive, a apreensão expressa por António 

Cardoso, em entrevista concedida à TVU., relativamente ao esvaziamento funcional dos 

edifícios, ou, de acordo com a expressão por si utilizada, sobre “o futuro do património 

que foi ficando vago…”, ideia que vem a enfatizar mais à frente quando refere: “tive 

sempre essa preocupação…que os edifícios tivessem uma utilidade”, até pela importância 

que se reconhece à reatribuição de funcionalidades e de um sentido aos edifícios, 

incluindo-os na vida do local e da comunidade, e inclusive por questões de conservação e 

preservação.  

Não obstante as referidas intenções e apreensões, não se identificam, quer ao nível de 

documentos oficiais, quer ao nível de discurso, indícios da existência de qualquer 

exercício de planeamento efetivo ou de conceção de estratégias convergentes com as 

referidas perspetivas.  

O défice de tours ao património na cidade do Porto, por um lado, e o reconhecimento do 

valor dos edifícios com história da U.P., a que se associa o investimento realizado pela 

própria em investigação e produção de conteúdos, por outro, são fatores que convergem 

no sentido de favorecer uma perspetiva de integração do referido património na oferta 

cultural do destino turístico. A partilha mais alargada de um património de reconhecido 

valor assume um interesse público inquestionável, o potencial que evidencia, quer para a 

Universidade, quer no sentido da diversificação e diferenciação da oferta de turismo 

cultural da cidade do Porto, considerada deficitária ao nível de itinerários, percursos e 

roteiros, justificam essa premência.  

7.3.2 Desafios à integração dos edifícios da U.P. com história em redes de 

turismo 

Na sequência da reflexão suscitada pelo desenvolvimento do estudo de caso apresentado 

no capítulo anterior, ressaltam alguns constrangimentos quanto ao propósito de se 

integrar o referido património na oferta cultural da cidade do Porto, enquanto destino 

turístico. A adoção de uma orientação vocacionada para um conjunto mais alargado de 
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públicos, com vista à diversificação e diferenciação da oferta turística do Porto, não se 

perspetiva, por conseguinte, um “caminho fácil de percorrer”. Releva-se, desde já, o facto 

de alguns desses edifícios estarem ainda ocupados com serviços diversos. Destaque-se o 

edifício da Praça dos Leões, ocupado pelo MHNC e por serviços da U.P. entre os quais, os 

afetos à Reitoria e que, entre outras eventuais adaptações, requer a necessidade de 

autonomização de áreas funcionalmente necessárias à(s) Sala(s) Polivalente(s) para 

Exposições Temporárias e aos Núcleos Museológicos em instalação permanente, 

definindo-se  como prioridade o estabelecimento de acessos (entrada/saída) claramente 

diferenciados para Serviço Público, Reitoria e Núcleos Museológicos (Silva et al., 2002). 

Relevem-se ainda casos como o do Edifício da Rua dos Bragas onde funciona a Faculdade 

de Direito com os seus cursos de Direito e de Criminologia e a Casa ou Palacete Primo 

Madeira, entregue à exploração a empresa de restauração, eventos e aluguer de espaços.  

A necessidade em se conciliarem esferas de atuação distintas, não é ainda assim um 

problema novo, nem tão pouco exclusivo das universidades. O referido desafio é 

transversal à gestão de outros edifícios, com requisitos que os dotam de potencial 

atratividade turística, ocupados por instituições dedicadas a finalidades distintas. 

Paradigmática, quanto a este difícil compromisso, pode considerar-se a relação entre o 

património religioso e o turismo. A gestão turística de lugares com património religioso 

desde há muito que se pauta, todavia, pela compatibilidade entre a visão sagrada dos 

fiéis devotos e a secular dos turistas culturais (Shackley, 2005; Olsen, 2006). Ilustre-se 

esta multiplicidade de funções, devidamente contextualizada à época, claro está, com um 

caso particular experienciado na cidade do Porto. Trata-se do edifício do HGSA-Hospital 

Geral de Santo António, a propósito do qual Pacheco (2010:17) apresenta a seguinte 

reflexão:  

“Um Hospital Novo pode ser na sua materialidade como um edifício mais ou menos 

sumptuoso, mais ou menos belo e, nessa medida, como um emblema da opulência de uma 

comunidade. Ou pode ser apreciado pela sua funcionalidade e pela eficácia no desempenho 

dos seus objectivos. Ou ainda como um marco local na história do combate às doenças e da 

assistência aos doentes”. (Silva, 2001) 
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Enquadrado por esta polivalência de perspetivas, o precursor Guia do Porto Illustrado, 

editado pela Empreza dos Guias “Touriste”, da Rua de Passos Manuel, assume 

categoricamente - em tempos distinguidos por Pacheco (2010), ao referir-se às mudanças 

introduzidas em 1910, ano exaltado pela sua “apetência” pela inovação - o HGSA como 

recurso de “visita obrigatória”. 

 

Figura 34 - Guia do Porto Illustrado (Fonte: Pacheco, 2010:279) 

Na descrição do referido Guia, o HGSA é apresentado como: “soberba edificação, 

completa na sua fachada principal, e ainda por concluir nas lateraes, pertencente á 

formidavel e benemerita Irmandade da Misericordia do Porto. É devéras digna de visitar-

se esta modelar casa hospitalar, sem duvida a primeira do paíz – a mais rica e mais 

antiga.” 

Por outro lado, o estado de conservação em que alguns dos edifícios se possam encontrar 

é outro forte constrangimento a assinalar e que previsivelmente obrigará a investimentos 

elevadíssimos (Ramos, 2016), aspeto particularmente sensível quando se tem verificado 

uma tendência generalizada para a redução contínua do financiamento, das 

universidades, através do Orçamento de Estado. 
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Além do mais, se o estatuto conferido por “G” à Universidade de “maior urbanizador da 

cidade do Porto”, pelas áreas que ocupa e pelo caráter mobilizador que apresenta para 

outro tipo de construções residenciais, comerciais, entre outras funções, constitui um 

forte indicador relativamente ao papel ocupado por esta instituição na cidade e ao 

impacto que tem na respetiva configuração urbana, é igualmente representativo do 

“peso” da responsabilidade patrimonial que recai sobre a instituição. 

Releve-se a este propósito, a enfase atribuída por Ramos (2016) à complexidade que a 

gestão da manutenção de todo um património de edifícios antigos e recentes, ocupados 

com unidades orgânicas, residenciais estudantis, e outros serviços, representa para a 

Reitoria. Com efeito, embora tal função seja da competência das unidades constitutivas 

da Universidade a que cada edifício se encontra afeto, para o desenvolvimento das 

respetivas atividades, o envolvimento por parte do Serviço de Instalações e 

Infraestruturas, tutelado pela correspondente vice-reitoria, é incontornável. Aliás, a 

Reitoria é a única entidade competente para contratar (nos termos do Código da 

Contratação Pública), assumindo-se, nos referidos processos, com o estatuto de “dono da 

obra” e articulando-se, como tal, com as respetivas direções das unidades e com os seus 

utilizadores, gerindo, por ano, cerca de trinta operações, o que corresponde, para o 

referido período, a cerca de duzentos procedimentos (projetos, empreitadas e obra) num 

valor de cerca de 22 milhões de euros de encargos que resultam de financiamento 

próprio e/ou externo). A transição de uma estrutura orientada para a construção de 

novos edifícios para uma outra vocacionada para a manutenção dos atuais, coloca, de 

acordo com o referido autor, um conjunto de desafios relacionados, desde logo, com a 

dimensão do património edificado e urbanizado, mas também com a premência em se 

preservar a sua identidade física e operacional, em se gerir a diversidade, em se 

coordenar o investimento tanto financeiro, como técnico, com a afetação de recursos 

humanos especializados, com a capacidade, por parte das direções das unidades, em 

assegurar uma manutenção exigente tecnicamente complexa nos seus procedimentos. O 

movimento a que se tem assistido no sentido da substituição de uma manutenção reativa 

por uma preventiva, é ainda considerado de elevada complexidade. Esta última ao obrigar 

ao planeamento atempado das intervenções e da organização da gestão dos edifícios, 
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implica, por conseguinte, uma mudança de mentalidade e dos processos de gestão 

(idem).  

Em entrevista realizada a “J” enfatiza-se a relevância da integração dos edifícios com 

história da U.P. na oferta cultural do destino, não só pelo valor intrínseco que lhes é 

reconhecido, mas também pelas sinergias que se podem estabelecer com outros recursos 

da cidade. A perceção relativa à necessidade de uma divulgação mais impactante dos 

edifícios com história, com vista a um acesso e fruição mais facilitados é patente através 

da seguinte afirmação: "Temos o dever de o preservar. Há um compromisso de o partilhar. 

Há um grande interesse em que seja integrado no turismo que faz parte de redes 

internacionais. Não sei realmente porque é que este património ainda não faz parte 

desses canais..."… “A Universidade tem o seu reconhecimento pela qualidade de ensino, 

investigação…mas de facto não é conhecida internacionalmente por esta 

dimensão…histórica, arquitetónica”…Ainda assim, “J” não deixa todavia de fazer 

referência aos desafios a superar-se para o efeito: “Os edifícios não são confortáveis. Têm 

capacidade limitada e problemas de acústica. São dotados de matérias-primas que 

contrariam as soluções de poupança energética dos nossos dias. Os espaços são exíguos e 

não permitem a fluidez desejável no fluxo dos circuitos. Na Galeria da biodiversidade o 

maior espaço é o atrium central com 200m2. Depois temos salas de 80m2. Por outro lado, 

há que ter em linha de conta a dimensão que se prende com a sustentabilidade.” A 

propósito de uma perspetiva de conjunto do referido património, “J” exprime a seguinte 

opinião: “Em termos de estratégia, enquanto o polo central não estiver pronto, a 

dinâmica relativamente ao Campo Alegre não funciona, até porque os estudos de fluxos 

evidenciam que estes cessam no Hospital de Santo António”. 

“M” interlocutor cuja função o posiciona no centro semiótico da estrutura da U.P., 

considera que os edifícios com história da instituição, com relevância para serem 

visitados, “já o são”, não sendo necessárias quaisquer adaptações para o efeito. 

Menciona, a título ilustrativo, os espaços visitáveis dentro do edifício da Reitoria, as 

Galerias da Biodiversidade (referindo-se à Casa Andresen), o Jardim Botânico, o Palacete 

Primo Madeira (entregue pela U.P. à exploração, conforme se refere no capítulo VI), bem 

como o Palacete Braguinha (jardim e área dedicada a exposições). É de opinião que 



 

268 
 

edifícios que cumprem funcionalidades próprias como o da Reitoria, no caso de alguns 

dos seus pisos, e o da Rua dos Bragas, onde ocorrem atividades letivas e serviços de 

suporte, não se coadunam com este sentido de partilha. A este propósito estabelece 

inclusive uma analogia sob a forma de pergunta: “é a mesma coisa com as escadarias do 

edifício da Câmara…também não andam por lá turistas, pois não?” Considera ainda que o 

referido património é de difícil gestão, sobretudo tendo em conta a redução de 

financiamento do Estado, e que a integração de redes de trabalho afetas a uma dimensão 

turística é relevante no sentido em que, mesmo que tal não comporte receitas diretas 

para a U.P., “traz sempre outros tipos de benefícios”. Em todo o caso, “M” por oposição a 

outputs considerados no âmbito de estudos empíricos anteriores, nomeadamente os 

realizados por Matos (2007) e Gilley (2015), assume o objetivo de rentabilização de 

recursos da instituição sem quaisquer pruridos, enfatizando essa atitude ao 

afirmar…”agora, rentabilizar é fundamental… com estes cortes do Orçamento de Estado”. 

Destaca ainda o Planetário entre o conjunto de recursos de acesso ao público da 

responsabilidade da Universidade. 

Desta forma, constata-se a existência de um conjunto de constrangimentos associados à 

perspetiva de reposicionamento do património edificado antigo da U.P., seja pela 

natureza do património em si, seja por outros tipos de situações (resistências ou barreiras 

psicossociológicas). Entende-se que estas e outras dificuldades não podem ser, todavia, 

obstrutivas ao diálogo (antes pelo contrário), no sentido de se tentar procurar delinear 

uma estratégia geral, da qual possam resultar outras parcelares, mais especializadas, 

enquanto produtos resultantes de inputs diversos e particularmente ricos pela variedade 

de perspetivas e de conhecimentos especializados em várias áreas. 

A este propósito, importa atender-se aos objetivos que presidiram à publicação pela 

ICOMOS, em 2008, da Carta para a interpretação e apresentação de sítios de Património 

Cultural, mais conhecida como “Carta Ename”. Com efeito, a referida carta que institui 

uma terminologia-tipo e princípios profissionais consensuais relativos à interpretação e 

apresentação do património, estabelece algumas linhas orientadoras que permitem 

enfatizar o sentido de “dever” inerente à partilha de um legado que contribui para o 

conhecimento da evolução económica, social e cultural dos territórios; emana 
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sentimentos e emoções junto das comunidades e projeta a relevância das instituições e 

dos territórios. Destaque-se, neste sentido, as seguintes: i) Acessibilidade e compreensão 

por via da facilitação do acesso físico e intelectual do público ao património cultural; ii) 

Fontes de informação com base em evidências obtidas a partir de métodos científicos 

aceites, assim como através das tradições culturais existentes; iii) Contexto e envolvente 

assente na consideração e relação com a sua envolvente e contexto social, cultural e 

histórico mais amplo; iv) Autenticidade pelo respeito pelos princípios básicos de 

autenticidade com base no Documento Nara de 1994; v) Sustentabilidade por via da 

sensibilidade ao meio natural e cultural e da incorporação de objetivos de 

sustentabilidade social, financeira e ambiental; vi) Participação e inclusão através da 

interpretação e apresentação do património cultural assente numa colaboração eficaz 

entre os profissionais do património, a comunidade local associada e com todos os 

agentes implicados; vii) Investigação, formação e avaliação, tarefas progressivas e 

evolutivas de compreensão e explicação que requerem atividades contínuas de 

investigação, formação e avaliação. 

 

7.4 Os núcleos museológicos da U.P. 

Conforme se teve oportunidade de verificar, em parte da análise documental e das 

entrevistas realizadas, os edifícios com história e os núcleos museológicos são, na 

generalidade, abordados de forma integrada como se de um tipo de recurso único se 

tratasse. Se por um lado, esta hibridez se compreende, tendo em conta que dois dos mais 

emblemáticos edifícios: o Edifício da Praça dos Leões e a Casa Andresen albergam o 

MHNC, com o seu polo central, ainda em reestruturação, sito no primeiro e com a Galeria 

da Biodiversidade/Centro de Ciência Viva e o Jardim Botânico, sitos no segundo, por 

outro, entende-se que esta espécie de fusão, contribui para fragilizar a perspetiva de 

complementaridade entre dois tipos de recursos distintos. Na tabela abaixo pode 

identificar-se um conjunto de referências que, no âmbito de distintos browsers do site 

institucional da Universidade, ilustram o valor imaterial atribuído pela instituição à 

cultura e museus da instituição. 
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Tabela 21 – Referências à cultura e museus da U.P. no site da instituição 

Browser Referências 

 

 

Cultura 

 

 

A formação e a produção cultural constituem hoje um vértice fundamental da missão das mais reputadas 

universidades do mundo. Consciente disso, a Universidade do Porto procura assumir-se como um parceiro 

dinamizador e mobilizador do desenvolvimento cultural da Região e do País.  

Uma parte importante da política cultural da U.Porto assenta na valorização da sua memória institucional e 

do seu património, construídos e alicerçados em quase 300 anos de existência. Nesse sentido, os vários 

museus da Universidade do Porto corporizam um guia da história do conhecimento e das artes no Porto e 

guardiões de alguns de alguns dos mais inestimáveis “tesouros” da cidade.  

Mas a vida cultural da Universidade não se esgota entre as paredes dos nossos espaços museológicos. 

Diariamente, ela fervilha por todo o campus, e para além dele, através da realização regular de exposições, 

conferências, encontros literários, concertos, workshops e outros eventos culturais e artísticos promovidos 

pelos nossos estudantes, antigos estudantes, faculdades, centros de investigação e entidades parceiras. 

A difusão cultural da Universidade do Porto passa ainda pela publicação de livros de interesse cultural, 

académico, científico e pedagógico, através da sua própria estrutura editorial. Com um catálogo variado de 

obras e autores, a U.Porto Press mantém uma linha editorial dedicada (mas não exclusiva) a membros da 

Universidade, organizada em coleções e séries com desenho gráfico próprio, que podem ser adquiridas pelo 

público nas principais livrarias do país. 

 

Visite o 

Campus 

U.Porto 

Descobrir os universos da Ciência e da História natural num edifício secular, arriscar um encontro com 

múmias egípcias ou uma aventura pelo universo da Anatomia, aprender Astronomia com vista privilegiada 

sobre os confins do universo, ou visitar o jardim que marcou a infância de uma das mais importantes 

escritoras portuguesas do século XX ao mesmo tempo que desvenda os mistérios da biodiversidade. Tudo 

isso é possível numa visita aos museus e outros espaços culturais e de divulgação científica integrados na 

U.Porto. 

Na U.Porto acreditamos que a história se cumpre todos os dias. Orgulhamo-nos de possuir um conjunto de 

edifícios que ajudam a escrever os mais de 100 anos de história da Universidade. Tendo como 

expoente máximo o Edifício Histórico da Universidade, localizado na Praça Gomes Teixeira (atual 

Reitoria), este património está concentrado maioritariamente no centro da cidade, ainda que 

alguns destes edifícios já não sejam utilizados no âmbito das atividades da instituição. 

 

 

Museus 

da 

U.Porto 

 

 

Uma visita à U.Porto não fica completa sem uma passagem pelo vasto conjunto de espaços museológicos e 

de coleções valiosas existentes na Universidade, cuja estruturação, valorização e divulgação constituem para 

nós uma prioridade. 

Dispersos por todo o campus, estes espaços obedecem a uma vocação pedagógica, constituindo um fator 

cultural importante no meio universitário e funcionando como elos de ligação entre as várias comunidades 

de ensino e investigação da Universidade. Mas a U.Porto esforça-se também para que sejam agentes de 

ligação à Cidade e Região, bem como promotores da imagem da instituição no exterior. 

É com esse objetivo que, todos os anos, abrimos os nossos “tesouros” a milhares de pessoas, dando-lhes a 

oportunidade de descobrirem a história da Medicina, da Ciência ou da Farmácia através de objetos seculares. 

Para além destes museus, a Universidade convida toda a comunidade a respirar ar puro no histórico Jardim 

Botânico do Porto, a viajar ao espaço no Planetário, entre outros espaços de divulgação cultural e científica 

que merecem uma visita. 

(Fonte: site da U.P. adaptado pela própria) 

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=museus-bibliotecas
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=edificios-historicos
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Importa salientar que no browser relativo aos museus, pode ler-se o seguinte: 

“Atualmente, a Universidade abre à comunidade os seguintes espaços museológicos: 

Museu de História Natural e da Ciência; Museu da Faculdade de Belas Artes; Museu de 

História da Medicina Prof. Maximiano Lemos | Faculdade de Medicina; Museu do 

Instituto de Anatomia Prof. J.A. Pires de Lima | Faculdade de Medicina; Museu de 

Anatomia Prof. Nuno Grande | ICBAS; FEUPmuseu | Faculdade de Engenharia; Museu da 

Faculdade de Farmácia; Casa Museu Abel Salazar. Para além destes museus, o campus da 

Universidade alberga outros espaços de divulgação cultural e científica que merecem uma 

visita: Centro de Documentação da Faculdade de Arquitetura; Observatório Astronómico 

Prof. Manuel Barros | Faculdade de Ciências; Jardim Botânico do Porto; Planetário do 

Porto.” Tal informação, colide parcialmente com a informação sistematizada na Tabela 

20, no âmbito da qual se regista a ausência de informação alusiva a visitas ao Museu da 

Faculdade de Belas Artes, ao Museu da Faculdade de Farmácia e ao Observatório 

Astronómico Prof. Manuel Barros. 

Em todo o caso, pode concluir-se que se por um lado, a U.P. reconhece que a cidade 

potencia o seu próprio nível de atratividade, sobretudo no caso de públicos 

internacionais, questão abordada no capítulo anterior e refletida no conteúdo das 

Tabelas 15, 16 e 17 (Referências à cidade do Porto no site da U.P.), por outro, assume-se 

igualmente como “parceiro dinamizador e mobilizador do desenvolvimento cultural da 

Região e do País”, destacando nesse processo o esforço envidado para que os seus 

museus, além da vocação pedagógica que os caracteriza, “sejam agentes de ligação à 

Cidade e Região, bem como promotores da imagem da instituição no exterior”, conforme 

se pode constatar a partir do conteúdo da Tabela 21 (Referências à cultura e museus da 

U.P. no site da instituição). 

Chegados aqui, importa referir que este seria, aliás, o posicionamento consentâneo com a 

tendência de evolução a que se tem assistido no âmbito da gestão e divulgação dos 

museus e a que se faz referência na primeira parte do presente projeto de investigação. 

Uma orientação apostada em conciliar a tradicional vocação dos museus, enquanto 

recursos educativos para as comunidades locais, com a premência em se reinventarem 

como produtos comerciais de lazer, servindo residentes e turistas. Um conceito de museu 
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mais interativo que responda à necessidade de serem mais atrativos e captarem públicos 

que apreciam experiências criativas e estimulantes (Ponte & Centeno, 2013). A este 

propósito, enfatiza-se mesmo o caráter instrumental de afirmação política assumido 

pelos museus enquanto instituições que conferem suporte e reforçam a identidade 

cultural local ou regional, através de ofertas qualificadas para o desenvolvimento turístico 

e económico. No que respeita ainda à divulgação, notoriedade e acesso aos museus da 

U.P., importa referir que se a menção a museus, em roteiros turísticos da cidade do 

Porto, é avaliada, por estes últimos, como fraca ou mesmo muito fraca. A total ausência 

de quaisquer menções aos museus universitários, nos referidos roteiros, permite-lhes, 

inclusive, concluir que a relação entre a Universidade e o setor do turismo é nula ou 

inexistente.  

Tal facto é extemporâneo e gera perplexidade tendo em conta a relevância atribuída ao 

turismo, aos destinos urbanos e ao património cultural, nas últimas décadas. É 

igualmente desconcertante tendo em conta o protagonismo assumido pela cidade do 

Porto como destino turístico, nos últimos trinta anos. É ainda um tanto ao quanto 

paradoxal se se atender a que já em 1981, o Presidente da Junta de Freguesia de 

Nevogilde, quando se insurge em relação ao prolongado encerramento do Instituto de 

Zoologia Marítima da U.P., vulgo “O Aquário da Foz”, lhe atribui expressamente a função 

turística. Com efeito, de acordo com a referida fonte, só no seu último ano de 

funcionamento (1963), foi visitado por 30.000 pessoas (Site da U.P.).  

Sobre o modelo a adotar para a estruturação, apresentação e acesso público aos museus 

da U.P., Silva e outros (2002), numa fase em que a obra do edifício da Praça Gomes 

Teixeira se encontrava a ser concluída, definem como prioritário a capitalização e 

centralização de esforços nos núcleos museológicos aí instalados. Nesta acessão, Ponte e 

Centeno (2013) consideram que os museus existentes nas diferentes faculdades deveriam 

integrar um Museu da Universidade do Porto, assumido como Museu do Conhecimento 

com sede no edifício histórico da Reitoria da U.P.. Às faculdades caberia a produção de 

conhecimento para a estrutura museológica central. Esta estrutura deveria ser, de acordo 

com os autores, devidamente divulgada em plataformas e redes sociais. Os autores 

sugerem desta forma uma estratégia de concentração de recursos, com massa crítica 
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imprescindível a um posicionamento competitivo no mercado. Sobre os museus da U.P., 

Silva e outros (2002) adotam ainda uma atitude de sensibilização relativamente às 

respetivas naturezas e sensibilidades próprias, bem como aos variados estados de 

preservação, reveladores de contingências e contextos igualmente distintos. Alertam 

ainda, relativamente a este vasto património, para a necessidade de se adotar um plano 

de intervenção concertado e faseado de atividades que o catalogue, investigue, preserve, 

valorize e divulgue, enfatizando, no referido processo, a prévia definição de prioridades. 

No que respeita à conservação preventiva, os autores enfatizam a necessidade de passar 

a ser perspetivada num plano distinto do até então considerado, associado a simples e 

repetitivas ações de manutenção, preconizando que evolua articuladamente com a de 

natureza curativa e devidamente suportada por investigação. Importa, a este propósito, 

reiterar-se a enfase atribuída por Botelho e Ferreira (2014) ao conhecimento e ao rigor a 

adotar na partilha de informação relativa a processos de preservação e exploração de 

recursos. Neste sentido, considera-se premente a reflexão sobre este património, a 

identificação de aliados que privilegiem as referidas condições, a tomada de decisões e a 

agilização de recursos que permitam acionar um plano, a monitorizar continuamente e a 

adaptar em função de eventuais contingências. 

 

7.5 O poliglotismo cultural da U.P.  

De acordo com a definição de semiosfera apresentada na secção 3.4 do Capítulo III, a U.P. 

corresponde, em si mesma, a um “mundo de significação” e, por conseguinte, a um 

contexto em que ocorre “atividade simbólica própria da produção cultural do homem”. É 

neste sentido, por conseguinte, um espaço com caráter delimitado, dada a 

homogeneidade semiótica e a individualidade que a caracterizam, por oposição ao espaço 

extra-semiótico e alo-semiótico que a rodeia. Na qualidade de semioesfera pode 

caracterizar-se ainda como uma estrutura integrada por subestruturas que se lhe 

assemelham e que, embora detentoras de identidade própria, apresentam considerável 

interseção entre si. É à correlação dinâmica entre as subestruturas que se deve a conduta 

da semiosfera ou a interconexão que permite a identificação de isomorfismos e o 
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estabelecimento de formas de comunicação e de identificação de possíveis consensos 

para a definição de possíveis estratégias.  

 

 

Figura 35 - A U.P. como semiosfera (Fonte: elaboração própria) 

 

Na sua relação com o espaço extra-semiótico e alo-semiótico, têm sido diversos, em 

natureza e número, os fenómenos de enantiomorfismo gerados. Dito de outro modo, o 

considerável grau de permeabilidade da instituição ao exterior tem sido evidente e 

encontra-se devidamente atestado por via da anulação de diferenças não 

correlacionáveis e pela ocorrência de diálogo com outras entidades, com 

responsabilidades pela dinamização da cultura na cidade do Porto.  

As tabelas abaixo ilustram para o período compreendido entre 1996 e 2011 (Tabela 22) e 

para o período entre 2011 e 2014 (Tabela 23) um conjunto de iniciativas que atestam a 

interação estabelecida pela U.P. com o seu exterior e em alguns casos com públicos 

concretos, como sejam a comunidade e o município do Porto. 
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Tabela 22 – Principais iniciativas de âmbito cultural dinamizadas pela U.P. (1996-2011) 

Iniciativa Observações 

Abertura do MHNC (1996)    -- 

Casa de Pernambuco (1998) Câmara do Porto, 

instituições 

governamentais de 

Pernambuco e Recife, 

universidades e 

empresários 

Abertura do Planetário do Porto (1998) Fundação conjunta 

com a Câmara 

Municipal do Porto 

Reabertura do Jardim Botânico (2007) -- 

Campeonato Mundial Universitário de Rugby 

Sevens (2010) 

-- 

(Fonte: Leão, 2014: adaptado pela própria) 

 

As referidas iniciativas ao contribuir para a dinâmica do conjunto de atrativos de natureza 

cultural, disponibilizado pela cidade, posicionam-se numa relação de maior proximidade 

com as experiências proporcionadas por atores que se dedicam a atividades, direta ou 

indiretamente, relacionadas com o turismo. 
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Tabela 23 – Principais iniciativas de âmbito cultural dinamizadas pela U.P. (2011-2014) 

Iniciativa Observações 

Exposição “A evolução de Darwin” (visitada por mais de 40.000 

pessoas) 

-- 

Concurso literário (conto com 100 palavras) e lançamento de 

um livro com os 100 contos, melhor classificados 

Comunidade 

Exposição “Dois Séculos- Instrumentos Científicos na História 

da U. Porto” 

Museu de Ciência e 

Faculdade de Ciências 

Exposição “Tesouros Bibliográficos da U.Porto (1492-2011)” Bibliotecas da U.P. 

Participação da U.P. na tradicional Regata dos Barcos Rabelos Município 

 

Corrida Universitária (inserida na de S. João) Município 

Exposição “Vida e Obra de Gomes Teixeira” -- 

Exposição da “Coleção Egípcia da Universidade do Porto” -- 

Exposições: “Reservas” e “Obra Gráfica” em homenagem à 

obra de Armanda Passos (visitada por mais de 5.000 pessoas) 

-- 

Lançamento de livros: Os Reitores da Universidade do Porto”, 

versão atualizada da “História da Universidade do Porto”, 

“Actas da Universidade do Porto-Outubro 1911-1929” e o 

“Livro do GABBA” 

-- 

Homenagem a Sophia de Mello Breyner Andresen -- 

Inauguração do complexo da Faculdade de Farmácia e do 

ICBAS-Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e ainda do 

novo edifício da Faculdade de Medicina 

-- 

Exposição “Cinco Séculos de Desenho na Coleção da FBAUP” -- 

Atribuição da 1.ª edição da Medalha de Mérito da U.P., a 

Valente de Oliveira (cerimónia de encerramento das 

comemorações do centenário da U.P..) 

-- 

                      (Fonte: Leão, 2014: adaptado pela própria) 

Releve-se, a propósito da tabela acima, a circunstância de, na última das iniciativas 

realizadas a propósito do centenário da Universidade, o já então atual Reitor, José Carlos 
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Marques dos Santos, a estas se referir como “reforço da ligação da Universidade à cidade, 

à região Norte e ao país”.  

Realce-se o caráter de “fusão” das festividades da Universidade, com o colorido da mais 

emblemática festa da cidade do Porto (S. João), evidenciada pela participação da U.P. na 

tradicional Regata dos Barcos Rabelos e integração da própria Corrida Universitária na 

Corrida de São João, assumindo-se, assim, como um evento conjunto (da cidade e da 

Universidade).  

 

Figura 36 – Enantiomorfismos gerados no contexto da cidade do Porto (Fonte: elaboração própria) 

Desta forma, através do conjunto de exemplos aqui apresentados, ilustra-se o 

envolvimento efetivo, por parte da U.P., com as dinâmicas da cidade e, em particular com 

as manifestações de carácter religioso e laico com especial significado ao nível local, isto 

num contexto em que: “A globalização cria uma cultura universal global e, ao mesmo 

tempo, fortalece a cultura tradicional na qualidade de um contrapeso” (Kotler et al., 

2011). Tendo em conta as evidentes diferenças, entre os sistemas semióticos implicados, 

poder-se-á atribuir às alterações geradas, por via dos inputs partilhados entre cada um, o 

que Sonesson (2020) considera “caráter de transposição”.  

O relatório de atividades e contas de 2019 atesta igualmente a prioridade atribuída pela 

U.P. à organização de iniciativas e eventos, rúbrica que abrange um intenso e incessante 
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volume de worshops, palestras, exposições, publicações, atividades desportivas, de férias, 

feiras, ciclos de cinema e concertos, entre outros, que contribuem, não só para o reforço 

da notoriedade da IES, como para o estreitamento de relações com a comunidade, junto 

de variadíssimos públicos, entre os quais se destaca a comunidade educativa.  

Por último, no que respeita à atividade museológica, destacam-se os itens: “1. 

Promoveram-se múltiplas iniciativas de preservação da memória da U.Porto, 

nomeadamente ao nível dos museus, enquanto espaços privilegiados de acolhimento, 

exploração e desenvolvimento de conhecimentos; 2. Prosseguiu-se com a revisão e o 

desenvolvimento de diversos instrumentos de gestão, tendo-se iniciado o processo para 

delinear a nova estrutura de governança e de gestão administrativa e financeira, 

procurando identificar um modelo de negócio viável para o MHNC-UP; 3. Prosseguiu-se 

com a preparação das instalações do MHNC-UP no Edifício Histórico para o acolhimento 

do programa pré-inaugural deste polo, que veio a efetivar-se com a exposição “Um 

Século e Tanto – 130 anos do National Geographic”, posteriormente reforçada com a 

exposição “Culturas e Geografias” e com a exposição “Tabela Periódica: para além dos 

150 anos”, para assinalar o encerramento das comemorações do Ano Internacional da 

Tabela Periódica em Portugal; 4. Acolheu-se na Galeria da Biodiversidade a exposição 

“Sharks, uma missão de Brian Skerry”, uma das mais emblemáticas da National 

Geographic, tendo sido feita em setembro uma pequena ampliação desta exposição com 

uma componente relativa a trabalho de investigação na U.Porto;… 6. Prosseguiram os 

trabalhos de planificação das próximas fases da obra de requalificação (Museu do Museu, 

Pátio dos Dinossauros, área de exposições temporárias, loja/bar e reservas), tendo-se 

igualmente continuado com os estudos de públicos e estudos de impacto; 7. Prosseguiu-

se com o desenvolvimento do projeto de conceção e validação de uma app para a 

exploração da exposição permanente da Galeria da Biodiversidade; 8. Prosseguiram os 

trabalhos de inventariação de espécimes e informatização de coleções e deu-se 

continuidade às diversas atividades de manutenção, preservação e valorização de 

coleções do MHNC-UP; 9. Conceptualizou-se um plano de missões de exploração sobre 

temas prementes relacionados com a biodiversidade e história natural; 10. 

Estabeleceram-se protocolos de colaboração com várias entidades relevantes para a 
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prossecução do projeto do MHNC-UP e iniciaram-se os trabalhos de conceptualização de 

um plano de atração de mecenas e patrocinadores para o projeto museológico, crucial 

para garantir a sua sustentabilidade económico-financeira; 11. Participou-se no programa 

de comemoração do centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen, através do 

desenvolvimento e implementação de um plano integrado de atividades culturais, na 

interface com as artes performativas e do espetáculo, a ter lugar ao longo de todo o ano 

na Galeria da Biodiversidade e Jardim Botânico do Porto;… 13. Continuou a apostar-se no 

programa de serviço educativo do MHNC-UP, com enfoque especial na Galeria da 

Biodiversidade e Jardim Botânico do Porto (e.g. projetos e ações enquadrados no âmbito 

da iniciativa Universidade Júnior); 14. Voltou a implementar-se um plano de celebração 

de efemérides e dias temáticos (e.g. Dia Nacional dos Centros Históricos, Dia da Europa, 

Dia da Universidade, Dia Internacional dos Museus, Noite Europeia dos Museus, Roteiros 

do Conhecimento, Dia Internacional do Micro-organismo, Jornadas Europeias do 

Património, Sombras da Biodiversidade – Halloween no MHNC-UP);… 17. Registou-se a 

atribuição de diversos prémios e distinções ao MHNC-UP, nomeadamente: o International 

Architecture Award (na categoria Parques e Jardins) e o Green Flag Award.  

Entre outras atividades destinadas ao reforço da notoriedade da instituição, a U.P. 

destaca no referido relatório: “a afirmação e visibilidade da U.Porto com diversas 

iniciativas de âmbito sociocultural de natureza estrutural, como a entrada em 

funcionamento da Casa Comum, bem como o início de atividade da Casa de Pernambuco 

e do Instituto Confúcio.”. 

Já num passado mais recente, a Unidade de Cultura da Reitoria da Universidade, cuja 

missão consiste em “assegurar uma programação cultural e artística regular e de 

qualidade dirigida à comunidade académica e à população da área metropolitana do 

Porto…” (Cultura, Museus e Editora da U.Porto, 2019), disponibilizou, conforme se pode 

constatar através de evidências suportadas por documentos ora públicos, ora reservados 

e pelas entrevistas realizadas a “B”, uma significativa e diversificada oferta artística e 

cultural.  

A três de abril de 2019, com a inauguração da Casa Comum, a Universidade vem a 

consolidar-se como espaço mobilizador de diferentes agentes e saberes – de constante 
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interatividade e cocriação, contribuindo para a vitalidade cultural da cidade e para o 

desenvolvimento da área metropolitana do Porto numa lógica de fomento de “uma 

política de implementação de uma verdadeira democracia cultural.” (Cultura, Museus e 

Editora da U.Porto, 2019).  

É neste contexto que, de acordo com a primeira das duas entrevistas facultadas por “B” e 

que se pode considerar de cariz exploratório, se realizam regularmente as chamadas 

“Pausas Culturais”. Sob a forma de espaços musicais, à hora do almoço de um dia por 

semana, promove-se um espaço de rutura, ainda que breve, com o contexto de trabalho. 

Os ciclos de cinema seguidos de reflexões, exposições e workshops, a iniciar o fim de 

semana, vêm igualmente a afirmar-se enquanto estimulantes contextos de partilha e de 

debate de ideias sobre questões sociais. As Aulas abertas à Cidade, constituem um outro 

espaço de relação com a comunidade, vocacionado para a apresentação de temas por 

reputados comunicadores, num conceito de verdadeiro serviço público.  

Como prioridades relacionadas com o envolvimento da Universidade com a cidade no 

domínio cultural, “B”, no âmbito da referida entrevista, evidenciou ainda a preocupação 

com a necessidade de se “mobilizar públicos generalizadamente ausentes em 

determinadas dinâmicas culturais, designadamente os que integram a faixa etária entre 

os 18-30 anos, por via de iniciativas a encetar num registo de cocriação”. Esta ideia foi 

corroborada por entrevista realizada a “J” que considera os estudos de públicos e estudos 

de impacto, realizados no âmbito da Unidade de Cultura e Museus da U.P., “uma 

ferramenta fundamental no sentido de se conhecer as expectativas sobre o que vão visitar 

e com que ideia ficam depois de visitarem a galeria. O impacto no âmbito de questões 

relacionadas com a sustentabilidade é ainda um objetivo deste tipo de 

estudos…entretanto interrompidos por causa da pandemia”.  

Destaque-se ainda, em particular, o projeto a que anteriormente se refere de abertura ao 

público da Casa de Pernambuco, construída dentro do campus da Universidade do Porto, 

e como resultado de uma parceria entre o Governo de Pernambuco, a Prefeitura do 

Recife, a UFPE-Universidade Federal de Pernambuco, a UPE-Universidade de 

Pernambuco, a Câmara do Porto, a Universidade do Porto e o Instituto Pernambuco-

Porto, idealizado em 1992 pelo empresário Zeferino Ferreira Costa, português radicado 
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no Recife há mais de 40 anos. Tratando-se de um projeto inicialmente destinado a 

divulgar a arte proveniente das diversas regiões do Brasil, vem a ser ampliado no sentido 

de vir a reforçar o diálogo com outras culturas de língua portuguesa, e, por essa via, 

potenciar o que Baptista (2008) considera “construção e constituição” da Lusofonia, como 

semiosfera. Um processo que contribui não só para: i) promover a desejável rutura com o 

isolamento e rigidez característicos do Estado Novo assente em mecanismos buffer, 

controlados a partir do centro da semiosfera enquanto centro político-cultural inculcador 

de uma dada memória histórica e sentido da Lusofonia, um etnocentrismo cultural, ao 

qual se designou então por “Mundo Português” ou o “Mundo que o Português criou”, 

como também para: ii) fomentar a regularidade do fluxo de mensagens trocadas e 

filtradas pelas diversas memórias culturais em presença, em mutação e dinamismo 

constantes.  

Na sequência da entrevista realizada a “A”, afere-se ainda o protagonismo, por parte do 

referido interlocutor, na intersecção entre “mundos diferentes”, com dificuldades 

dialógicas distintas dado o caráter assíncrono da cultura, e enquanto facilitador de 

processos comunicativos e de troca cultural, promovendo assim o que Vásquez (2019) 

classifica como “convivência das diversidades”. Com efeito, por via daquilo que considera 

“um sonho seu” e através da construção da Casa de Pernambuco “A” assume, na acessão 

de Batista (2008), o papel de “tradutor bilingue”. Ao disponibilizar propriedade 

construtiva e ao envolver-se, depois disso, ativamente no projeto, a U.P. atesta, de forma 

flagrante, a sua semioticidade enquanto semiosfera, bem como a sua predisposição para 

o estabelecimento de comunicação dialógica com semioesferas distintas, fomentando, 

inclusive, a diluição do caráter pontual e casuístico habitualmente associado a fenómenos 

que implicam cooperação e parceria entre diferentes agentes culturais (Gama et al., 

2014).   

Entretanto, o projeto de disponibilização de duas galerias, no Museu de História Natural e 

Ciência, conhecido por via da entrevista exploratória realizada a “B”, e à qual se teve já 

oportunidade de fazer referência, uma das quais destinada à exposição de artistas 

consagrados e a outra a reputados trabalhos de alunos da U.P, veio a ser adiada. Com 

efeito, em meados do mês de março, o país entrou em confinamento, depois de 
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decretado o primeiro de vários estados de emergência devido à pandemia causada pelo 

vírus Sars-Cov 2, e a vida social como que paralisou. 

Também, pelo mesmo motivo, de acordo com a segunda entrevista realizada a “B”, a 

abertura ao público, prevista para 13 de março de 2020, da Fundação Marques da Silva, 

detentora do maior arquivo de arquitetura com estrutura de investigação associada, foi 

adiada para outubro desse mesmo ano, tendo-se concretizado somente em 2021.  

De igual modo, a realização de um outro projeto, designado: Festival de Histórias do 

Porto, foi cancelado. Um evento cujas motivações, de acordo com “B”, assentam no 

objetivo de se congregar vivências, narrativas e factos experienciados e investigados ora, 

por aqueles que nela residem e/ou nela trabalham, ora por historiadores da atualidade, 

especializados na história da cidade, no seu património e “histórias”, promovendo-se, 

desta forma, o fenómeno de interpretação associado às personagens, aos lugares, aos 

factos e outras versões dos acontecimentos, documentados ou por documentar. Um 

projeto que permite revisitar o mecanismo criador da memória coletiva, como dimensão 

inerente à cultura, dada a sua unicidade, caráter ininterrupto e variado porque regular de 

transformação, enquanto recodificador de sentido pela atribuição de novas significações 

ao todo a partir das partes.  

Com a referida dinâmica, a Universidade propõe-se assim conferir um lugar privilegiado a 

uma diversidade de memórias que tanto podem integrar aquela que é a memória 

coletiva, como outros enunciados invisíveis, à margem do que a memória cultural comum 

selecionou e resgatou do esquecimento, consubstanciando a natureza pancrónica de que 

se reveste, isto é; de passado e de presente. 

Importa ainda, tendo em conta a conceção sistémica do desenvolvimento cultural, 

sustentada por Lotman (1996), relevar a sinusoidalidade associada ao caráter pendular ou 

cíclico que lhe é atribuído, entre uma interpretação simplificada e “prática” de conteúdos 

da memória, numa acessão semiótica solidamente conectada com a realidade, e uma 

outra em que intervêm elementos de análise mais subtil da realidade e em que ocorre 

uma maior independência da semioticidade.  
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Sem prejuízo de todas as limitações e condicionalismos impostos num passado mais 

recente, a Unidade de Cultura da U.P. manteve-se consideravelmente ativa e dinamizou 

um conjunto de iniciativas, amplamente divulgadas no site institucional, redes sociais e 

outros canais e suportes de comunicação. 

Desta forma, a U.P. tem vindo a evidenciar, numa dimensão prática, a sua capacidade de 

se assumir enquanto domínio da esfera pública. A este propósito, releva-se a flexibilidade 

evidenciada através da alteração da estratégia definida relativamente à partilha do 

espaço físico das galerias entre exposições de artistas consagrados e as de obras de 

alunos da Faculdade de Belas Artes.  

Com efeito, tendo em conta que as galerias se terão mostrado subdimensionadas para 

acolher dois tipos de exposições em simultâneo, o espaço veio a ser integralmente afeto 

às obras dos artistas consagrados, optando-se por levar as segundas, ou seja; as obras de 

alunos, a outros espaços da Universidade… Na entrevista concedida por “B”, é 

particularmente evidente este desejo de partilha: Assim que as abrimos ao público, 

expandiram-se por todo o edifício… A do Nadir Afonso teve 4000 entradas… É uma 

oportunidade por excelência para se disponibilizar à comunidade o acesso gratuito a 

obras de autores que de outra forma poderiam não vir a conhecer…  

Ora, é com base nesta atitude de abertura ao exterior e predisposição para o diálogo que 

importa, que a U.P., seja capaz de alargar o âmbito das relações estabelecidas, bem como 

estender a referida política de interação com outros sistemas, particularmente aos que se 

encontram associados ao desenvolvimento do turismo, gerando, por essa via, espaços de 

enantiomorfismo imprescindíveis à conceção de estratégias participadas e ao 

desenvolvimento de um eficaz trabalho em rede. Reitera-se a ideia preconizada por 

Santos (2014) quando atribui ao destino uma função de aprendizagem e não apenas de 

descanso e fuga à rotina. 

O referido processo evidencia um considerável potencial para o aumento do volume de 

receitas da instituição, bem como para o aumento da respetiva notoriedade e 

crescimento do número de novos estudantes nacionais e internacionais. Perfila-se ainda 

como contributo possível para a diversificação e diferenciação da oferta turística da 
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cidade do Porto, e, dessa forma, para impulsionar o desenvolvimento económico-social 

local e regional.  

 

7.6 Consciência da U.P. relativa ao papel a desempenhar no 

desenvolvimento económico e social do território 

No âmbito do Capítulo III analisaram-se paradigmas relacionados com a missão das 

Universidades e a respetiva relevância para o desenvolvimento económico e social. 

Constata-se ainda no capítulo anterior que a génese da instituição estudada, assenta na 

necessidade de se formar recursos capazes de potenciar resultados em atividades 

estratégicas para a cidade à época. No presente, a Universidade do Porto assume 

expressamente a sua responsabilidade sobre o nível de competitividade do território em 

que se insere. Releve-se o objetivo estratégico definido no plano de atividades da U.P., 

para o período entre 2016 e 2020, a que se faz referência no relatório de atividades e 

contas de 2019 e que consiste em promover o desenvolvimento social e económico e 

potenciar o impacto da U.P. na sociedade. Um propósito que…”traduz diversas facetas 

que, em conjunto, configuram a terceira missão de uma universidade: o impacto 

económico do conhecimento, o desenvolvimento social e cultural e a influência da 

U.Porto junto do seu meio institucional.”  

Por outro lado, importa destacar, da dimensão relativa ao “Impacto do Conhecimento”, 

numa dimensão geral, algumas das ações empreendidas, designadamente no âmbito dos 

seus pontos 8 e 9, e que, de seguida, se transcrevem: 8.“reviram-se e consolidaram-se os 

protocolos existentes, promovendo uma análise crítica do seu impacto para a U.Porto e 

os seus stakeholders, e procuraram-se estabelecer, quer centralmente, quer ao nível das 

UOs (Unidades Orgânicas), novas parcerias com instituições públicas e privadas, bem 

como a participação em redes de colaboração; 9. promoveu-se uma maior aproximação 

entre as estruturas do ecossistema da Universidade, mais diretamente envolvidas na 

operacionalização da valorização económica do conhecimento criado nas respetivas 

estruturas de investigação, procurando-se consolidar o cluster de inovação e 

empreendedorismo da U.P., ganhar massa crítica, potenciar sinergias e 
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complementaridades, garantir a sua sustentabilidade económico-financeira e expandir o 

impacto e a visibilidade das suas atividades nesta importante dimensão.”  

À exceção da referência a um cluster de inovação e empreendedorismo, para o reforço da 

competitividade do território, não se identificam, no relatório analisado, outros contextos 

específicos de aplicação ou relativamente aos quais se perspetiva a transferência de 

conhecimento dos outputs decorrentes da investigação realizada. A esse propósito, na 

dimensão relacionada com a atividade turística, urge relevar o papel desenvolvido pelo 

CITCEM-Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”, integrado 

na FLUP-Faculdade de Letras da U.P.. Em entrevista realizada a “F”, afere-se que o 

referido centro acolhe vários investigadores que produzem artigos, dissertações de 

mestrado e teses de doutoramento tendo o vinho, tanto do Porto como o Vinho Verde ou 

o Vinho do Douro, como objeto de estudo. De acordo com a referida fonte, os 

investigadores do CITCEM colaboraram na candidatura do DOURO a Património Mundial 

e apoiaram a criação do Museu do Douro. À data da entrevista, encontravam-se a 

organizar um Congresso Internacional sobre paisagens da vinha e “marcas” e a criar uma 

base de dados com rótulos de vinhos.  

Estranha-se, todavia, no que respeita à oferta formativa da U.P., até por este último facto, 

a inexistência de licenciatura e de doutoramento na área do Turismo, cuja relação com 

áreas de formação como a Economia, a História e a Sociologia, lecionadas na instituição, 

são por demais evidentes.  

 

7.7. Consciência da U.P. face à necessidade de diversificar as fontes de 

financiamento e de aumentar as receitas 

Neste ponto, importa destacar o objetivo considerado pela U.P., para o período entre 

2014-2018, relativo à obtenção de novas fontes de receitas, com vista a: i)“salvaguardar a 

sustentabilidade financeira da U.PORTO”, pelo acesso a financiamento que permita 

sustentar estruturas e processos, o que no atual contexto envolve, em boa medida, o 

potencial de obtenção de rendimentos alternativos aos resultantes do Orçamento de 

Estado; ii) “assegurar a diversificação de receitas e a eficiência das outras atividades” pela 
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capacidade de captação, de forma eficiente, de receitas resultantes de fontes alternativas 

às relacionadas com o orçamento de estado, as propinas de ciclos de estudos e o 

financiamento a projetos de investigação, relevando-se no conjunto das iniciativas 

desenvolvidas pela U.P. as que a seguir se descrevem: “6. angariação de mecenas e de 

outras soluções de financiamento para o desenvolvimento de atividades regulares, como 

a desenvolvida pelos Museus (e.g. Protocolo la Caixa; Protocolo SONAE), pela U.Porto 

Inovação (e.g. Fundação Amadeu Dias) e para eventos específicos (e.g. ICPC; C-DAYS; e 

Festival de Música Curadoria Jovem); 7. promoção de iniciativas no edifício histórico 

potenciadoras da dinâmica turística e cultural existente na cidade, 9. celebração de 

diversos protocolos de colaboração para a realização de eventos empresariais, científicos, 

comerciais, culturais e sociais, dinamizando o arrendamento de espaços, sem prejuízo do 

normal decorrer das atividades letivas e científicas e 10. dinamização, no edifício central e 

em algumas UOs, de serviços de visitas guiadas, atendendo ao crescente interesse do 

público em visitar alguns edifícios do Campus U.Porto.” 

Por último urge mencionar, a propósito dos objetivos definidos pela U.P., no referido 

plano de atividades a quatro anos e no âmbito das prioridades que elege para o 

desenvolvimento de um espaço de atuação definido como a sua Terceira Missão: 

“Potenciar a valorização social e económica do conhecimento, mediante a capacidade de 

obtenção de benefícios económicos e sociais, através de práticas estruturadas e 

sustentadas de transferência do conhecimento gerado.”  

O referido objetivo vem a ser enfatizado, no âmbito do plano estratégico da U.P., a 

quatro anos (2016-2020), quando, no seu ponto 4.4., relativo à “Valorização e exploração 

de recursos tangíveis e intangíveis”, a propósito da necessidade de se auferirem ganhos 

de escala e criação de sinergias, se refere: “Mas a racionalização passa também pela 

capacidade de explorar recursos eventualmente subutilizados ao nível do património 

edificado, científico, artístico e, até, ao nível reputacional” (site da U.P.).  

Refira-se, por último, a preocupação evidenciada pela U.P. com o feedback dos públicos 

que visitam os seus espaços. Em entrevista realizada a “J” consegue-se aferir que os 

estudos de impacto que a U.P. realiza, se destinam a auscultar os visitantes da Galeria da 

Biodiversidade sobre o grau de satisfação com a experiência, bem como sobre as 
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expectativas nutridas antes da respetiva concretização; o que esperavam e desejavam 

encontrar, uma atitude que indicia, de alguma forma, a necessidade de se conhecer o 

consumidor e predisposição para a adaptação do serviço disponibilizado aos seus gostos e 

expectativas.  

 

7.8 Sensibilidade institucional para a importância do trabalho em rede 

Ao longo do presente projeto de investigação tem-se vindo a destacar o caráter de 

interdependência entre os distintos atores a intervir no turismo. Os subsetores 

implicados carecem da intervenção uns dos outros e, inclusive, o serviço prestado é 

percecionado pelos turistas de forma agregada. Neste sentido, o impacto associado à 

fruição de um determinado serviço, gera um efeito de “bola de neve” sobre a oferta no 

seu conjunto e, por conseguinte, sobre o destino em geral, apresentando ainda 

repercussões sobre o nível motivacional para se repetir a experiência ou para se 

influenciar terceiros no sentido de a fazerem.  

A este propósito, importa ainda ressalvar os princípios estabelecidos pela OMT (2012 in 

Benjamim, 2016) para o desenvolvimento de produtos turísticos (DPT), enquanto parte 

integrante do planeamento estratégico global do turismo e cuja essência assenta no 

estabelecimento de um eficiente trabalho em rede, suscetível de potenciar economias de 

escala, externalidades positivas e muito particularmente a inovação, enquanto resultado 

de um processo de aprendizagem entre players. Com esta ideia em mente, preconiza-se 

para o efeito que o poder público local tenha um conhecimento profundo sobre as 

necessidades dos visitantes e consiga estabelecer uma articulação forte com a entidade 

responsável pela gestão do marketing do destino. As dinâmicas que potenciem a 

realização de consultas aos stakeholders (setor público, privado e residentes), a 

coordenação entre o governo central, regional e local, bem como a colaboração entre 

todos os interessados, são indispensáveis no setor do turismo para que o destino turístico 

resulte numa oferta eficaz e se repercuta em benefícios comuns. 

A sensibilidade, por parte da U.P., para a relevância do trabalho em rede é patente nos 

seus documentos oficiais. Com efeito, no plano de atividades da instituição, relativo ao 
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período entre 2014 e 2018, e no que respeita à dimensão que incide sobre a Cultura, 

Desporto e Voluntariado, são diversas as referências a objetivos relacionados com um 

maior envolvimento e abertura ao exterior, assumindo-se o referido trabalho em rede 

como modelo de gestão por excelência. Relevam-se, a este propósito, os pontos: 2. “a 

continuação do esforço de cooperação com os municípios da área metropolitana do 

Porto, associações e outras instituições públicas e privadas, em projetos de interesse 

público para os quais a U.Porto constitui uma mais-valia, no domínio cultural, social e da 

cidadania, potenciando-se de igual modo o programa cultural da U.Porto e a dinamização 

de novas linhas de colaboração em cooperação com os agentes culturais da cidade; 4. a 

promoção do objetivo de gradual abertura ao exterior do projeto do MHNC-UP (Polo 

Central), com a abertura de exposições temporárias “Um Século e Tanto – 130 anos 

National Geographic” e “Culturas e Geografias – Centenário da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto e 6. a promoção, em parceria com a Casa Museu Abel Salazar, do 

ciclo de Retratos Tano-Férricos – cruzando arte, ciência e história da ciência nos 130 anos 

de Abel Salazar. “ 

Destaca-se, a título de exemplo, a iniciativa constante da alínea 5 do relatório de 

atividades e contas de 2019: “dinamizou-se, em estreita cooperação com a Fundação 

Marques da Silva, um conjunto de iniciativas no sentido de consolidar a afirmação desta 

instituição como uma referência nos domínios da cultura arquitetónica e artística, do 

projeto de intervenção patrimonial, do estudo, tratamento, conservação e divulgação de 

documentação de arquitetura, tanto a nível nacional como internacional”. 

O trabalho em rede é ainda relevado em plano de atividades e orçamento 2019, na 

dimensão relativa à “Terceira Missão”, no âmbito da qual se estabelece, entre outros 

objetivos que o privilegiam como modelo de gestão, os seguintes: i) “Rever e consolidar 

os protocolos existentes, promovendo uma análise crítica do seu impacto para a U.Porto, 

e negociar novas parcerias e colaborações com instituições públicas e privadas, bem 

como a participação em redes de cooperação, fomentando-se, também, o alargamento 

de competências e o desenvolvimento de alianças economicamente sustentáveis em 

áreas estratégicas ou emergentes”; ii) Cooperar com os municípios da área metropolitana 

do Porto, associações e outras instituições, públicas e privadas, em projetos de interesse 
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público para os quais a U.Porto constitua mais-valia, no domínio cultural, social e da 

cidadania, potenciando, de igual modo, o programa Cultural da U.Porto, a dinamização de 

uma rede de cooperação e fomentando novas áreas estratégicas”. Desta forma, a U.P. 

reassume o trabalho em rede como uma prioridade, expressando a intenção em fazer jus 

ao lema que considera refletir a essência da instituição e que promove no respetivo site 

institucional: virtus unita fortius agit (a união faz a força). 

Esta é outra das prioridades assumidas, como se referiu já, por Ponte e Centeno (2013) 

que enfatizam expressivamente a relevância do desenvolvimento de redes, percursos e 

itinerários culturais como resposta a uma necessidade de valorização e preservação do 

património cultural e respetivos profissionais. Os autores destacam ainda o papel destas 

estratégias no reforço da relevância de elementos identitários e da valorização do 

território. Para o efeito, os autores sugerem que as instituições museológicas se 

relacionem, por seu turno, com um largo leque de organizações, sejam elas do setor da 

educação, do turismo ou da comunicação social. Atribuem ao trabalho em rede um papel 

essencial para o futuro e sobrevivência dos museus e para o desenvolvimento de projetos 

que, a um nível individual, dificilmente se conseguem concretizar. “D”, por via da 

entrevista concedida, vai ainda mais longe quando preconiza a fusão entre o legado da 

U.P. e o do IPP-Instituto Politécnico do Porto, destacando, em particular, o que se 

encontra no ISEP-Instituto Superior de Engenharia do Porto, integrado no Instituto 

Politécnico do Porto, onde permanecem, inclusive, os instrumentos laboratoriais usados 

em aulas lecionadas pela extinta Escola Médico-Cirúrgica, instalada no Hospital de Santo 

António, antes da constituição oficial da U.P.  

Ponte e Centeno (2013), a este propósito, enfatizam ainda a necessidade de se 

disponibilizar uma oferta estruturada e alicerçada num conjunto integrado de recursos, 

atrações, equipamentos e serviços disponibilizados aos turistas. 

“As redes, a partilha, a rentabilização de sinergias são o caminho do futuro…o trabalho isolado 

é menos sustentável e eficaz…Em parceria os produtos ganham mais dimensão, mais 

diversidade, conseguem ir ao encontro de interesses mais alargados, potenciando-se a sua 

implementação e expansão da tipologia de oferta da região.” (Ponte e Centeno, 2013.:74-75) 
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Ideia que é corroborada por “B”, quando na primeira das duas entrevistas concedidas, 

reconhece que: “a gestão e divulgação do referido património, numa dimensão turística, 

constitui um grande desafio, na medida em que requer estratégias concertadas de 

preservação e sobretudo o reforço de todo um trabalho em rede, com a comunidade 

académica, com o Município e com outros atores com responsabilidades na cultura e que 

identifica, como sendo: a Fundação de Serralves, o Teatro do Bolhão, o Teatro Nacional de 

S. João, o Teatro Municipal Rivoli, a Casa da Música, o Circulo de Amigos do Dr. José de 

Figueiredo/Museu de Soares dos Reis, a Fundação Engº António de Almeida…”, sem que 

tivesse ficado esquecida, nesta enumeração de potenciais parceiros, a própria 

comunidade, determinante para os resultados de cada um dos players e para os do 

destino em geral. 

"G" destaca o potencial de trabalho em rede entre a U.P., através dos edifícios com 

história sitos na zona do Campo Alegre, o Planetário e outros recursos como a Casa das 

Artes e o Museu de Serralves. O trabalho em rede é assim reconhecido como uma 

resposta para a realização de projetos que a um nível individual dificilmente seriam 

competitivos e sustentáveis. 

A este propósito, Ponte e Centeno (2013) preconizam que o estabelecimento de parcerias 

entre estruturas culturais, mas também a articulação com outros setores, poderá ser 

decisivo para a disponibilização de uma oferta cultural assente em produtos inovadores 

que consolide e potencie a atratividade regional.  

Além do mais, conforme se tem vindo a mencionar, a atratividade dos edifícios antigos da 

U.P. além de poder vir a beneficiar de sinergias resultantes da integração de redes de 

trabalho constituídas por distintos atores a intervir no turismo, pode ser potenciada pelo 

património de natureza científico, bibliográfico, artístico e cultural que os integram. 

A cooperação entre o Laboratório Ferreira da Silva da U.P., a Universidade de Coimbra e a 

Universidade de Lisboa é realçada pelo facto de permitir, de acordo com "B": “cerca de 

300 quilómetros e 300 anos de química unidos", um projeto igualmente destacado por "J" 

como exemplo de trabalho em rede por parte de três universidades, o qual "tornou 

possível expor ao público 300 anos da história da química".  
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O “Corredor Cultural do Porto” constitui ainda um outro exemplo da capacidade, por 

parte da U.P., em convergir com outros atores (Câmara Municipal do Porto e várias outras 

instituições de 13 autarquias da Área Metropolitana do Porto (AMP)) para a obtenção de 

objetivos comuns, no caso, promover a cultura em condições preferenciais à comunidade 

de estudantes da instituição e de todas as outras públicas e privadas do Ensino Superior, 

dos vários países abrangidos pelos acordos ERASMUS +, captar um novo público para 

espaços culturais, contribuir para a diversificação dos consumos de lazer, por parte dos 

jovens. 

Não obstante as referências diversas alusivas a protocolos outorgados, com entidades 

públicas e privadas, com vista à obtenção de objetivos relacionados com variadas áreas 

de intervenção, o objetivo de intensificação do referido modelo de trabalho é 

expressamente assumido pela U.P. na documentação analisada. Tal propósito evidencia a 

consciência institucional face à respetiva eficácia e à premência em se estender a adoção 

do mesmo, do que se depreende: i) a mais projetos; ii) a novas esferas de atuação; iii) 

num registo de maior consistência de interação regular e sistemática. Também em 

entrevista realizada a “J”, se reconhece a necessidade “em se conseguir ir mais além”, no 

sentido de se transitar de um modelo que respeita a colaborações pontuais e avulsas para 

um outro de efetivo trabalho em rede, como prática corrente e com elevados níveis de 

envolvimento e monitorização contínua por parte dos atores envolvidos. Ainda sobre esta 

questão, relembre-se a afirmação de “J”: “A Universidade tem o seu reconhecimento pela 

qualidade de ensino, investigação…mas de facto não é conhecida internacionalmente por 

esta dimensão…histórica, arquitetónica…Não consigo perceber porque razão estes 

edifícios não integram já, redes de divulgação internacional”. 

Importa a este propósito destacar a centralidade e relevância do enquadramento 

urbanístico de alguns dos edifícios com história da U.P. (patente na figura 31, constante 

do capítulo anterior). Com efeito, o Edifício da Reitoria enquadra-se, bem como, aliás, o 

Edifício do largo do Professor Abel Salazar, numa zona dotada de dezenas de recursos 

turísticos, a que se fez já referência. Este facto vem reforçar o potencial sinérgico com 

outros atores responsáveis pela gestão dos mesmos. Ainda que os estudos realizados ao 

nível de públicos e de impactos, realizados pela Unidade de Cultura e Museus, apontem, 
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de acordo com “J”, para uma interrupção de fluxos turísticos junto ao Hospital de Santo 

António, “K” aponta uma hipotética solução ao considerar possíveis “sinergias entre os 

edifícios do Campo Alegre e o Museu Nacional de Soares dos Reis”. Refira-se, entretanto, 

o potencial sinérgico relacionado com a proximidade física dos edifícios, sitos no Campo 

Alegre, ao Planetário, entre outros recursos com menor divulgação e notoriedade que 

podem igualmente integrar o planeamento e operacionalização de uma estratégia 

concertada que culmine na capacidade de se iluminar turisticamente um outro lugar da 

cidade do Porto, pleno de significado e simbolicamente rico, diversificando-se e 

diferenciando-se desta forma, a oferta do destino. 

A sessão de focus group realizada a 23 de fevereiro de 2022 teve lugar em espaço da sede 

da ATP/TPNP e contou com a participação de representantes dos topos das estruturas das 

três entidades envolvidas: U.P., C.M.P. e ATP/TPNP, conforme informação disponibilizada 

no anexo III. O focus group teve como tópico de discussão: A integração da U.P. (edifícios 

com história) em rede de trabalho a intervir sobre a cidade do Porto como destino 

turístico. No âmbito do referido tópico consideraram-se ainda, a título de roteiro, cinco 

questões: Que atores do núcleo central da atividade do turismo e da periferia de suporte 

do setor (ou o que Costa (2005) designa por “hardware” e “software”) integrar em rede 

de trabalho a constituir?; Com que funções?; Que tipo de articulação se prevê que 

possam estabelecer entre si?; Quem coordena o quê?; Que outros atores externos à 

cidade do Porto, integrar? Que outras redes internas ou externas ao Porto associar?, 

através das quais se perspetiva recolher um conjunto de dados que permita uma melhor 

compreensão do fenómeno.  

O presidente da ATP/TPNP começou por relevar a importância das sinergias e confirmar o 

interesse em integrar-se o património relativo a edifícios com história da U.P. em oferta 

estruturada ou roteiro, propondo para o efeito a conceção de um cartão dourado que 

abarcasse o ingresso e visita a três recursos: Torre dos Clérigos, Livraria Lello e Edifício da 

Reitoria. No âmbito do financiamento considerado para um roteiro de arquitetura 

contemporânea, equacionou a possibilidade de se vir a conseguir obter “à boleia” apoios 

para outros tipos de roteiros, enfatizando a importância da história associada aos 

edifícios locais.  
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A criação de um roteiro, resultante da parceria entre os edifícios sitos no Campo Alegre e 

o Museu Nacional de Soares dos Reis, e de um outro exclusivo para os edifícios da U.P., 

foram igualmente equacionados. Ressaltou, todavia, o caráter determinante da dimensão 

experiencial para um turismo crítico de sucesso: “ser uma experiência para o turista…ter 

um circuito de visita, alguém que explique…”. Para podermos cobrar, temos de ter uma 

visita associada…mostrar conteúdos”…”O marketing é fundamental”. 

A intervenção da Câmara Municipal do Porto relevou o caráter estruturante associado à 

dinamização turística da zona do Campo Alegre, no sentido de se desviar os fluxos da 

zona histórica, públicos de áreas saturadas e potenciar a captação de um tipo de turista 

que pode contribuir para a diluição de um fenómeno muito penalizador: a sazonalidade. 

Na perspetiva da disponibilização de uma oferta organizada e estruturada relativa ao 

edificado da U.P., a representante do município considera que facilmente se elabora um 

roteiro que inclua a U.P.., informando que se iriam lançar dez novos roteiros a qualquer 

momento. Enfatizou, todavia, a relevância da narrativa associada aos contextos. 

Precisamos que o turista “se apaixone!”. A indissociabilidade entre o impacto do excerto 

de um texto ou de uma imagem bem conseguida e o desejo de se conhecer e visitar, tem 

de ser complementada por um storytelling absorvente e contagiante; pela presença de 

pessoas qualificadas que dominem línguas e consigam dar continuidade, com um 

selecionado conjunto de apelativas informações transmitidas no lugar, ao fator 

motivacional que despoletou as visitas. A conceção de discursos apropriados e que em 

circunstância nenhuma defraudem as expectativas iniciais é, por conseguinte, 

determinante de acordo com a representante da autarquia. A sustentação da integração 

da referida oferta numa lógica experiencial e sensorial é considerada imprescindível. “Em 

termos práticos as parcerias são fundamentais…, mas é preciso haver nos locais quem 

tenha uma atrativa narrativa e conteúdos para mostrar”. A interpretação cativante do 

património é assim prioritária para a preservação da identidade e memória dos lugares, 

para a estreita relação entre a história das atividades humanas, os territórios em que 

estas ocorrem e o desenvolvimento de uma relação emocional com os destinos. 

Por último, o representante da U.P. reconhece a possibilidade de se alargar o âmbito dos 

públicos das visitas ao edifício da Reitoria nos seus pisos inferiores (espaços de exposição 
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e loja), nunca tendo colocado a hipótese de se subtrair a este recurso o caráter hibrido 

que o mesmo evidencia, face à partilha de uma entrada ou acesso comum pelo público 

em geral e pelos serviços, criticada por diversos investigadores da própria instituição. 

Reconhece que outros edifícios como a Casa Andresen, o Jardim Botânico e o jardim do 

Palacete Braguinhas podem igualmente ser abarcados pelo referido propósito, não tendo, 

todavia, feito qualquer menção ao facto de não se prever para qualquer um dos edifícios, 

visitas acompanhadas; à circunstância de as visitas guiadas ao Jardim Botânico implicarem 

o agendamento com antecedência mínima de uma semana, ficando ainda assim sujeitas a 

disponibilidade e não existir sequer, no próprio site institucional, referências a possíveis 

visitas ao jardim do Palacete Braguinha. 

Importa relembrar, neste ponto, as mais-valias intangíveis da instituição para o aumento 

de notoriedade, prestígio, alunos e receitas, por via da integração deste relevante legado 

em redes turísticas: i) a qualidade e quantidade de conteúdos tratados, dentro do maior 

respeito pela autenticidade das origens destes edifícios, por conceituados investigadores 

da instituição, bem como os relevantes atributos que estes lhes apontam numa dimensão 

da história de uma das mais importantes, senão mesmo da mais importante, instituição 

civil da cidade do Porto, a qual se cruza com a da própria cidade, mas também numa 

dimensão arquitetónica, estética e cultural; ii) a produção de conhecimento e contributos 

práticos gerados pela sua unidade de I&D, sediada na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto (CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço 

e Memória), a qual tem vindo inclusive a colaborar na designada Rota Urbana do Vinho e, 

por seu intermédio, na criação do Museu do Douro e que cruza, por via das suas linhas de 

investigação, diversas áreas disciplinares, como a História, Arqueologia, História de Arte, 

Estudos Culturais e Literários, Demografia, Informação, Comunicação, e Ciências do 

Património, entre outras; iii) a existência de uma base de recrutamento por excelência de 

storytellers, junto do respetivo corpo de estudantes, diplomados, técnicos, docentes e 

investigadores, iv) bem como o conjunto de externalidades positivas passíveis de se 

associar aos respetivos edifícios, como sejam os respetivos jardins e relevante espólio 

museológico. A este propósito, é incontornável deixar-se aqui uma nota sobre o legado 

científico, bibliográfico e artístico de Abel Salazar, disponível naquela que foi a sua 
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residência (são mamede infesta, concelho de matosinhos), mas sem dúvida passível de 

um outro alcance e impacto a vários níveis, se fisicamente disposto num dos edifícios com 

história e objeto do presente estudo. 

No que respeita aos restantes edifícios do Campo Alegre, este último representante 

destaca o caráter aberto ao público da Casa Primo Madeira, na sequência da celebração 

de contrato de exploração com serviço de restauração e catering, partilha esta que é, no 

mínimo, discutível tendo em conta que o acesso está associado a um determinado tipo de 

utilização. Considera a integração do Edifício da Rua dos Bragas, numa rede turística, 

totalmente inviável, tendo em conta a atividade de ensino e serviços que aí funcionam. Já 

no que respeita ao Palacete Burmester, à data em obras de requalificação, a respetiva 

integração em rede turística é, de acordo com o referido representante, impossibilitada 

pela perspetiva de aí passar a funcionar um centro de investigação. No âmbito da referida 

participação, não foi realizada qualquer referência ao Edifício do Largo do Professor Abel 

Salazar, à Casa do Gólgota ou à alienação do Edifício da Rua de Aníbal Cunha. 

Em qualquer momento se detetou o ensejo em se equacionar a mobilização de 

investimento para colmatar as necessidades de preservação e conservação do património 

edificado, jardins (alguns dos quais em situação de quase abandono) e espólio 

museológico disperso por várias faculdades e consideravelmente desorganizado, por 

parte daquele que é o centro da estrutura da U.P. como sistema ou semioesfera. Uma das 

últimas afirmações do representante da instituição, na sessão, consiste, aliás, em 

reafirmar as prioridades da U.P. como sendo: ensino, investigação e consultoria.  

No final, o presidente da entidade anfitriã deixou claro que ficava em aberto a criação de 

um pack: “Porto card ou Porto cultural”, mas que obviamente esperava uma 

manifestação de interesse por parte da reitoria da U.P., nesse sentido. 

 

7.9 Conclusão 

Revisitando-se paradigmas associados ao recente fascínio pela história, ao turismo 

cultural, à regeneração urbana e ao reforço da atratividade das cidades, destaca-se a 

ideia subjacente à valorização dos edifícios com capital histórico e cultural e, por 
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conseguinte, relevantes para a preservação e manutenção da memória coletiva, 

promovendo-se assim a satisfação das necessidades da sociedade pós-moderna de acesso 

à descoberta do passado, para uma melhor compreensão da sua relação com o presente 

e com o futuro.  

A relevância do património das universidades da europa, em particular do seu edificado, 

direciona a investigação para a busca de sentido relativamente à disponibilização desse 

legado numa acessão turística e como oferta cultural dos destinos. O estudo do impacto 

da atividade das universidades sobre o desenvolvimento económico e social dos 

territórios, bem como a reflexão sobre o comportamento das semioesferas, em particular 

no que respeita aos fenómenos que condicionam a ocorrência de espaços de 

enantiomorfismo ou de comunicação dialógica com o exterior, constituem tópicos 

privilegiados no presente projeto de investigação. Com o estudo de caso realizado, 

perspetiva-se analisar um conjunto de dimensões que contribuam para dar resposta à 

questão de investigação colocada e, em particular, atingir os objetivos específicos 

perspetivados para a componente aplicada do presente projeto de investigação.  

Através das técnicas adotadas: análise documental (documentos oficiais públicos e 

reservados, bibliografia especializada, artigos, relatórios e comunicações) e entrevistas, 

confirmou-se a sensibilidade por parte da U.P. para o valor simbólico do respetivo 

património cultural. O investimento realizado na dimensão “memória” da U.P., entre 

outros fatores, atesta a relevância atribuída ao papel que a mesma assume na 

consolidação de uma consciência identitária da comunidade. Por outro lado, confirma-se 

igualmente a capacidade da U.P. para promover poliglotismo cultural e o respetivo 

sentido de consciência face à necessidade de potenciar o trabalho em rede, assim como 

de identificar novas fontes de financiamento e de reforçar a notoriedade e prestígio 

institucional.  

A defesa de um posicionamento orientado para o mercado, é inclusive, no que respeita 

aos museus, totalmente explícito, quer no âmbito dos conteúdos de informação 

disponibilizados no site institucional, quer nos documentos que se debruçam sobre o 

património da U.P..  
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Não obstante a proposta apresentada por Silva e outros (2002) no sentido da 

individuação das entradas de acesso ao “edifício histórico”, por áreas funcionais, importa 

destacar que esta integra o relatório do programa preliminar respeitante aos núcleos 

museológicos, ou seja, a motivação em que assenta está relacionada com o MHNC-Museu 

de História Natural e Ciência. Mais uma vez, portanto, na intrincada relação entre 

edifícios e museus, é o acesso a estes últimos, por si só, que se privilegia.  

Apesar dos condicionalismos associados às visitas e do estado de “caos e marasmo” em 

que se encontram os núcleos museológicos (idem), considera-se que a partilha efetiva 

dos edifícios com história, está “uns passos atrás dos primeiros” e constitui, para já, 

apenas um objetivo estabelecido na sequência de pressões por parte de públicos 

externos à U.P..  

A ausência de referências relativas a ações concretas que perspetivem a integração da 

U.P., em redes de trabalho que por via do conjunto de atores que aí possam intervir, 

contribuam para: i) preservar e conservar, ii) potenciar a atratividade, iii) promover, 

divulgar e “vender”, em circuitos de comunicação e distribuição turísticos, experiências 

únicas alicerçadas em ambientes criativos e impactantes, no âmbito dos respetivos 

edifícios com história, é pois, evidente.  

Todavia, os inquiridos por via de entrevistas, sobre a integração dos edifícios com história 

da U.P. em redes turísticas relativas à cidade do Porto, foram unânimes em considerar a 

relevância da referida proposta, quer para a Universidade, quer para o destino. Alguns, 

demonstraram inclusive perplexidade pelo facto de o referido património não estar ainda 

integrado em certos canais e rotas turísticas da cidade. Ainda assim, contata-se que à 

medida que os entrevistados vão fundamentando e/ou aprofundado a sua opinião, as 

perspetivas vão evoluindo em sentidos que se podem considerar divergentes e que 

podem atuar como forças de bloqueio à continuidade de um diálogo gerador do sentido 

de convergência necessário à constituição de redes de trabalho entre os atores 

considerados e todos os outros considerados relevantes para a eficiência e eficácia da 

mesma. 
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Há, sem dúvida, ainda, muito trabalho a desenvolver. Destaquem-se, porém, a favor da 

adoção de um posicionamento turístico, assente num efetivo trabalho em rede, o 

seguinte conjunto de fatores: i) o potencial turístico de um reconhecido património 

imóvel situado no centro, e zona muito próxima deste, da cidade do Porto; ii) as sinergias 

que se podem estabelecer com os núcleos museológicos da instituição; iii) a existência de 

um vasto conjunto de conteúdos, produzidos na sequência de rigorosa investigação, a 

partir do qual se pode eleger “a história a contar”; iv) o precedente de poliglotismo 

cultural evidenciado pela U.P. e, por conseguinte, para o estabelecimento de 

comunicação dialógica, enquanto condição prévia ao estabelecimento de estratégias 

resultantes de consensos entre atores distintos a intervir sobre o destino, fomentando-se, 

por essa via, a convergência entre cultura e turismo no sentido de se atingirem objetivos 

comuns; v) a cultura de trabalho já instituída, por parte da U.P., relativamente à 

realização de estudos sobre os fluxos turísticos, perfis e grau de satisfação dos públicos da 

Galeria da Biodiversidade; vi) a predisposição evidenciada pela U.P. para uma atitude de 

reforço do trabalho em rede; vii) o interesse, por parte da U.P., no reforço do número de 

estudantes; viii) a necessidade, por parte da IES, em diversificar as respetivas fontes de 

financiamento e de aumentar o volume de receitas gerado; ix) o interesse manifestado 

em contribuir para o desenvolvimento económico e social do território, assumindo, 

assim, o seu papel no âmbito da 3ª.missão,; x) a relevância da integração de uma 

instituição, reconhecida internacionalmente pelo desempenho dos respetivos 

investigadores associados a reputados centros e laboratórios de investigação, em redes 

de trabalho a intervir sobre o património edificado da cidade do Porto, como destino 

turístico; xi) o interesse em dar-se a conhecer melhor a própria instituição, pelo respetivo 

impacto cultural para a cidade ao longo dos tempos, pelo papel desempenhado para a 

qualificação académica e empregabilidade dos portuenses e população da região norte 

do país, entre outras, para a captação de públicos internacionais e turismo académico, 

para a inovação e desenvolvimento; xii) a relevância em se alargar o âmbito da partilha de 

um importante legado simbólico, histórico, arquitetónico e estético; xiii) a necessidade de 

se reforçar a dimensão de turismo cultural relacionada com tours ou roteiros ao 

património edificado e, por essa via, captar novos tipos de públicos, viabilizando-se um 
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conhecimento mais aprofundado da cidade e o aumento da duração das visitas; xiv) o 

interesse em desconcentrar-se fluxos turísticos para outros pontos da cidade; xv) 

diversificar e diferenciar a oferta, dotando o destino de superiores níveis de 

competitividade e de sustentabilidade, no contexto de competitividade vigente, um 

objetivo que para Costa e outros (2013) depende da qualidade e quantidade dos recursos 

disponibilizados. 

Todavia, não obstante a inclinação favorável das perceções obtidas por via das entrevistas 

realizadas, bem como o conjunto de fatores identificado com vista a fundamentar a 

racionalidade e o sentido da tese defendida, constata-se por via da última entrevista 

realizada e do conteúdo da participação do representante daquela que é a posição da 

Reitoria, no âmbito da sessão de focus group, a falta de vontade e empenho da parte do 

órgão de governação da instituição na mobilização de quaisquer esforços no sentido da 

adequação dos recursos, mesmo tendo em conta o abrangente conjunto de fatores 

facilitadores à disposição da instituição. A enfase atribuída, no discurso das entidades que 

se agrupam no presente estudo como DMO (Câmara Municipal do Porto e ATP/TPNP) à 

narrativa, à dimensão sensorial e emocional da experiência não evidenciou quaisquer 

ressonâncias ao nível do conteúdo do discurso da U.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

300 
 

Capítulo VIII- Conclusões e implicações 

Se a mediação articulada entre saberes sobre um mesmo objeto de estudo, diluí o risco 

de o “mergulhar em definições redutoras e falsas” (Lencastre, 2008:149) e se, “o 

científico consiste em tornar falante o que até aí estava mudo” (idem:152), considera-se 

que o presente projeto de investigação cumpre com os requisitos que presidem à 

respetiva essência. 

Dividido em duas partes: a primeira, corresponde ao corpo teórico de referência, e a 

segunda, ao de estudo de um caso. Sendo certo que a apresentação e discussão de outras 

perspetivas, conceitos e paradigmas podem ser tanto ou mais válidas e relevantes até do 

que as que se apresentam, os conteúdos considerados tanto numa parte, como na outra, 

refletem um conjunto de escolhas, assente na subjetividade inerente à importância 

relativa que aqui se atribui a cada um dos distintos fenómenos estudados e às relações 

que se estabelecem, quer entre si, quer entre estes e a questão de investigação colocada. 

Desta forma, corroborando-se a afirmação de Bogdan e Biklen (1994:68): “ Todos os 

investigadores são presa dos enviesamentos inerentes ao observador”, é de forma 

consciente que se reconhece que a perspetiva teórica escolhida condiciona a 

estruturação do trabalho, os dados a recolher, bem como as respetivas conclusões. 

Assim, entre outras decisões, optou-se pelo aprofundamento teórico e concetual de um 

conjunto de tópicos, relevado, inclusive, como palavras-chave do presente projeto de 

investigação: turismo, cidades, património cultural construído, universidades, networking. 

Da mesma forma, se prescinde da análise e discussão de perspetivas sobre impactos 

negativos decorrentes da prática da atividade turística, por se entender que é no seio do 

próprio trabalho em rede que se podem identificar soluções de compromisso para 

fenómenos, que mais do que ameaças, constituem importantes desafios a superar.  

Numa perspetiva metodológica, confirma-se através da presente investigação a interação 

contínua entre corpo teórico e facto, constatando-se que efetivamente o primeiro 

enquadra ou estimula a interpretação do segundo e que este, por seu turno, enriquece e 

viabiliza o aprofundamento do primeiro. Se o corpo teórico construído (quatro primeiros 

capítulos) permitiu dar resposta aos sete primeiros objetivos específicos definidos, 
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considera-se que os resultados obtidos, por via do estudo empírico realizado, viabilizam a 

concretização dos últimos seis. 

Afere-se que a correlação entre pressupostos e objetivos específicos permitiu, não só 

orientar o processo de revisão de bibliografia e a construção do corpo teórico de 

referência, como proporcionou a clarificação da natureza da realidade a observar e a 

definição do tipo de relação entre investigador e objeto de investigação. É na sequência 

destas duas etapas que a metodologia, enquanto conjunto de princípios norteadores para 

a condução da investigação, bem como o método, enquanto conjunto de instrumentos 

para a recolha e análise de dados, vêm a ser estabelecidos. Face à essência 

epistemológica da investigação, opta-se, então, pela realização de um estudo empírico de 

natureza qualitativa, suportado por: análise documental, entrevistas e focus group. No 

que respeita a esta etapa, afere-se que os objetivos específicos assumem ainda um papel 

chave na definição da abordagem a adotar, das questões a colocar no âmbito das 

entrevistas, do roteiro a privilegiar para a sessão de focus group a promover. Assim, no 

sentido de melhor se evidenciar a referida relação, as conclusões resultantes das duas 

dimensões que integram o presente estudo: corpo teórico de referência e estudo de caso 

são sistematizadamente apresentadas em função da mesma. 

 

8.1 - Correlação entre o corpo teórico de referência e os objetivos 

específicos definidos  

1 - Destacar o fenómeno turístico associado aos destinos urbanos e à 

revitalização das cidades 

O corpo teórico de referência, construído na sequência de um consciente e rigoroso 

processo de revisão de literatura, permite concluir que a crescente atratividade das 

cidades resulta do desenvolvimento dos respetivos núcleos urbanos, bem como dos 

fenómenos de reabilitação destes últimos.  

Ressalta-se, igualmente, a relação positiva entre o crescimento da atividade turística nas 

cidades e a melhoria do bem-estar económico-social e cultural, isto é; o potencial da 

primeira enquanto fenómeno que impulsiona o desenvolvimento económico de um 
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alargado conjunto de setores de atividade, por via da criação de emprego e do aumento 

de rendimento disponível, mas também pela ativação de um conjunto de motivações 

relacionadas com o sentimento de pertença a um povo; a uma comunidade, autoestima e 

realização pessoal. Desta forma, destacam-se as estratégias de regeneração urbana 

enquanto processo que promove a conciliação de um conjunto de interesses e que se 

repercute no acesso a facilities que tanto podem servir turistas, como residentes.  

Relevam-se, entre os fatores que explicam a melhoria das condições de vida e a tendência 

para a prática generalizada de consumos de produtos e serviços turísticos, indicadores de 

natureza económica e social. A regulação das condições de trabalho, através da 

institucionalização de férias, dias de descanso semanal, pagamento de subsídios de férias 

e de reformas, associada à redução do número médio de filhos e ao aumento da 

esperança média de vida, constituem fatores com influência considerável não só ao nível 

do grau de abrangência de públicos, como pela diluição do impacto do caráter de 

sazonalidade que se lhe associa. É, aliás, neste contexto que os short-breaks, realizados 

no âmbito de cidades turísticas da europa, conquistam um particular significado.  

2 - Relevar o papel fundamental da História e do património cultural 

dos destinos turísticos urbanos 

Entre as motivações subjacentes ao interesse pela história e pelas “raízes”, destacam-se 

as de valorização de capital cultural, por parte de um público cada vez mais alargado. 

Numa perspetiva sociológica, atribui-se, aliás, ao referido fenómeno o importante papel 

de apaziguador de clivagens sociais resultantes das disparidades reconhecidas ao 

património económico, social e cultural das famílias de origem. Neste sentido, o 

património cultural edificado além de se conotar com aquela que se pode considerar a 

essência da cidade, enquanto dimensão de espaço construído, bem como permitir, com 

relativa facilidade, a veiculação de imagens que alimentam o sonho e o desejo de o 

conhecer, reveste a natureza de evidência tangível da história dos lugares e, por 

conseguinte, a expressiva manifestação das respetivas diferenças e caráter de 

singularidade. 
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Conclui-se assim que a premência em se promover o acesso e a fruição do património 

cultural, enquanto fator privilegiado para a consciencialização dos indivíduos como parte 

de uma identidade coletiva, mas também enquanto evidência histórica e resultado 

material e imaterial de processos evolutivos de distintas civilizações, povos e 

comunidades, conquista crescente relevo. A este fenómeno de partilha alargado, num 

contexto em que a ação pedagógica “sai de dentro de muros” (Beillerot, 1985) e em que 

se assiste à diluição das fronteiras entre educação, turismo e lazer e à extinção, por 

conseguinte, de compartimentações rígidas de lugar ou de tempo de formação e de 

ensino, reconhece-se um conjunto de relevantes funções, e, por conseguinte, uma 

racionalização de difícil refutação. Neste enquadramento, as capitais e outras 

importantes cidades europeias assumem, por via da respetiva dimensão histórica na sua 

relação com a história dos países e do “velho continente” que integram, um 

protagonismo com impacto ímpar para a expansão da atividade turística no seu conjunto.  

3 - Identificar os fatores responsáveis pela necessidade de se 

diversificar e diferenciar a oferta de turismo cultural 

No que respeita ao interesse crescente pelo turismo cultural, a busca pelo que é distintivo 

e único, num contexto de marcas globais e de produtos facilmente replicáveis, é outro 

dos fatores relevados.  

A este propósito, importa enfatizar a importância que assume, então, o caráter 

diferenciador da oferta cultural das cidades, como destinos turísticos, bem como a 

disponibilização de uma oferta suficientemente ampla, capaz de as projetar de forma 

impactante, mesmo que a maior parte dos turistas, conforme refere Law (1994), apenas 

visite uma pequena parte do número total de recursos disponíveis. Aliás, da literatura 

revista, pode concluir-se que a importância reconhecida à introdução de inovação nos 

destinos turísticos, ao nível de disponibilização de novos e diferentes produtos e serviços, 

resulta de um conjunto de fatores com ressonâncias consideráveis sobre os respetivos 

níveis de competitividade e sustentabilidade e do qual se relevam três. Por um lado, a 

tendência generalizada para a atribuição de um lugar central, nas agendas políticas locais, 

à revitalização das cidades. Com efeito, os destinos urbanos conquistam uma dimensão 

estratégica, enquanto contrapeso de uma economia que, com o declínio do setor 
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secundário, perde força num dos seus pilares fundamentais, bem como resposta a um 

contexto social que, por conseguinte, valoriza o turismo como canal privilegiado de 

acesso à cultura. Por outro lado, a pressão gerada pelos efeitos da globalização no 

sentido de se conseguir competir com ofertas turísticas que sugerem o acesso e a fruição 

de experiências muito diversificadas e distintas em renovação constante. Por último, as 

alterações de atitude e comportamento por parte dos turistas, enquanto consumidores 

mais escolarizados, recetivos a um turismo percecionado como alternativa a contextos 

formais de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, a crescente afirmação de um tipo de 

consumidor de produtos e serviços turísticos, muito mais autónomo, exigente e 

sofisticado, um verdadeiro estratega que define as suas viagens, em função das suas 

necessidades e interesses específicos, através de canais de comunicação e de distribuição 

disponíveis na internet. 

Importa, inclusive atender-se ao facto de a referida diversificação e diferenciação da 

oferta permitir diluir os impactos negativos decorrentes de potenciais perdas de 

atratividade de determinados recursos, contribuir para o prolongamento das estadas, 

potenciar a lealdade e reforçar a competitividade e sustentabilidade dos destinos 

turísticos.  

Neste sentido, enfatiza-se a relevância de uma maior aproximação entre dois setores com 

reconhecidas dificuldades de diálogo entre si e que se têm teimosamente mantido “de 

costas voltadas”: a cultura e o turismo. Do primeiro, espera-se capacidade de resposta às 

exigências de preservação e conservação do património. Relativamente ao segundo, 

nutrem-se expetativas relacionadas com o reforço de visibilidade, notoriedade e 

atratividade, e por conseguinte, a alocação do mesmo a um posicionamento de mercado. 

Nesta desejável relação entre património e turismo, Hede (2007) destaca, a obtenção de 

consensos por um lado, e o desenvolvimento de um trabalho eficientemente articulado, 

por outro, como os maiores desafios a enfrentar. Com efeito, a decisão relativa à história 

que se vai contar e à forma como se vai fazê-lo, implica um exigente balanceamento de 

perspetivas, entre uma correta interpretação do passado e as expectativas geradas. Neste 

sentido, enfatiza-se o caráter prioritário associado ao desenvolvimento da referida 
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conexão entre cultura e turismo, dentro do mais escrupuloso respeito pela identidade de 

cada um dos referidos sistemas, bem como pelo sentido e objetivos individuais. 

4 - Destacar a atratividade exercida por universidades, detentoras 

de edifícios com reconhecido valor simbólico, no conjunto dos 

recursos culturais dos destinos turísticos urbanos 

É no âmbito de uma perspetiva de turismo cultural dos destinos urbanos que se enaltece 

o potencial do património tangível de natureza imóvel, constituído por edifícios com 

história associados a universidades europeias, em alguns casos, milenares, cuja “icónica e 

atrativa presença física” (Woodward, 2013) suporta a conceção de sentido de lugar e aos 

quais se reconhece um importante estatuto, senão o mais importante, entre os recursos 

turísticos das cidades em que se situam. Um tópico que vem, aliás, a ser eleito em projeto 

transnacional e que envolveu, num registo de que se não conhecem precedentes, atores 

a intervir sobre o património cultural e sobre o ensino superior, relevando-se, todavia, 

pela negativa a ausência de representantes da gestão dos destinos turísticos, tendo em 

conta que o objetivo de partilha desse relevante património por públicos diversos, 

corresponde ao fim último do referido projeto. 

É ainda no referido contexto que se apresentam três carismáticos exemplos: a 

Universidade de Salamanca, a de Coimbra e a de Santiago de Compostela, ainda que esta 

última bem mais recente. Nesta incursão, constata-se que todas elas assumem um 

relevante papel, de entre o conjunto dos recursos turísticos das respetivas cidades, 

destacando-se, todavia, a de Coimbra, pela importância relativa que a Universidade 

evidencia face aos restantes. Por outro lado, admite-se que uma maior permeabilidade ao 

exterior, mais diálogo e trabalho em rede com stakeholders a intervir sobre o turismo do 

destino, por parte desta última, bem como uma maior intervenção por parte do 

município de Coimbra em processos de reabilitação urbana, sejam imprescindíveis para 

uma maior eficiência e eficácia dos esforços realizados. 
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5 - Evidenciar o papel das universidades para o desenvolvimento dos 

territórios e das economias locais, em particular  

Já no âmbito do capítulo III, reflete-se sobre o papel das universidades no 

desenvolvimento económico dos territórios. Destaca-se o protagonismo das 

universidades para a provisão de recursos humanos qualificados, para o incremento da 

indústria, para as dinâmicas ao nível de comércio e de serviços, para o impulso de 

atividades culturais, para os processos de inovação e de transferência de conhecimento e, 

por conseguinte, para o desenvolvimento dos territórios mediante a alavancagem de 

outras organizações a intervir local ou regionalmente em setores chave e em distintas 

esferas da sociedade, tal como a da inovação sustentável, relevada por Brennan e 

Cochrane (2019). Na sequência da referida abordagem, conclui-se que é flagrante a 

tendência para o alargamento do conceito de missão das universidades, bem como da 

abrangência territorial dos respetivos impactos. Note-se inclusive, a agilidade com que 

estas instituições gerem a ambivalência local versus global, ao intervir sobre a 

comunidade próxima e, simultaneamente, promover a multiculturalidade, competindo, 

inclusive, com instituições congéneres, em rankings internacionais relativos a 

investigação e desenvolvimento e na captação de alunos. 

Conclui-se que face ao impacto das universidades sobre os territórios e ao valor 

simbólico, histórico, arquitetónico e estético do património imóvel de algumas em 

particular, a integração das mesmas em redes de cooperação, constituídas à luz da 

valorização e reconhecimento da oferta turística das respetivas cidades, é suscetível de 

comportar um significativo conjunto de benefícios tanto para as primeiras, como para os 

respetivos destinos.  

Não obstante a robustez das evidências obtidas, sobre o impacto crescente deste tipo de 

instituições sobre os territórios e sobre o alargamento físico da respetiva área de 

influência, constata-se todavia que a utilização de recursos próprios (refeitórios, 

residenciais, entre outros espaços), para finalidades turísticas, mesmo no caso de países 

como o Reino Unido, constitui uma prática relativamente recente (Connell, 1996). Em 

Portugal (Matos, 2007) e no continente americano (Gilley, 2015), a recetividade ou 

predisposição para o diálogo e concertação de estratégias de intervenção com outros 
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atores, com vista ao desenvolvimento dos territórios, através da prática de atividades 

turísticas, é ainda limitada. 

Se é comummente aceite o conjunto das três missões da universidade (educação, 

investigação e social), releva-se aqui o contributo de Ferraris e outros (2018) ao 

corroborar o sentido de estudos que enfatizam o caráter estratégico da “quarta missão”, 

face aos impactos económicos que o referido tipo de instituições produz, quer para 

proveito próprio, quer para o dos territórios em que se situam, ao intervir como efetivos 

atores económicos (empregadoras, proprietárias de imóveis, contribuintes, etc.). Este 

conceito, considerado a última tendência no processo de reestruturação das 

universidades (Kuzu, 2020), assenta no princípio de que as universidades podem ter um 

papel proactivo na alteração dos territórios em que se inserem, envolvendo-se em novas 

esferas de atuação e a um nível estratégico mais impactante (Pawlowski, 2009). 

Perspetivas que sustentam, aliás, a posição adotada por Gilley (2015) ao reconhecer que 

o turismo não é uma mera atividade secundária ou uma experiência passível de ser 

ignorada pelas universidades, mas sim um relevante complemento que gera valor 

acrescentado para outras práticas adotadas no cumprimento das respetivas missões. 

6 - Relevar a importância dos fenómenos de enantiomorfismo como 

ponto de partida para o estabelecimento de estratégias participadas 

por atores com semioticidades próprias 

Destaca-se ainda, de entre o conjunto de principais conclusões relativas aos tópicos 

privilegiados no referido capítulo, o enantiomorfismo como condição sine qua non para a 

ocorrência de trocas culturais entre sistemas semióticos e entre estes e o espaço extra-

semiótico e alo-semiótico que os rodeia. Perspetivada no âmbito das teorias de Lotman, a 

permeabilidade ou abertura das semioesferas ao exterior, é então considerada um fator 

determinante para o estabelecimento de comunicação dialógica, para a identificação de 

interesses comuns e para a obtenção de consensos, etapas fundamentais para o 

desenvolvimento de relações de trabalho em rede. Releve-se aqui, a este propósito, a 

premência em se perspetivar o poliglotismo cultural entre sistemas afetos à cultura e 

sistemas afetos ao turismo, no sentido de se obter o necessário compromisso entre a 

preservação daquela que se considera a essência dos recursos simbolicamente 
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reconhecidos, o acesso e fruição dos mesmos, por um conjunto de públicos tão alargado 

quanto possível, e os benefícios económicos associados à orientação dos mesmos numa 

perspetiva de mercado.  

Neste sentido, conclui-se que a identificação de interesses comuns entre universidades 

responsáveis por património cultural edificado, outros sistemas associados à esfera 

cultural e outros ainda com responsabilidades sobre o turismo dos destinos, assenta 

numa atitude de predisposição ao diálogo; na recetividade à negociação de perspetivas e 

prioridades diversas.  

Tendo esta ideia em mente, enfatiza-se a necessidade de diluição de situações de 

refreamento interno, por parte das próprias semioesferas e que Lotman (1996) 

caracteriza como fenómenos buffer, associadas a características de excessiva 

centralização, rigidez e conservadorismo, que bloqueiam e impedem a ocorrência de 

processos de significação. Note-se a este propósito que Lotman não deixa de ressalvar, 

nas suas obras, o caráter “destabilizador” associado à entrada de elementos novos, no 

seio das semioesferas, por vezes dissonantes e propiciadores de “desequilíbrios” na 

“ordem estabelecida”. Destaca porém o caráter transitório dos referidos efeitos, no 

sentido de uma nova homeostase e sobretudo as ressonâncias positivas decorrentes da 

capacidade de se integrar inputs externos. 

Sem prejuízo da demonstração de flexibilidade, face a políticas voláteis; da resiliência, 

relativamente a um conjunto significativo de depressões e crises, bem como da dialética 

constante entre continuidade e mudança, reitera-se a ideia de Ridder-Symoens (2006) 

que sustenta que as universidades têm sido e continuam a ser instituições conservadoras, 

na qual insiste, aliás, ao realçar o facto de, não obstante participarem em processos de 

mudança, provocados pelas disrupções ou fraturas que geram, conviverem 

harmoniosamente com uma relação que perpetua o sentido de continuidade ao 

assegurar a transmissão do conhecimento, bem como a própria preservação de tradições. 

Desta forma, esta última abordagem teórica confere particular suporte à reflexão, 

desenvolvida no âmbito do capítulo alusivo à apresentação e discussão de resultados 

recolhidos no âmbito do estudo realizado sobre a Universidade do Porto, instituição 
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escolhida para efeitos de estudo de caso, enquanto sistema com as suas semioticidades 

próprias, na sua relação com o exterior.  

7 - Sublinhar os benefícios do trabalho de cooperação, em geral, 

e para a atividade turística em particular, bem como o potencial 

das universidades enquanto atores estratégicos  

É a diversidade de perspetivas e de linguagens técnicas das diferentes áreas do saber 

associadas a um mesmo fenómeno, a um nível teórico, mas também ao nível das práticas 

que legitimam o conhecimento e a verdade de formas diferentes. Esta clivagem, 

associada ao cruzamento teórico de saberes, ao evidenciar, por conseguinte, o grande 

desafio que se encontra na génese da necessidade de se identificarem objetivos comuns, 

de se obterem consensos e o respeito por distintos ângulos de visão e respetivas 

prioridades é, todavia, o que melhor reflete a realidade prática ou os contextos de ação.   

A Carta Internacional sobre o turismo cultural (1999), ao assumir a educação e a 

formação dos responsáveis políticos, dos técnicos de ordenamento do território, dos 

investigadores, dos designers, dos arquitetos, dos guias do património, dos conservadores 

de monumentos e museus e dos responsáveis da indústria turística, como instrumento de 

sensibilização para os problemas uns dos outros e como facilitador de diálogo e de 

desenvolvimento de cooperação, está, aliás, a reforçar a centralidade do networking nos 

processos de identificação de soluções. É, pois, com base nesse protagonismo que se lhe 

reconhece o estatuto de requisito obrigatório para a sustentabilidade da indústria do 

turismo, bem como para a proteção do património cultural para as futuras gerações das 

comunidades residentes e visitantes. 

Na sequência da revisão de literatura efetuada, no âmbito do capítulo IV, último do corpo 

teórico de referência, enfatiza-se a relevância da gestão assente no trabalho em rede face 

à lógica de racionalização que lhe é inerente. Torna-se claro, por conseguinte, que o 

modelo de trabalho outrora desenvolvido em autonomia, por organizações fechadas 

sobre si próprias e com uma gestão exclusivamente suportada pelos isomorfismos 

gerados pelas respetivas subestruturas internas, dificilmente subsiste em contextos 

caracterizados por consumidores mais informados, exigentes e autónomos e cujas 
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condições de mercado se alteram em curtos períodos de tempo e com elevados níveis de 

competitividade, agora a uma escala global.  

Relevam-se então os benefícios atribuídos ao desenvolvimento de um trabalho em rede, 

em particular no caso do turismo e concretamente entre diversos tipos de players, ora 

relacionados com o património cultural, ora com setores de atividade diretamente afetos 

ao turismo e ainda outros setores que prestam serviços essenciais de suporte, entre 

outros. As ressonâncias que se lhe reconhecem, seja pela convergência de esforços que 

promove, seja pelas complementaridades que proporciona, favorecem a disponibilização 

de uma oferta mais diversificada e diferenciada, a maximização de resultados individuais 

e a introdução de inovação.  

No caso em particular dos destinos turísticos urbanos, o trabalho de cooperação em rede 

reveste uma natureza particularmente crítica, tendo em conta a multifuncionalidade 

inerente ao respetivo conceito e para o qual contribuem diversos setores de atividade e 

tipos de atrativos, numa relação de considerável interdependência entre os respetivos 

atores. Além do mais, pode conferir suporte à reversão de desafios recorrentes, 

contribuindo para colmatar ou diluir fragilidades relacionadas com a tendência em se 

transformar os núcleos das cidades em realidades parciais e fragmentadas ou nas 

designadas “bolhas turísticas” responsáveis pela excessiva concentração de visitantes 

num número limitado de recursos e espaços e pela subutilização de um vasto conjunto de 

lugares alternativos (Cavaillès et al., 2016). Um turismo que, nas palavras dos autores, 

reduz as ruas à condição de meros túneis condutores entre os edifícios a visitar, privando-

os do seu real sentido enquanto peças de um tecido urbano mais extenso e complexo.  

Por outro lado, conclui-se que o trabalho em rede ao viabilizar a disponibilização de uma 

oferta diversificada e diferenciada, contribui para que se diminua o impacto de outros 

constrangimentos associados a este tipo de destinos, identificados por Ashworth e Page 

(2011) como sendo: seletividade (tendo em conta a área diminuta visitada), rapidez (face 

ao reduzido tempo dedicado à cidade e aos diversos pontos de visita de per se), 

volatilidade (dada a vulnerabilidade da escolha dos destinos a modas efémeras) e baixa 

recorrência (diminutas possibilidades de serem novamente visitados, situação que é 

agravada no caso de cidades mais pequenas) e aos quais se fez referência em ponto 
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anterior. Além do mais, a disponibilização de uma oferta diversificada e diferenciada, 

assente no referido modelo de trabalho em rede, ao potenciar o alargamento simbólico e 

material da cidade turística, constitui um estímulo ao aumento de investimentos 

económicos e financeiros por parte do poder local (Gomes, 2012). Conclui-se, por 

conseguinte, que o desenvolvimento de uma gestão alicerçada no referido modelo de 

trabalho constitui o fator-chave para a competitividade e sustentabilidade dos destinos 

turísticos, em particular dos urbanos.  

Relaciona-se ainda o modelo de trabalho em rede com a utilidade e relevância do 

conhecimento internalizado e produzido reconhecido às universidades, realçando-se, a 

este propósito, aquele que decorre de parcerias estabelecidas, mesmo que a um nível 

interno, para a obtenção de metas definidas (Ferraris et al., 2018). Confirma-se, a este 

propósito, a relação de dependência entre: i) o grau de permeabilidade das universidades 

ao exterior e ii) a presença de um conjunto de condições e características, associadas à 

envolvente, no seu conjunto, isto é; aos territórios e aos atores a intervir sobre os 

mesmos (Rodrigues, 2008) e a qualidade das interações produzidas.  

Conclui-se igualmente que embora a realização de consórcios de nível regional com 

intervenção das universidades tenha vindo a crescer, é ainda significativo o conjunto de 

estratégias e mecanismos por desenvolver, incluindo experiências em parcerias regionais 

que permitam o estreitamento de relações e a exploração de novos espaços de 

intervenção conjunta, entre as primeiras e outros stakeholders (Charles, 2003).  

Sem prejuízo do défice de estudos sobre a problemática em análise, a literatura analisada 

permite, portanto, aferir que as universidades não constam do elenco convencional das 

redes de trabalho a intervir sobre a atividade turística das suas cidades.  

Desta forma, a lógica de racionalização em que assenta a defesa de um trabalho em rede 

entre património cultural e turismo, exalta a necessidade de se desenvolver uma relação 

de cooperação sistemática e regular entre universidades, com relevante património 

cultural, designadamente edifícios com história, as DMO das suas cidades, enquanto 

atores com competências críticas e responsabilidade sobre a conceção e 
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operacionalização de estratégias turísticas relativas aos destinos, entre outros atores com 

funções e relações distintas a intervir nas respetivas redes de trabalho. 

 

8.2 - Correlação entre o estudo de caso e os objetivos específicos definidos 

1 – Caracterizar a oferta turística da cidade do Porto e evidenciar as 

suas principais fragilidades 

A instituição sobre a qual se desenvolve o estudo de caso é a Universidade do Porto. A 

reflexão sobre o conjunto de fenómenos que se encontram na génese do aumento de 

notoriedade e de procura da cidade enquanto destino turístico, bem como sobre a 

diversidade da respetiva oferta, assume para o efeito um caráter contextualizador 

incontornável.  

As principais evidências que resultam dos dados recolhidos, na sua maioria de sites e de 

outras fontes da internet, a propósito da cidade como destino turístico, não só 

evidenciam as principais efemérides mobilizadoras para uma requalificação da cidade, 

como a destreza para se posicionar competitivamente e conquistar prémios diversos 

como destino turístico.  

Ressalta-se como conclusão, atestada por várias fontes, o défice de oferta que respeita a 

tours ao património cultural edificado. Neste sentido, tendo em conta a relevância de que 

este último se reveste na multifuncionalidade própria da oferta dos destinos urbanos, 

enfatiza-se o caráter estratégico que assume a concertação entre atores de setores de 

atividade diversos, município e outras entidades com responsabilidades ao nível do grau 

de notoriedade, competitividade e sustentabilidade da cidade do Porto como destino 

turístico no sentido da convergência entre instrumentos de identidade cultural ou 

representativos das especificidades dos lugares e as manifestações de culturas mais 

gerais e globais. Conclui-se, assim, neste ponto, que no âmbito da referida dinâmica, que 

Campos e outros (2014) definem por relações simbióticas, existe ainda um longo caminho 

a percorrer. 
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2 - Caracterizar a dimensão cultural da Universidade do Porto, 

destacando-se a consciência, por parte da instituição, face ao valor 

arquitetónico e à história do respetivo património edificado mais 

antigo 

Já no que respeita à Universidade, procede-se à caracterização da respetiva origem e 

evolução, a primeira enquanto resposta a necessidades relacionadas com o impulso de 

atividades críticas, a segunda; de acordo com critérios relacionados com a perspetiva 

privilegiada pela instituição (“memória”), a que se acede no âmbito da área pública e 

reservada do respetivo site oficial, e que enfatiza os processos e histórias relacionadas 

com os sucessivos edifícios que vem a ocupar, com vista a acolher um número crescente 

de estudantes e de docentes, novos cursos e mais serviços.  

As evidências obtidas, a partir dos conteúdos reservados disponibilizados e públicos 

disponíveis na “memória” da U.P., e em outros browsers do site institucional, 

documentos, relatórios produzidos, comunicações apresentadas em conferências e obras 

publicadas, assim como os contributos recolhidos por via das entrevistas e focus group 

realizado, atestam a consciência da U.P. quanto ao valor histórico, arquitetónico, estético, 

e simbólico do património em análise, bem como o interesse na preservação do mesmo, 

para as gerações futuras. 

O estudo de caso permite então validar o potencial da U.P., por via do seu património 

edificado mais antigo ou edifícios com história, como parceira de um trabalho em rede, e 

iluminar uma dimensão de gestão, insuficientemente explorada, da qual se prevê que 

resultem interessantes retornos para os respetivos players, com particular acuidade ao 

nível da diversificação e diferenciação da oferta turística da cidade.  

Constata-se, por via da presente investigação, a convergência de outros fatores que 

reforçam o potencial e sentido estratégico da integração da U.P. enquanto player do 

referido modelo de gestão.  

Destaque-se a circunstância de o seu edifício sede, reconhecido como património da 

UNESCO, se situar no perímetro do centro histórico. Ladeado por um conjunto de 

emblemáticos recursos, suscita curiosidade aos turistas que aí afluem, senão mesmo o 
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desejo de entrar e de o conhecer. Com efeito, apesar de a U.P. ter disponibilizado ao 

público um flyer, produzido em várias línguas, sobre o referido edifício, e desenvolvido 

visitas virtuais a alguns dos seus principais edifícios com história, as referidas iniciativas 

são manifestamente insuficientes, tendo em conta que se preconiza uma partilha mais 

alargada deste legado e numa acessão presencial.  

As histórias associadas a estes edifícios, grande parte deles situados no centro da cidade e 

áreas envolventes, relacionam-se com a história da cidade do Porto, com as suas 

construções mais emblemáticas, com as suas ruas e praças, com as suas gentes, com 

milhares de alunos que por ela passaram. Reconhece-se às características arquitetónicas, 

estéticas e simbólicas que as distinguem qualidades para, em articulação, devidamente 

coordenada, com outros atores, proporcionarem a captação de novos públicos e o 

aumento da estada média no destino. Reiterando-se a ideia preconizada por Gomes 

(2012), importa ativarem-se competências críticas suscetíveis de potenciar a 

“ressignificação dos lugares”; incorporar outros discursos no imaginário turístico, integrar 

“elementos plurais das histórias, das culturas e das tradições urbanas” com outros do 

espaço urbano, no sentido de se criar uma cidade turística mais diversa e diferente.   

De entre as evidências obtidas, afere-se, todavia, que ainda que em alguns sites, alusivos 

à oferta turística do Porto, se faça menção avulsa a um ou outro edifício com história da 

U.P., a Universidade não disponibiliza, no respetivo site oficial e por oposição ao que se 

verifica relativamente aos seus museus, informação estruturada alusiva à realização de 

visitas físicas.  

Ainda que os contributos obtidos corroborem a associação positiva entre a 

funcionalidade ou o estado ativo dos edifícios e a respetiva capacidade de preservação e 

que as respostas à driving question sugiram que o alargamento do acesso presencial e 

fruição dos referidos edifícios, através da adesão a um modelo de trabalho em rede com 

fins turísticos, constitui um ato de gestão imprescindível, não se encontram, ao contrário 

do que ocorre com os museus, quaisquer documentos que apresentem propostas 

concretas sobre como o fazer.  
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Não obstante o reconhecimento do valor do património em causa, associa-se o referido 

estado de inércia a fenómenos buffer, a uma certa rigidez ou conservadorismo por parte 

do núcleo da semioesfera da U.P. com repercussões ao nível da ausência de diálogo com 

atores a intervir sobre o destino turístico, no sentido da adoção de uma orientação de 

mercado, para o referido legado. Tal facto, se por um lado contraria a atitude de abertura 

evidenciada em inúmeras circunstâncias, é revelador no sentido em que ilumina a 

imperativa necessidade de “dar-se um passo em frente” em esferas culturais associadas 

ao património tangível, e em particular, relativamente aos edifícios antigos, alguns dos 

quais devolutos e em visível estado de degradação. Note-se que um deles (Edifício da Rua 

Aníbal Cunha), foi já alienado para efeitos de comercialização de habitações de luxo.  

3 - Evidenciar espaços de diálogo e poliglotismo cultural ocorridos 

entre a U.P., semioesferas distintas e espaço extra e alo-semiótico 

A U.P. demonstra capacidade para se permeabilizar ao exterior, através da realização de 

iniciativas e da concretização de projetos com a participação e envolvimento de outros 

atores. A Unidade de Cultura, Museus e Edições da U.P. promove, em cada ano, dezenas 

de iniciativas abertas à comunidade, fomentando a partilha de coleções de artistas 

consagrados, entre diversos outros tipos de iniciativas destinadas a promover a reflexão, 

o debate, a consciencialização para desafios da contemporaneidade numa 

impressionante relação de serviço público. No contexto do centenário da Universidade, 

assinala-se o entrosamento entre a Universidade, o Município e a comunidade e a fusão 

entre públicos por via de iniciativas relacionadas com as festividades de S. João. Num 

envolvimento menos efémero, ainda que num passado mais remoto, ressalta-se a 

abertura do Planetário, enquanto recurso criado conjuntamente com o Município e a 

disponibilização do Instituto Pernambuco Porto-Brasil, na sequência do envolvimento de 

um conjunto de parceiros: Câmara Municipal do Porto, Universidade de Pernambuco, 

Universidade Federal de Pernambuco, Prefeitura de Pernambuco, Zeferino Ferreira da 

Costa (idealizador do projeto), Artur da Silva Valente e Aurélio Valente Tavares 

(empresários). Relevem-se ainda como exemplos de projetos desenvolvidos, sob a tutela 

da Unidade de Cultura e Museus, a abertura ao público, no Edifício da Reitoria da U.P., do 

Laboratório Ferreira da Silva, o qual contou com a parceria das Universidades de Coimbra 
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e de Lisboa, viabilizando-se, desta forma, o conhecimento de 300 anos de química, até 

então disperso num raio de 300 km, bem como a disponibilização do chamado “corredor 

cultural”, que envolve a Câmara Municipal do Porto e agentes da cultura de 13 municípios 

da Área Metropolitana do Porto, abrangendo os respetivos estudantes e os das 

instituições de ensino superior dos vários países abrangidos pelos acordos ERASMUS +. 

Não obstante a profusão de iniciativas e de dinâmicas concebidas e destinadas ao 

enriquecimento cultural da comunidade, a grande maioria regista-se na categoria de 

eventos e é desenvolvida num modelo de trabalho essencialmente autónomo, isto é; na 

sequência de  semioticidades internas. Por outro lado, à exceção da Casa Primo Madeira 

que se encontra hoje afeta à restauração e catering, não se conhecem quaisquer 

investidas no sentido da integração de redes de trabalho, com vista a restituir-se uma 

utilidade aos edifícios, passível de promover a partilha dos mesmos com um público mais 

abrangente, em particular turistas. 

No que respeita ao espólio museológico, não se conseguiram, tão pouco, identificar 

iniciativas no sentido do estabelecimento de um diálogo entre as instituições que 

albergam peças respeitantes a uma mesma coleção e cujo exemplo porventura mais 

paradigmático corresponde ao da extinta Escola Médico-Cirúrgica, dispersa entre a U.P., 

Hospital de Santo António e ISEP.   

4- Destacar a consciência da instituição para o seu papel no 

desenvolvimento económico e social do território; a necessidade de 

obtenção de novas fontes de receitas; o interesse no reforço da 

notoriedade, prestígio e captação de estudantes; a eficiência e eficácia 

de um modelo de trabalho em rede (maximização de resultados) 

 A análise documental e em particular a documentação oficial disponibilizada e de que 

são exemplos os planos e relatórios de atividade ilustram a relevância atribuída aos 

contributos da U.P. no sentido do desenvolvimento económico e social. A transferência 

de conhecimento a partir das respetivas unidades de investigação e desenvolvimento, a 

prestação de serviços à comunidade são as dimensões mais enfatizadas. Note-se em 

particular o envolvimento do CITCEM no estudo da imagem do vinho, da paisagem 
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cultural da vinha, marcas e rótulos, bem como o contributo do referido centro de 

investigação para a criação do Museu do Douro.  

Por outro lado, é manifesta a premência em se identificarem novas fontes de 

financiamento e em se aumentar o volume de receitas. A rentabilização de recursos é 

perspetivada como um fenómeno não só natural, como imprescindível, tendo em conta a 

redução de financiamento, por parte do Orçamento de Estado, dos últimos anos. Com 

efeito, se por via de entrevista facultada à TVU se tenha expressado a preocupação em se 

conferir utilidade ao património da U.P. que foi ficando vago ou “deixado para trás”, em 

documentos oficiais, os edifícios em causa são inclusive equacionados, ainda que sem que 

se aprofunde a ideia, na perspetiva de eventual retorno financeiro para a instituição.  

A consolidação da reputação, prestígio institucional e captação de estudantes, alvitrado 

por via da documentação analisada, concorre para o objetivo de upgrade de 

posicionamento da instituição, dotando-a de superiores níveis de competitividade. 

Todavia, é passível de ser igualmente contextualizada à luz de imperativos financeiros. O 

destaque que a instituição confere aos atrativos naturais e culturais da cidade do Porto, 

atesta o reconhecimento da importância da dimensão turística desta última, bem como o 

protagonismo que lhe é atribuído para o aumento da população estudantil. Conclui-se 

então que a universidade tem consciência do impacto do capital de imagem conquistado 

pela cidade para a captação de estudantes, enfatizando, aliás, os respetivos atributos 

num registo bastante expressivo no respetivo site institucional. Desta forma, assume 

implicitamente o impacto da atividade turística, como um fator determinante para o 

aumento da notoriedade da própria instituição. 

5- Dar a conhecer a posição de atores-chave face à integração do 

património edificado da U.P. na oferta turística da cidade do Porto 

A Universidade reflete, por via da documentação oficial e das entrevistas realizadas, a 

necessidade em ampliar e diversificar parcerias estratégicas. Conclui-se, desta forma, que 

é seu propósito promover a concretização dos seus objetivos, ou parte deles, através de 

um trabalho em rede com agentes que partilhem interesses comuns, num registo mais 

sistemático e regular, exprimindo, dessa forma, reconhecer ao referido modelo o 
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acréscimo de eficiência e de eficácia que se lhe atribui. Embora não se identifiquem 

referências objetivas sobre a intenção de o fazer, relativamente aos edifícios com história, 

os outputs obtidos por via das entrevistas realizadas, permitem concluir que a adoção de 

um modelo de mercado só é viável mediante a integração do referido património em 

redes de trabalho a intervir sobre o turismo. 

Enfatiza-se, por conseguinte, a necessidade em se reverter um processo de 

obsolescência, declínio e ate mesmo dissolução de um importante património, 

valorizando-se os edifícios existentes através de uma reutilização que fomente a respetiva 

acessibilidade a um conjunto de públicos tão alargado quanto possível, travando-se, por 

conseguinte, um processo de subtração de bens culturais aos respetivos contextos, 

exaltando-se, por via de uma das maiores instituições da cidade, a identidade local e o 

sentido de coletivo de toda uma comunidade.  

Ainda que se trate de uma instituição de ensino superior relativamente recente, por 

analogia a outras instituições europeias mais antigas e emblemáticas, como é o caso dos 

exemplos apresentados no Capítulo II, dois deles do século XIII: Salamanca e Coimbra e 

um do século XV: Santiago de Compostela, o conjunto de carismáticos edifícios antigos 

que a integram, ao permitir contar décadas da sua história e evidenciar uma relação 

indissociável com o processo de afirmação e consolidação da cidade, dotam-na de 

particular interesse. A centralidade geográfica destes últimos (centro da cidade e 

imediações), a atratividade da respetiva envolvente de património cultural, bem como a 

relativa proximidade física entre o conjunto de edifícios considerado, constituem, sem 

dúvida, fatores que reforçam o respetivo potencial.  

No âmbito do focus group as entidades que integram a DMO demonstraram visível 

recetividade e empenho em contribuir para a conceção de redes que, em termos de 

“núcleo duro”, integre o património com história da U.P. e foi com relativa facilidade que 

identificaram eventuais roteiros ou ofertas organizadas a constituir, desde a conceção de 

um “cartão dourado” com acesso a três atrativos recursos turísticos, um dos quais o 

Edifício da Reitoria, sinergias entre os edifícios do Campo Alegre e o Museu Nacional de 

Soares dos Reis, iluminando-se, no caso, novos lugares, promovendo-se quer a 

desconcentração de públicos no centro histórico por via da captação de outros, quer a 
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diluição do impacto negativo do fenómeno de sazonalidade que até então caracteriza o 

destino, até mesmo à organização de um roteiro exclusivo para os edifícios da U.P.. 

6 - Perspetivar o enquadramento dos edifícios com história, da U.P. em 

redes de trabalho com vista à integração dos mesmos na oferta 

turística do destino. 

O estudo de caso permite concluir que a universidade não só valoriza o seu património 

edificado mais antigo, como o perceciona como uma possível fonte de receitas. Por outro 

lado, é de todo evidente que a instituição reconhece na cidade do Porto um atrativo 

destino turístico com ressonâncias ao nível da captação de alunos. Constata-se ainda que 

o trabalho em rede é perspetivado como um modelo a adotar de forma mais expressiva 

nas respetivas esferas de atuação. 

No âmbito das entrevistas realizadas, torna-se evidente que para que se proceda à 

desejável mudança de posicionamento, urge ultrapassar-se um amplo conjunto de 

constrangimentos: i) o handycap inerente ao acréscimo de complexidade de gestão de 

edifícios destinados a mais do que uma função e que no caso do Edifício da Reitoria é 

patente, logo no próprio acesso ao edifício: uma entrada comum, quer a espaços de 

acesso público, quer a espaços de acesso reservado, o que lhe confere um caráter 

hibrido; ii) a exiguidade de alguns dos seus compartimentos; iii) a previsível complexidade 

de gestão de fluxos turísticos; iv) a incorporação de materiais de construção destituídos 

de quaisquer requisitos relativos a objetivos de eficiência energética e acústica; v) a 

rutura com um paradigma assente na manutenção reativa, por oposição a uma outra de 

natureza preventiva; vi) a gestão de um vasto e diferenciado património. 

Por outro lado, diversos são também os desafios a enfrentar. Destaque-se de entre estes 

últimos, i) a capacidade para o estabelecimento de diálogo e de relações com parceiros 

estratégicos, assente na predisposição para a obtenção de consensos e numa base de 

confiança; ii) um trabalho articulado entre atores da cultura e atores do turismo no 

sentido de: ii.i) se proceder a um balanceamento entre o output resultante de uma 

análise do tipo de constrangimentos próprios de cada edifício (estado de conservação, 

investimento a afetar às intervenções consideradas necessárias) e estudo do respetivo 
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impacto relativo, enquanto atrativo turístico versus inputs a considerar-se, no sentido de 

os referidos contextos poderem vir a ser percecionados como experiências turísticas de 

elevado impacto; ii.ii) se promover um tipo de divulgação e de procura mais ativas; iii) a 

definição das funções de cada um dos atores envolvidos na rede turística a constituir e 

das dinâmicas a estabelecer entre si, iv) a identificação de fontes de financiamento e 

captação de verbas para que possa fazer-se face às referidas intervenções, seja, na 

acessão de Costa (2005), ao nível de hardware (dimensão construída), seja ao nível de 

software (dimensão de animação do espaço); v) a salvaguarda dos requisitos que 

permitam que, no âmbito dos referidos processos de transformação/adaptação da 

referida dimensão simbólica ao presente, se cumpra com as definições de património 

vigentes. 

Entende-se que a capacidade de superação dos referidos constrangimentos e desafios é 

uma condição imprescindível para que o referido património, apelidado por António 

Cardoso como “memória em pedra”, proporcione acréscimo de reputação, mais alunos e 

receitas à universidade, possa ser experienciado na sua plenitude pela comunidade e 

demais públicos, constitua uma efetiva atração turística do destino e contribua para a 

competitividade e sustentabilidade do território e respetivos atores.  

Tendo em conta a complexidade do processo, importa, inclusive, enfatizar o caráter de 

premência associado ao envolvimento de agentes cuja esfera de intervenção proporcione 

relevantes complementaridades, seja no domínio do conhecimento teórico, seja no das 

práticas e, por conseguinte, uma reflexão, discussão e atuação holística assente em 

abordagens multidisciplinares, transdisciplinares e interdisciplinares. 

Além do mais, o espólio museológico que se foi acumulando, em alguns dos edifícios, 

reconhecido pela sua função científica, pedagógica e cultural, reforça, pelas 

complementaridades que permite gerar, a tese que preconiza a integração do património 

edificado mais antigo em redes de trabalho a intervir sobre o turismo. Kühl (1998) ao 

revisitar o pensamento de Philippot (1989), releva a associação entre os objetos e os 

respetivos contextos e o caráter determinante que este atribui à preservação integral (no 

todo e nas suas partes) através do estabelecimento de uma relação imediata entre 

contexto e uso, tanto numa acessão teórica, como prática. 
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De entre os contributos mais ilustrativos, proporcionados pelo conjunto de entrevistados 

de cada uma das entidades auscultadas, no sentido do estabelecimento de links com 

atores estratégicos, relevam-se os seguintes: “A Universidade terá de integrar a ATP e 

vender-se nos postos de turismo”; “Não é difícil integrar-se o Edifício da Reitoria num 

pacote com outros recursos na envolvente”; “Os edifícios do Campo Alegre poderiam ser 

associados ao Museu Nacional de Soares dos Reis“; “A gestão e divulgação do referido 

património, numa dimensão turística, constitui um grande desafio, na medida em que 

requer estratégias concertadas de preservação e sobretudo o reforço de todo um trabalho 

em rede, com a comunidade académica, com o Município e com outros atores com 

responsabilidades na cultura”, a que acresce a menção expressa aos atores: Fundação de 

Serralves, Teatro do Bolhão, Teatro Nacional de S. João, Teatro Municipal Rivoli, Casa da 

Música, Circulo de Amigos do Dr. José de Figueiredo/Museu de Soares dos Reis, Fundação 

Engº António de Almeida e com a própria comunidade; “É possível desenvolver-se 

trabalho em rede entre a U.P., através dos edifícios com história afetos à  zona do Campo 

Alegre), o Planetário e outros recursos como a Casa das Artes e o Museu de Serralves”; “A 

Universidade tem o seu reconhecimento pela qualidade de ensino, investigação…mas de 

facto não é conhecida internacionalmente por esta dimensão…histórica, 

arquitetónica…Não consigo perceber porque razão estes edifícios não integram já, redes 

de divulgação internacional”. Conclui-se, por conseguinte, que o referido modelo de 

trabalho é assim reconhecido como uma resposta para a realização de projetos que a um 

nível individual dificilmente seriam competitivos e sustentáveis 

Ainda assim, a última entrevista realizada permitiu que se identificasse uma atitude 

contrária à até então captada. Através deste último contributo pôde, em síntese, 

concluir-se que: i) os edifícios visitáveis, “já o são”; ii) os que não o são é porque não o 

podem ser, atendendo à impossibilidade prática em se conciliar as funcionalidades que aí 

ocorrem e as inerentes à atividade turística; iii) a transição de orientação do tipo de 

partilha dos edifícios “visitáveis”, requer única e exclusivamente uma divulgação de 

caráter mais comercial.  

Na sessão de focus group, a posição descrita não sofre qualquer alteração. Antes pelo 

contrário, é integralmente confirmada. Tendo em conta que a referida sessão foi 
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participada por representantes do topo de cada uma das estruturas das organizações 

envolvidas no presente projeto de investigação, isto é; interlocutores com competências 

estratégicas e capacidade de decisão ao nível da U.P., C.M.P. e ATP/TPNP, depreende-se 

que se não verificaram fenómenos de enantiomorfismo necessários, senão mesmo 

imprescindíveis para a constituição de redes de trabalho.  

A U.P. não demonstrou particular interesse em aprofundar o sentido ou alcance das 

perspetivas explanadas pelos representantes da DMO, associadas a um paradigma de 

turismo experiencial, ancorado em narrativas que apelem à emoção e que, como tal, 

requerem inclusive adaptação aos diferentes tipos de público, bem como a um marketing 

de elevado impacto. Com efeito, à exceção de uma divulgação dos edifícios já “visitáveis” 

em circuitos ou canais turísticos, o representante da instituição assumiu que tudo o que 

se poderia fazer “está feito”, relativizando o valor histórico e arquitetónico do património 

em análise e reassumindo o ensino, investigação e consultoria como prioridades da 

instituição. A situação experienciada vem, desta forma, confirmar a premência em se 

romper com um modelo de gestão excessivamente compartimentado, assente em 

subsetores ou subestruturas e estruturas fechadas sobre si próprias, por oposição a um 

outro que promove as relações verticais ascendentes, num registo bottom–up com 

superiores níveis de articulação, envolvimento e cumplicidade, por parte de todos os 

stakeholders (Costa, 2001). Ideia que Semedo e Ferreira (2011) complementam ao 

sustentar que a criação de valor, resulta das interações entre os diferentes parceiros por 

via de processos de aprendizagem mútua, da transformação desses recursos de 

conhecimento e da criação de novos. 

 

8.3 - Limitações e constrangimentos da investigação  

A realização do presente projeto de investigação foi condicionada pela pandemia causada 

pelo vírus sarscov-2 que dificultou os acessos físicos a bibliotecas e o contacto pessoal 

com interlocutores privilegiados, em fases críticas do processo de investigação. Acresce 

que a lamentável situação de doença prolongada e falecimento de um dos principais 

protagonistas desta investigação, tornou ainda mais difícil a obtenção de contributos, ao 
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nível de estratégia de governação por parte da U.P., face ao respetivo património 

constituído por edifícios com história, que não assentasse em documentação oficial. 

Na sequência da revisão de literatura efetuada, constata-se que o envolvimento direto e 

ativo das universidades em atividades turísticas, é escasso.  

Por outro lado, não obstante a centralidade do turismo para o desenvolvimento do bem-

estar económico e social e a reconhecida função pedagógica que se lhe associa e, por 

conseguinte, os evidentes espaços de interseção que partilha com as universidades, a 

quantidade de estudos sobre a adesão destas últimas a um modelo de trabalho em rede 

no âmbito do primeiro, é deficitária.  

A revisão de literatura efetuada não permitiu, então, a identificação de estudos que se 

debrucem sobre as interações entre universidades responsáveis por um património 

cultural edificado constituído por edifícios antigos, reconhecidos pela sua história, 

arquitetura e simbolismo e outros atores direta ou indiretamente relacionados com a 

prática do turismo.  

Ora, se por um lado, a referida ausência de literatura sobre o desenvolvimento de 

trabalho em rede por parte de universidades, cujos edifícios sejam cultural e 

simbolicamente reconhecidos e relevantes para as respetivas cidades enquanto destinos 

turísticos, contribuiu para iluminar o gap research da presente investigação, por outro 

frustrou, em certa medida, as expectativas relativamente à função de suporte, 

perspetivada para o enquadramento teórico de referência, face à dimensão prática da 

mesma.  

O referido vazio é ainda reforçado, na última fase do processo, pela constatação da 

inexistência de quaisquer redes de trabalho que assentem no objetivo de promover a 

visibilidade e acesso relativa aos edifícios com história da U.P., numa acessão turística, 

bem como pela ausência de propostas concretas nesse sentido.  

Com base na análise documental efetuada, conclui-se que são nulas as referências a 

possíveis estratégias de desenvolvimento de ações consertadas com outros atores, quer 

da esfera da cultura, quer de outros setores de atividade a intervir sobre o turismo, com 

vista à obtenção de efeitos sinérgicos e complementaridades entre si, seja para efeitos de 
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preservação e conservação dos edifícios com história, seja para a realização de estudos de 

mercado sobre o referido património ou ainda com vista à conceção de planos de 

comunicação e de divulgação em circuitos especializados e que possam, inclusive, atuar 

como motor de alavancagem para a introdução de fenómenos de inovação. Os estudos 

de públicos e de impacto mencionados em documento oficial da U.P. respeitam, uma vez 

mais, aos museus, isto ainda que, num ou noutro ponto, os respetivos outputs possam 

dar resposta a questões com pertinência para o domínio dos edifícios com história, até 

pelo facto de parte do espólio museológico se localizar no interior dos mesmos. 

Desta forma, na essência, o corpo teórico de referência sustenta os factos e estes 

reforçam a concetualização e as principais conclusões apuradas na sequência da revisão 

de literatura efetuada. Destacam-se, todavia, os contributos teóricos e práticos que 

abaixo se apresentam. 

 

8.4 - Contributos teóricos e práticos do projeto de investigação 

O presente projeto de investigação permite relacionar turismo de cidades com 

património cultural edificado de universidades antigas, uma relação, conforme se tem 

referido, insuficientemente explorada.  

Ainda entre os contributos teóricos a destacar, considera-se que a abordagem realizada, 

no âmbito das teorias de Lotman, sobre o processo de comunicação dialógica entre 

semioesferas,  legitima o estabelecimento de uma nova relação, a relação entre o grau de 

permeabilidade e o nível de poliglotismo ou policromismo cultural e semiótico entre 

sistemas, no caso, da esfera da cultura, turismo e ensino superior.   

Por outro lado, a revisão de literatura efetuada ilumina a relevante e crescente 

abrangência do papel das universidades sobre os territórios e o caráter estratégico de 

que se revestem para o desenvolvimento das economias locais e regionais. Sem prejuízo 

do défice de estudos sobre a participação das universidades em trabalho em rede, a 

presente investigação permite, ainda assim, concluir que, não obstante a massa crítica 

das universidades, as suas relevantes funções enquanto produtoras e dinamizadoras de 

conhecimento e potencial de desenvolvimento dos territórios, existe um alargado 
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conjunto de resistências a superar, associadas às dificuldades de diálogo e interação entre 

parceiros privados, públicos e universidades.  

São ainda identificados outros tipos de limitações, como sejam: barreiras culturais, a falta 

de compromisso e compatibilidade entre atores públicos ou organizações públicas; de 

conhecimento e de competências de gestão, questões burocráticas, constrangimentos ao 

nível de apoios ou incentivos e de coordenação.  

Desta forma, ainda que um considerável número de instituições universitárias europeias 

se assumam e posicionem como privilegiados recursos turísticos, relativamente aos 

territórios que ocupam, a presente investigação contribui para iluminar a prevalência de 

uma tendência para operarem de forma isolada, bem como a manifesta insuficiência para 

aderirem a um modelo de trabalho em rede, suscetível de maximizar resultados 

individuais e do destino como um todo.  

No âmbito dos contributos com implicações práticas, para a U.P., o presente estudo 

contribui para i) reforçar o sentido de premência associado à agilização de processos que 

viabilizem a restituição de “vida” aos seus edifícios com história, ii) para a 

consciencialização de um conjunto de benefícios decorrentes da integração de redes de 

trabalho a intervir na dimensão turística da cidade e da região, entre os quais se 

destacam: ii.i) o aumento da relevância económica e social da instituição, ii.ii) o reforço 

de notoriedade e prestígio da instituição, ii.iii) a captação de mais alunos. Releva-se assim  

o espaço de discussão, em regime presencial, promovido entre três entidades 

fundamentais para a articulação entre cultura e património, tendo em conta que as “duas 

áreas estão fortemente interligadas e o seu sucesso individual depende da relação de 

uma com a outra.” (Costa,2005:287).  

Deste modo, a presente investigação, ao estabelecer a “ponte” que viabiliza a referida 

dinâmica e interação, atua como fenómeno facilitador de um diálogo; de espaços de 

consenso e obtenção de objetivos por parte dos envolvidos, procurando-se desbloquear 

as resistências a um processo imprescindível ao desenvolvimento de um estratégico 

trabalho em rede. Releve-se a posição de investigadores da própria instituição estudada, 

ao sustentar a criação de valor como resultado das interações entre os diferentes 
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parceiros por via de i) processos de aprendizagem mútua, ii) da transformação destes 

recursos de conhecimento e iii) da criação de novos recursos (Semedo & Ferreira, 2011). 

Neste processo, preveem-se ainda potenciais contributos práticos ao nível de outros 

objetivos da U.P., designadamente, pelo incremento do volume de receitas e 

consequente reforço da sustentabilidade financeira da instituição. Acresce ao referido 

conjunto de contributos, a perspetiva de a U.P. passar a usufruir de meios necessários à 

preservação dos edifícios, à respetiva valorização e dignificação, bem como à introdução 

dos recursos considerados estratégicos, em cada momento, com vista ao reforço da 

respetiva atratividade.  

Por último, mas não menos importante, releve-se o reforço de capacitação para passar a 

partilhar um património que não é só seu, numa acessão de “espaço público” 

preconizado por Zukin (1995) e aprofundado por McGuigan (2005) ao propor a adoção de 

um raciocínio de mercado no próprio setor público. Um argumento que vem, aliás, 

reforçar a necessidade de se acautelar a preservação deste tipo de património; de 

promover, por seu intermédio, o acesso a conhecimento rigoroso e salvaguardar a 

autenticidade que lhe corresponde, por via de interpretações e ferramentas que 

potenciem a respetiva atratividade junto de públicos diversos. 

A um nível mais abrangente, destaca-se uma maior consciencialização para a situação de 

ambiguidade da relação entre as universidades e o respetivo património, bem como a 

falta de um conceito integrado relativamente a este último, o que à escala nacional se 

evidencia pela ausência de gestão e à escala internacional, pela insuficiência e caráter 

avulso de contactos para a definição de um enquadramento geral de trabalho em rede de 

nível europeu.  

Releva-se, igualmente, o caráter de sensibilização do presente estudo, junto de gestores 

de universidades, atores afetos à cultura e às DMO, entre outros atores a intervir sobre 

setores relacionados com o turismo, sobre os benefícios expectáveis decorrentes de um 

poliglotismo ou policromismo cultural e semiótico e subsequente constituição e ativação 

de redes de trabalho entre distintos atores, bem como o respetivo impacto para a 

constituição de rotas. A consciencialização para a necessidade em se i) contrariar a 
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tendência para um certo isolamento por parte das instituições; ii) fomentar a diluição de 

fenómenos buffer, geradores de estagnação e perda de competitividade; iii) promover a 

adoção de uma atitude de recetividade a diferentes perspetivas, impulsionadora de 

espaços de enantiomorfismo, de mudança e evolução, constitui por conseguinte um 

contributo determinante do presente projeto de investigação.  

Importa todavia destacar que, tendo em conta a tendência identificada no sentido de 

ausência de um conceito integrado de património, se considera pertinente a assunção de 

uma atitude de diálogo, desde logo, com vista à identificação de consensos entre 

diferentes estruturas da própria instituição, potenciadoras de efeitos sinérgicos e 

complementaridades relevantes para o respetivo reforço de atratividade, bem como 

entre instituições congéneres, dos subsistemas universitário e politécnico, nacionais e 

internacionais.  

Face à crescente importância atribuída à possibilidade de acesso, por parte de um público 

mais amplo à dimensão patrimonial das universidades, bem como a natureza estratégica 

de que se reveste a atitude de permeabilidade que precede a conceção de estratégias de 

cooperação, suscetíveis de viabilizar a integração dos respetivos recursos em redes 

turísticas, releva-se, a apresentação sistematizada de um conjunto de recomendações, 

relativas à constituição e funcionamento de redes de trabalho, reforçada por exemplos ou 

casos de sucesso, enquanto ferramenta de suporte a privilegiar.  

Numa perspetiva do destino, ao enfatizar-se a relevância da redefinição de 

posicionamento, por parte das universidades, relativamente aos seus edifícios com 

história, mediante a integração de redes de trabalho a intervir sobre as cidades, como 

destinos turísticos, perspetiva-se fomentar a diversificação e diferenciação da respetiva 

oferta e a mobilização de turistas para outros “pontos de interesse”. Neste sentido, 

reforça-se a necessidade de se promover a desconcentração de fluxos e de se iluminar 

outros contextos, contribuindo-se, assim, para se inovar nas respetivas (re) 

interpretações e para concertadamente fazer fluir a procura noutras direções, o 

aprofundamento do conhecimento das cidades, o apego ao local, a captação de novos 

públicos, o aumento das estadas nos destinos, bem como o potencial de lealdade a estes 

últimos. 



 

328 
 

O estudo de caso, ilumina assim um “caminho”, que aponta para uma transição de 

posicionamento do património cultural das universidades, ao estender o respetivo espaço 

de intervenção, até então associado às funções pedagógica, cultural e de lazer, 

direcionado para a comunidade académica, outras comunidades educativas e 

comunidades locais, no sentido de uma outra que, agregando as primeiras, é mais 

consentânea com a desafiante dialética local versus global que define a essência da 

sociedade contemporânea. Se por um lado, se repercute numa partilha mais abrangente, 

viabilizada por um acesso potenciado pelo trabalho em rede e, inclusive, por uma 

eventual rotarização, por outro, contribuí para o reforço da importância de instituições 

locais e da competitividade dos respetivos territórios.  

Enfatiza, além do mais, a relevância em assumir-se, na nova economia: i) novos rumos 

para a “missão” das universidades; ii) conferir-lhes oportunidade de conquistar um 

significado mais profundo nos processos de renovação urbana e integrar os novos e 

crescentes desafios das sociedades a que pertencem, bem como iii) reverter o fenómeno 

de “representação camuflada” enquanto intervenientes no turismo e no planeamento 

dos destinos.  

A perspetiva de a presente tese poder dar suporte à mudança de atitude por parte dos 

“gestores” das universidades e de atores com responsabilidades sobre a gestão dos 

destinos, confere-lhe, pois, um sentido de aplicação prática com relevante impacto 

económico, social e cultural.  

O caráter de transposição dos referidos contributos teóricos e práticos para outros 

estudos sobre cidades, com reconhecido património cultural edificado afeto a 

universidades, pode considerar-se, todavia, um dos contributos mais flagrantes desta 

investigação, isto tendo em conta que muitos dos desafios associados a uma orientação 

para o mercado, bem como os benefícios decorrentes do referido reposicionamento se 

preveem transversais.  
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8.5 - Perspetivas de investigação para o futuro 

O gap research evidenciado em torno da problemática sobre redes turísticas integradas 

por universidades, detentoras de edifícios antigos, ilumina a premência em se proceder a 

estudos que permitam proceder à identificação e aprofundamento das relações entre as 

que possam ter já adotado um posicionamento orientado para a atividade turística das 

cidades e outros players a intervir sobre os destinos.  

Neste sentido, sugere-se a realização de estudos que apresentem evidências sobre as 

prioridades definidas no âmbito dos referidos processos, bem como o papel 

desempenhado, no seio da rede, pelos respetivos players, muito em particular o 

perspetivado para a comunidade. Os referidos estudos deverão permitir ainda, identificar 

as distintas etapas de trabalho definidas e dentro destas, as ações levadas a cabo em cada 

uma e por que atores. Destaque-se ainda a necessidade de se iluminar, por via de futuras 

investigações, os constrangimentos identificados nos referidos processos, seja ao nível de 

preservação e conservação de edifícios, seja ao nível de conciliação de perspetivas entre 

estas últimas e as avaliações de impacto turístico ou potencial de market appeal dos 

recursos, entre outros que possam decorrer nomeadamente de resistências ou forças de 

bloqueio a um tipo de uso associado ao turismo. Importa igualmente conhecer-se e 

compreender as respostas identificadas para a supressão ou diluição de 

constrangimentos próprios de edifícios antigos, a que aqui se fez já referência; os 

associados à necessidade de se conciliar a gestão da dimensão relacionada com a 

afetação de alguns dos edifícios a serviços e atividades letivas e a dimensão turística; para 

a obtenção de equilíbrios entre a necessidade de se preservar o autêntico e de se 

introduzir fatores potenciadores de interatividade, no âmbito dos quais a tecnologia 

desempenha, muitas vezes, um papel determinante; para se viabilizar a divulgação e 

acesso à oferta através de circuitos e canais de comunicação e de distribuição turísticos, 

bem como para a definição de estratégias com vista à obtenção de fontes de 

financiamento suscetíveis de dar resposta à concretização das imprescindíveis 

intervenções de requalificação, de adaptação a novas funcionalidades e à introdução de 
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fatores de inovação, potenciadores da atratividade e competitividade dos edifícios pelas 

emoções e sensações proporcionadas.  

Os critérios inerentes à composição das próprias redes ou de afetação de atores seja ao 

núcleo, seja à periferia, as relações que se estabelecem entre si, os benefícios que 

resultam dessas relações para cada um, e em particular para os destinos, que obstáculos 

persistem e que monitorização é exercida, constituem igualmente questões a aprofundar 

e cujos contributos, no plano prático, se preveem de grande utilidade. Importará 

igualmente proceder-se a estudos que atestem a eficácia das estratégias definidas, que 

permitam medir a satisfação, por parte dos públicos, com as experiencias 

proporcionadas, bem como a introdução de fatores relevados para o reforço contínuo da 

competitividade da oferta.  

Estudos longitudinais relativos à introdução de fatores de inovação, com o objetivo de 

reforço da atratividade e competitividade dos recursos, revestem igualmente 

considerável pertinência. 

No caso particular do presente estudo, privilegia-se que em investigações futuras se 

atenda a eventuais investidas por parte da DMO, junto da U.P. ou vice-versa. Atente-se 

que inclusive os atores responsáveis pela governação e estratégia da instituição podem 

ser diferentes a cada período de quatro anos, fator com óbvias repercussões no modelo 

de gestão a imprimir, isto tendo em conta que o grau de recetividade à tese preconizada 

aumenta à medida que se transita do nível de topo da estrutura para o nível em que 

grosso modo se podem integrar técnicos superiores, docentes e investigadores da 

instituição. Num cenário em que o modelo bottom-up conquiste força e se “dê voz” a 

indivíduos altamente qualificados e especializados em áreas críticas para a questão em 

análise, importa, pois, aprofundar-se o conhecimento sobre o tipo de relações entre os 

intervenientes no referido trabalho em rede, as dificuldades identificadas, superadas e 

por superar, apurar os resultados alcançados e compará-los com os previamente 

definidos; refletir sobre formas de otimização dos níveis de eficácia de funcionamento 

das redes, sobretudo no que respeita ao modelo de inter-relacionamento e coordenação 

estabelecido entre os distintos players, bem como equacionar o eventual interesse na 

constituição de novas parcerias.  
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Mapa concetual 

 

Simbologia: 

  Nuvem: conceitos a explorar no âmbito do quadro teórico de referência. 

  Estrelas: fatores positivos, relativos a cada um dos conceitos, a analisar no corpo teórico de referência.   

  Elemento explosivo: fatores desafiantes, de constrangimento e condicionadores, a tratar no âmbito dos respetivos conceitos. 



 

356 
 

Anexo II - Mapa sistematizador das entrevistas  

Entrevistado/a Data da entrevista Indicado por Qualidade em que é entrevistado/a Local de trabalho/Tipo de 

contacto 

Driving question 

Zeferino Ferreira 

da Costa (A) 

17/11/2019 (Domingo) Iniciativa pessoal Emigrante português, radicado no Recife. Criou o 

Instituto de Pernambuco. Foi interface em contexto 

de poliglotismo cultural. 

Email/Entrevista realizada 

pessoalmente. 

 

Fátima Vieira (B) 11/12/2019 Zeferino Ferreira 

da Costa 

Vice Reitora da Unidade de Cultura e Museus da 

U.P.. 

Reitoria U.P./Email/Entrevista 

realizada pessoalmente. 

 

Susana Barros (C ) 18/12/2019 Fátima Vieira Técnica superiora, responsável pelas visitas ao 

Edifício da Reitoria. 

Reitoria U.P./Email/ Entrevista 

realizada pessoalmente.  

 

Fátima Vieira (B) 21/01/2021 2ª entrevista 2ª entrevista 2ª entrevista (realizada pela 

plataforma zoom). 

“Qual a sua opinião sobre a integração dos 

edifícios com história da U.P. em redes de 

trabalho a intervir sobre a oferta turística do 

Porto?” 

Alice Semedo (D) 04/05/2021 Iniciativa pessoal Professora na Faculdade de Letras. Elemento da 

equipa responsável pelo “relatório base do 

programa preliminar do Projecto museológico dos 

Museus da Universidade do Porto”. 

Faculdade de Letras 

U.P./Email/Telefone. 

 

Álvaro 

Domingues (E) 

05/05/2021 Alice Semedo Professor na Faculdade de Arquitetura. Especialista 

em questões de urbanismo. 

Faculdade de Arquitetura 

U.P./Email/Telefone. 

 

Luís Alberto Alves 

(F) 

06/05/2021 Alice Semedo Coordenador de grupo de investigação: Memória, 

Património e Construção de Identidades. 

Faculdade de Letras U.P. 

(CITCEM)/Email. 
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Anexo II - Mapa sistematizador das entrevistas (continuação) 

Entrevistado/a Data da 

entrevista 

Indicado por Qualidade em que é entrevistado Local de trabalho/Tipo de contacto Driving question 

Rui Ramos (G) 

 

21/05/2021 Iniciativa pessoal 

 

Professor na Faculdade de Arquitetura. Vice-

Reitor dos Edifícios e Sustentabilidade 

(mandato de 2014-2018); autor de artigo em 

conferência:” A vida dos edifícios: a 

manutenção do património edificado da 

Universidade do Porto". 

Faculdade de Arquitetura U.P./Email/Entrevista 

realizada pela plataforma zoom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Qual a sua opinião sobre a integração 

dos edifícios com história da U.P. em 

redes de trabalho a intervir sobre a 

oferta turística do Porto?” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Eugénia 

Fernandes (H) 

24/05/2021 Iniciativa pessoal 

 

 

Técnica superiora. Autora de: “A Universidade 

do Porto e a cidade. Edifícios ao longo da 

História”. 

Arquivos digitais U.P./Praça Coronel 

Pacheco/Email/Telefone. 

Ricardo Valente 

(I) 

21/06/2021 Iniciativa pessoal  Vereador do Pelouro da Economia, Turismo e 

Comércio e Pelouro da Gestão de Fundos 

Comunitários. 

Paços do Concelho/Email/ Entrevista realizada 

pessoalmente. 

Maria João 

Fonseca (J) 

14/09/2021 Susana Barros Técnica superiora na Unidade de Cultura e 

Museus 

Reitoria U.P./Entrevista (realizada pela 

plataforma zoom). 

Luís Pedro 

Martins (K) 

25/10/2021 Iniciativa pessoal Presidente da TPNP e ATPN Telefone 

José Carlos Silva 

(L) 

19/11/2021 Iniciativa pessoal Diplomado/Diretor de Jornal  Jornal/Docente/Entrevista realizada 

pessoalmente 

Pedro Alves Costa 

(M) 

31/01/2021 Iniciativa pessoal Pró-Reitor (Património Edificado e 

Sustentabilidade). 

Reitoria U.P. /Entrevista realizada 

pessoalmente 

 

As três entrevistas anteriores a 2021 revestiram um caráter exploratório.  
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Anexo III – Mapa sistematizador de informação sobre o Focus Group 

 

              Atores 

       (Organizações) 

 Funções dos representantes      Nomes         Local e data  

        de realização 

   Tópico de discussão e roteiro perspetivado 

ATP/TPNP 

 

Presidente Luís Pedro Martins  

 

 

 

 
 
 
 
      Sede da ATP/TPNP (Porto) 
                    23.02.2022 

 

 

 

 

A integração da U.P. (edifícios com história) em rede de trabalho a 

intervir sobre a cidade do Porto como destino turístico:  

Que atores do núcleo central da atividade do turismo e da periferia 

de suporte do setor integrar em rede de trabalho a constituir?; 

Com que funções?; 

Que tipo de articulação se prevê que possam estabelecer entre si?; 

Quem coordena o quê?; 

Que outros atores externos à cidade do Porto, integrar?  

Que outras redes internas ou externas ao Porto associar? 

Técnico João Sabino 

C.M.P. Diretora Municipal do 

Departamento de Comércio e 

Turismo 

 

Maria Manuela 

Rezende 

 

 

 

Técnica do Departamento de 

Comércio e Turismo 

Ana Azevedo 

U.P. Pró-Reitor para o Património 

Edificado e Sustentabilidade 

Pedro Alves Costa 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo IV – Edifícios com história e museus da U.P. 

O Edifício da Reitoria 

O edifício sito, na então Praça dos Voluntários da Rainha, teve origem num outro com 

características próprias tendo em conta que pertencia e era ocupado pelo Colégio dos 

Meninos Órfãos, que aí se manteve até meados do século XIX. O edifício do Colégio era 

do tipo conventual, com quatro alas em torno de um claustro, ocupando a igreja (de 

Nossa Senhora da Graça) o lado Norte.  

 

 

Figura 1 - Edifício da U.P.: Praça dos Voluntários da Rainha (Fonte: site U.P.) 

Em 1803, cento e dez anos após a morte do seu fundador, Padre Baltasar Guedes, foi 

numa das alas do edifício que se instalou a Aula da Academia de Comércio e Marinha, 

seguida pela Escola Politécnica, para um século depois (1903), o Colégio deixar as 

instalações e passar a ocupar um antigo seminário, cujo edifício se situa na atual Avenida 

do Padre Baltasar Guedes (Silva G., 2002). 

O primeiro desenho arquitetónico da Academia Real de Marinha e Comércio da Cidade do 

Porto é da autoria do arquiteto e professor lisboeta José da Costa e Silva e foi mais tarde, 

então, revisto por Carlos Luís Ferreira de Amarante, arquiteto autodidata, engenheiro de 

pontes, desenhador, gráfico e ilustrador, a quem se vem a atribuir a efetiva 

responsabilidade pelo retangular edifício de estilo neoclássico. Para a concretização da 

obra concorreram a Câmara Municipal do Porto, a Companhia Geral da Agricultura das 
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Vinhas do Alto Douro e o imposto "do real de vinho" ou "subsídio literário". A morosidade 

da construção ficou a dever-se à instabilidade económica e política do país, mas também 

à necessidade de se adaptarem as instalações às diversas funcionalidades do edifício (site 

da U.P.).  

Não obstante a exiguidade dos seus espaços, estes chegaram a ser partilhados, como se 

referiu, pela Secretaria Geral da Universidade e pela própria Reitoria, pela Faculdade de 

Ciências com os seus laboratórios, institutos e museus, pela escola de engenharia, futura 

Faculdade Técnica criada em 1915 e designada mais tarde, em 1926, Faculdade de 

Engenharia a que se vem juntar, a partir de 1953, a então constituída Faculdade de 

Economia. Entre os documentos que contam a história do edifício, releva-se um, datado 

de 1953, cuja autoria é da Direção dos Edifícios Nacionais do Norte que se refere aos 

espaços ocupados pela Reitoria, nos seguintes termos: 

A Reitoria vive arrumada e apertada num recanto do edifício da Faculdade de Ciências, 

muito distante da dignidade de que deveria rodear-se a sua alta e complexa função de 

supremo organismo universitário; e vê-se quase impossibilitada nas poucas quadras, e 

apenas sofríveis, que lhe pertencem, de cumprir com a eficiência elementarmente 

requerida, o muito que lhe compete como cúpula que é das estruturas administrativas de 

cinco Faculdades. (Fernandes, 2007: s.p.) 

O crescimento do número de cursos e de alunos origina que, dez anos mais tarde, seja o 

próprio Reitor em funções, Professor Manuel Correia de Barros Júnior a sensibilizar, a 

Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, para os constrangimentos 

decorrentes da exiguidade de espaços para:  

Os serviços de expediente geral – que têm de atender, para matrículas, inscrições, 

serviços de exames, certidões, etc., cerca de 4.000 alunos das 6 Faculdades – há apenas 

uma sala de modestas dimensões, o que ameaça tornar impossível, já não um serviço 

eficiente, mas, ao menos, suportável. (Fernandes, 2007:20) 

Todavia, se as condições físicas em que funcionavam as atividades letivas e 

administrativas da U.P. eram, já por si, inapropriadas, o devastador incêndio que 

deflagrou, na madrugada do dia 20 de abril de 1974, destruindo parte do edifício, então 

ocupado pela Faculdade de Ciências, pela Faculdade de Economia e pela Reitoria da 

Universidade, foi o “golpe de misericórdia” para que se tivesse construído um piso 

suplementar sob a cobertura, assim como a introdução de novas caixas de escadas e 
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elevadores e instalações sanitárias, entre outras. Com efeito, quer o fogo, quer a água 

utilizada para debelar o primeiro provocaram estragos avultados nas coberturas, em 

diversos pisos, nos arquivos, na decoração e no mobiliário. A recuperação deu assim lugar 

a intervenções profundas na estrutura do edifício e na sua distribuição no espaço, em 

particular no corpo Norte. Em 1976, no dia 7 de outubro, o Diário Popular noticiava: 

“Transferidos para o Ex-C.I.C.A.P. serviços da Universidade do Porto” (Fernandes, 2007). 

Com efeito, atendendo à dificuldade em articular-se o normal funcionamento das 

atividades com um edifício a ser alvo de uma profunda intervenção, a Reitoria viu-se 

obrigada a mudar de instalações, tendo ido ocupar o imóvel do antigo CICAP-Centro de 

Instrução e Condução Auto do Porto, na Rua de D. Manuel II. Assim, durante 30 anos 

(1976-2006), a Reitoria ocupou as instalações do extinto CICAP, na Rua de D. Manuel II. 

Neste período ocorreram as obras de readaptação do edifício da Praça de Gomes Teixeira 

e a transição da Faculdade de Ciências para novas instalações no polo III da Universidade 

(Campo Alegre).  

O regresso ao edifício de origem deu-se apenas em 2006. No imóvel da Praça de Gomes 

Teixeira encontra-se então instalada a Reitoria da U.P., distribuída pelos cinco pisos do 

edifício, ocupando, sobretudo, as alas norte, nascente e poente, o MHNC-Museu de 

História Natural e da Ciência da U.P., constituído oficialmente no final de 2015 como 

resultado da fusão do Museu da Ciência da U.Porto/Núcleo da Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto e do Museu de História Natural da U.P..  

 

 

Figura 2 – Maquete da futura Exposição: “ Pátio dos Dinossauros” – Museus da U.Porto (Fonte: site U.P.) 
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No referido edifício situam-se ainda o "Fundo Antigo", acervo bibliográfico constituído 

por obras publicadas anteriormente a 1945, bem como o Laboratório Ferreira da Silva, 

espaço inaugurado em 2021.  

 

Figura 3 – Laboratório Ferreira da Silva (Fonte: site U.P.) 

De entre o conjunto de elementos caracterizadores do edifício, destacam-se a sua 

escadaria principal e os designados “pisos nobres”, espaços em que se podem encontrar 

expostas obras de arte com especial valor simbólico para a Universidade (site da U.P.).  

Edifício da Reitoria: Escadaria principal 

Do átrio principal do edifício parte uma escadaria em granito, com dois lanços paralelos e 

guardas balaustradas. Trata-se da escadaria do lado norte, que é caracterizada da 

seguinte forma:  

…"dispõe ao eixo do edifício, na sucessão simétrica dos espaços de receção. A 

composição dos alçados corresponde a fórmulas clássicas de desenho, alternando áreas 

de cantaria e de reboco, rematadas por platibanda contínua. Ao centro dos alçados Norte 

e Sul, os frontões sobre pilares reforçam a marcação dos acessos principais; os alçados 

Nascente e Poente, repetem uma sucessão extensa de vãos idênticos, organizados em 

dois planos que relacionam R/Chão com a sobreloja e o 3º com o 4º piso.” (site da U.P.). 

 

 

 

 
Figura 4 - Escadaria principal do Edifício da Reitoria (Fonte: Site U.P.) 



 

363 
 

No patamar, apresenta-se um busto em bronze de Francisco Gomes Teixeira, primeiro 

Reitor da U.Porto, datado de 1914, da autoria de António Teixeira Lopes, escultor 

gaiense, discípulo de António Soares dos Reis. 

 

 

 

As paredes laterais ao cimo da escadaria encontram-se decoradas por dois óleos sobre 

tela de José Maria Veloso Salgado (1864-1945), pintor da segunda geração naturalista e 

professor da Academia de Belas Artes de Lisboa. O primeiro deles representa "A 

Matemática", o segundo "As Ciências Físico-naturais". Datam de 1917 e encontram-se 

assinados. 

 

 

 

As figuras alegóricas femininas e masculinas, dispostas em tronos, escadarias e pórticos, 

interpretam no primeiro quadro a Matemática, a Álgebra, a Geometria e o Cálculo e, no 

segundo, a Engenharia, a Física, a Química e a Biologia, numa pintura de cariz academista, 

própria do contexto artístico de fim de século. 

Em 1925, José Maria Veloso Salgado, executou uma nova encomenda para a Universidade 

do Porto, constituída por duas obras destinadas à Sala dos Atos da Faculdade de Ciências, 

Figura 5 - Busto de Francisco Gomes Teixeira (Fonte: site U.P. ) 

Figura 6 - Pinturas a óleo de José Maria Veloso Salgado (Fonte: site U.P.) 
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subordinadas aos temas "Pedro Nunes leccionando a matemática" e "Brotero dando uma 

lição de botânica". Estas composições, integradas nos afamados ciclos de pintura histórica 

e decorativa do artista, realizados a título excecional para decorar monumentos das 

principais cidades portuguesas, como a Sala do Tribunal do Comércio do Palácio da Bolsa, 

no Porto, a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (Campo de Santana), o 

Museu Militar e a Assembleia da República, em Lisboa, fazem parte, todavia, do espólio 

perdido com o incêndio de 20 de abril de 1974 (site da U.P.). 

Edifício da Reitoria: Pisos Nobres 

O edifício da Reitoria da U.Porto, na Praça de Gomes Teixeira, dispõe atualmente de 

diversos pisos. Apenas dois, contudo, são considerados "nobres" – o primeiro e o terceiro 

-, pois, para além do pé-direito de ambos e das caraterísticas de utilização que lhes estão 

atribuídas, relacionam-se entre si através das escadarias principais, ao contrário dos 

restantes pavimentos cujo acesso se faz pelas escadas de serviço. A entrada principal do 

edifício nem sempre foi a mesma ao longo dos tempos. Durante anos, o acesso fez-se 

pela fachada sul, voltada para o Jardim de João Chagas e para a Cordoaria. O átrio que se 

transpunha, então, era o átrio sul, que ficou para sempre conhecido como "átrio de 

Química", para junto do qual se deslocou, recentemente, a Universidade, Santa ou 

Sabedoria, estátua de homenagem aos alunos da Universidade mortos na I Guerra 

Mundial.  

A escadaria nobre conduz ao terceiro piso do edifício. Este terceiro piso, acolhe diversos 

serviços técnicos e administrativos da Reitoria, salas de reuniões, a sala imersiva de 

videoconferência ou Sala Douro, assim como as áreas onde se dispõe a maioria dos 

gabinetes e salas de trabalho da equipa reitoral. Os primeiros espaços ocupam, 

sobretudo, os lados norte e poente do imóvel, enquanto os restantes se encontram 

voltados a nascente. É também neste piso que se localizam o Salão Nobre e a Sala do 

Conselho, esta última decorada com os retratos a óleo dos reitores da U.P..  

O edifício foi sujeito a várias intervenções. Foi, porém, a de recuperação do incêndio de 

1974, que se prolongou até à década de 80, a obra de maior vulto decorrida nos últimos 

cem anos deste edifício. Ainda assim, e não obstante o longo período de obras de 

engenharia e arquitetura levadas a cabo para que se efetivasse o regresso da Reitoria ao 
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local de origem e que procuraram adaptar os espaços às novas funções, o edifício foi 

somente alvo de uma intervenção parcial. Os espaços consignados aos museus de Ciência 

e de História Natural teriam de esperar por uma nova oportunidade. 

Não obstante a acomodação deste edifício às consecutivas e diferenciadas solicitações a 

que se encontrou sujeito e a que se atribui, em relatório base do programa preliminar do 

Projeto Museológico alusivo aos Museus da Universidade do Porto, forte 

responsabilidade para as disfunções orgânicas que lhe são apontadas, o edifício, onde se 

vem a instalar a Reitoria no ano de 2006, é descrito, no referido relatório, como 

porventura o mais relevante do ponto de vista do património cultural, arquitetónico e 

construído, mas também museológico, de entre os que integram o património da U.P 

(Silva et al., 2002). 

O Edifício da Rua dos Bragas 

"[O edifício da Rua dos Bragas] implanta-se numa plataforma preparada no centro da 

área disponível. Aproveitando a pendente Rua dos Bragas, a topografia do terreno é 

modelada no sentido de acentuar uma pretendida monumentalidade da massa 

construída. Distanciado da rua, fugindo à continuidade dos alinhamentos (objectivo 

remetido ao muro da vedação) da edificação envolvente, o volume de silhueta de 

contornos principais regulares e de planta aproximadamente rectangular, distribui o seu 

programa por quatro pisos, e organiza-se planimétrica e altimetricamente, segundo um 

esquema regular tradicionalista, antiquado no seu ecletismo de modelo "Beaux-Arts" (…)" 

[Universidade do Porto: 1987, 24-25).  

 

Figura 7 - Edifício da Rua dos Bragas (Fonte: site U.P.) 

O imóvel construído na Rua dos Bragas entre 1927 e 1937 destinou-se a acolher a 

Faculdade de Engenharia que, até então, utilizara as instalações de que a Universidade do 
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Porto dispunha na Praça de Gomes Teixeira, partilhando o espaço com a Reitoria e com a 

Faculdade de Ciências. 

"Os terrenos onde se rasgou esta Rua dos Bragas pertenciam a um casal rústico, chamado 

dos Carvalhos do Monte (…) à beira da estrada de Braga. Este casal veio por herança, à 

posse da família Ribeiro Braga [e] incorporou-se na Quinta do Mirante (…). Foram estes 

proprietários que deram o seu apelido à Rua dos Bragas." [Freitas, Eugénio Andrea da 

Cunha e – Toponímia Portuense. Matosinhos: Contemporânea Editora. [1999]. ISBN 972-

8305-67-2], in site da U.P.)  

Na verdade, o nome da rua evoca os proprietários da quinta: dois irmãos de nome José e 

António Ribeiro Braga, que a recebem por via hereditária, através da mãe, Maria Josefa 

Martins, filha de abastados lavradores (Queirós, L.M., s/d). A primeira pedra do edifício 

da Rua dos Bragas foi lançada no dia 9 de Março de 1927 e a sessão inaugural teve lugar 

dez anos depois, a 13 de Abril de 1937. A iniciativa da construção do novo edifício ficou a 

dever-se ao Dr. Alfredo de Magalhães, ministro do Estado Novo, embora, também, ao Dr. 

Antunes Guimarães, ao Professor Duarte Pacheco e ao Engenheiro Joaquim Abranches, 

ministros das Obras Públicas. No novo edifício da Rua dos Bragas acomodaram-se a 

Direção, a Secretaria, o Salão Nobre, uma sala de conferências, salas de aula, salas de 

trabalhos gráficos, laboratórios de resistência de Materiais e de Materiais de Construção, 

um laboratório de máquinas elétricas, salas de Metalurgia e Minas e, ainda, uma 

Biblioteca. Num pavilhão anexo, funcionavam as oficinas de carpintaria, de serralharia, de 

fundição e os laboratórios de química. 

Estimadas para 200 alunos, as instalações da Rua dos Bragas manifestaram-se 

insuficientes desde muito cedo. Quando, no ano letivo de 1946-47 se matricularam 650 

alunos na Faculdade de Engenharia, começou a pensar-se na melhor forma de ampliação 

dos espaços. A solução recaiu na construção de novas instalações no Pólo II da 

Universidade. O ano letivo de 2000-2001 já decorreu na Asprela (Polo II), uma vez que a 

mudança teve lugar durante o mês de Setembro de 2000. Quando o edifício da Rua dos 

Bragas ficou devoluto, foi recuperado de acordo com o projeto da autoria do arquiteto 

Domingos Tavares. A Faculdade de Direito pôde, então, instalar-se de forma condigna. A 

cerimónia inaugural teve lugar no dia 22 de Março de 2004 (Dia da Universidade do 



 

367 
 

Porto). Atualmente, o edifício dispõe de um Salão Nobre, de três anfiteatros, de oito salas 

de aula, duas salas de exames, de diversas salas para os órgãos de gestão, de espaços 

reservados a um Serviço de Relações com o Exterior e à Secretaria, de trinta e seis 

gabinetes, de uma Biblioteca, de uma sala de informática, de uma escola de criminologia 

(composta por um laboratório com quatro boxes e prisão experimental com duas celas) 

(Fernandes, 2007). 

O Edifício do Largo do Professor Abel Salazar 

O edifício onde esteve instalado o ICBAS e que outrora acolheu a Escola Médico-Cirúrgica 

do Porto e, mais tarde, a Faculdade de Medicina, foi construído no antigo Largo da Escola 

Médica, atual Largo do Professor Abel Salazar, na cerca do extinto Convento de Nossa 

Senhora do Carmo (Carmelitas Descalços).  

Planeado pelos arquitetos Rogério dos Santos Azevedo e Baltazar Castro para responder à 

insuficiência das instalações da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o 

edifício que combina os estilos neoclássico da frontaria com o "Art Déco" do interior, foi 

inaugurado em 1935. 

 

 

 

 

A Faculdade de Medicina ocupou este imóvel até 1960, ano em que foi transferida para as 

atuais instalações no Hospital de S. João. Em 1975, aquando da criação do ICBAS, o 

edifício encontrava-se ocupado por serviços e departamentos da Faculdade de Letras e da 

Figura 8 – Fachada a poente do Edifício do Largo do Professor Abel Salazar (Fonte: site U.P.) 
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Faculdade de Ciências, assim como por outros serviços universitários, tais como, de 

acordo com a informação prestada por António Cardoso, por: “organismos sociais, o TUP 

- Teatro Universitário do Porto, e a cantina central da Universidade”. A partilha de 

instalações prosseguiu durante alguns anos, ao longo dos quais tiveram lugar diversas 

obras de beneficiação e de recuperação, nomeadamente em 1992, depois do incêndio 

que deflagrou no Salão Nobre. Em 2012, o ICBAS foi transferido para um complexo de 

edifícios partilhado com a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, sito na rua D. 

Manuel II (site da U.P.). 

O Palacete Braguinha 

António Ribeiro Fernandes Forbes (1791-1862), natural de Fafe e emigrante no Brasil, 

regressou a Portugal em 1857 e escolheu a Rua do Heroísmo para se instalar. Em 1861 

adquiriu um terreno na Rua de São Lázaro, hoje Avenida de Rodrigues de Freitas, onde 

pretendia construir a sua residência, objetivo que apenas veio a ser concretizado pela sua 

viúva, D. Maria do Carmo Calazans Rodrigues, entre 1863 e 1873. Entretanto, em 1875, o 

imponente palacete da Viúva Forbes, de refinado trabalho da pedra e madeiras exóticas, 

dotado de um grandioso jardim, foi vendido a outro brasileiro por 70 contos de reis. O 

novo proprietário, José Teixeira da Silva Braga, de igual modo natural de Fafe e emigrante 

no Brasil, regressara a Portugal em 1860 e aqui residiu até falecer. O seu herdeiro, José 

Braga Júnior, o segundo dos "braguinhas" portuenses que exerceu o cargo de Vice-cônsul 

do Brasil no Porto, promoveu concertos na casa da Rua de São Lázaro e a construção de 

um novo jardim, da autoria do arquiteto paisagista belga, Florent Claes. No jardim foram 

introduzidas espécies exóticas, sobretudo sul-americanas, e criado um núcleo 

museológico de História Natural. Em 1917, após a morte de José Braga Júnior, o palacete 

foi ocupado pelo Instituto Superior de Comércio do Porto e, onze anos mais tarde, com a 

extinção deste, pela ESPAB-Escola de Belas Artes do Porto. Em 1934, o arquiteto e 

professor Manuel Marques foi incumbido de gizar um plano de remodelação para o 

edifício. Nesse mesmo ano, o mestre José Marques da Silva executou um projeto de 

reestruturação do imóvel. 
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Este projeto teve uma existência atribulada e a sua concretização apenas avançou no final 

dos anos 40, após as diligências efetuadas pelo Diretor da ESBAP, Joaquim Lopes, e pelo 

respetivo Conselho Escolar. A 27 de Abril de 1950 foi inaugurado o primeiro de 4 

pavilhões destinados a Arquitetura, Desenho e Biblioteca, segundo um programa da 

Secção de Estudos da Direção dos Edifícios Nacionais, orientado pelo engenheiro e 

arquiteto Manuel Lima Fernandes de Sá. Em 1951 teve lugar a abertura do Pavilhão de 

Pintura/Escultura desenhado pelo arquiteto Carlos Chambers Ramos e sob a orientação 

de Manuel Fernandes de Sá ficaram concluídos os primeiros estudos para os pavilhões de 

Arquitetura e de Exposições, inaugurados em 1954. O projeto de recuperação e 

ampliação do palacete foi idealizado pelo arquiteto Octávio Lixa Filgueiras e executado 

pelo arquiteto Eduardo Brito. Desde 2006, a Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto passou a dispor de um outro edifício com 5 pisos, traçado pelo arquiteto Alcino 

Soutinho e erguido em terrenos afetos à Faculdade. (site da U.P.) 

O Edifício da Rua de Aníbal Cunha 

O imóvel que faz gaveto com as ruas de Aníbal Cunha e de Sacadura Cabral foi construído 

especificamente para acolher a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Durante 

os primeiros anos de funcionamento, esta Faculdade ocupou um edifício na rua do 

Rosário. Porém, a insuficiência das instalações levou o Conselho Escolar e, logo a seguir, o 

Senado Universitário, a equacionar a necessidade de construção de um edifício próprio. O 

terreno foi doado pela Câmara Municipal do Porto e a Faculdade apenas teve de recorrer 

a empréstimos para a edificação. A 1 de Fevereiro de 1916 deu-se o lançamento da 

primeira pedra na presença do Presidente da República e o início das obras teve lugar no 

mês seguinte. Em 1918 já decorreram aulas na ala construída do lado sul. A construção, 

de planta retangular e com a frente voltada para a rua de Aníbal Cunha (na época, rua da 

Figura 9 - Palacete Braguinha (Fonte: site U.P.) 
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Carvalhosa), foi projetada pelo engenheiro Arnaldo Casimiro Barbosa. No início de 1927, 

o edifício ainda não se encontrava concluído. Por incumbência do Conselho Escolar da 

Faculdade, o arquiteto Aucíndio dos Santos ficou responsável pela execução do projeto. 

Durante os dois anos seguintes tiveram lugar obras de beneficiação da fachada voltada 

para a rua da Carvalhosa, construiu-se uma varanda no corpo principal e modificaram-se 

as guarnições das janelas. 

 

 

 

Com o passar dos anos e o envelhecimento natural do edifício, houve lugar para mais 

obras de recuperação, para a construção de um pavilhão situado nas suas traseiras, 

inaugurado em 1966 e até para a construção de mais um andar para fazer face à 

insuficiência das instalações. Com dois pavimentos, o corpo central albergou o Salão 

Nobre e a escadaria. Em 1975, um violento incêndio destruiu a quase totalidade do 

edifício. (site da U.P.). Hoje, o edifício tem outros “donos”. Comprado pela Habitat Invest 

e Ferreira, vem a ser posteriormente adquirido pelo Grupo Violas Ferreira para 

construção de apartamentos de luxo, de acordo com notícia publicada pela AMIP-

Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal, datada de 23 de março de 2018, 

encontrando-se à data da respetiva consulta em processo de iniciação de obras sob a 

responsabilidade da empresa de construções Edimarante. O funcionamento da Faculdade 

de Farmácia ocorre agora, juntamente com o do ICBAS-Instituto de Ciências Biomédicas 

Abel Salazar, nas instalações, na rua de D. Manuel II, no renovado espaço, da autoria do 

arquiteto José Manuel Soares. 

A Casa Andresen 

Em 1802, o francês Jean Pierre Salabert, fabricante de "chapéus finos", comprou a Quinta 

Grande, outrora pertencente à Ordem de Cristo, que passou a ser conhecida como 

Figura 10 – Pormenor do Edifício da Rua de Aníbal Cunha (Fonte: site 
U.P.) 
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"Quinta Grande do Salabert". Pouco tempo mais tarde, na sequência das Invasões 

Francesas a Quinta foi confiscada pelo Estado ao seu proprietário. Por altura da 

Revolução Liberal de 1820, já era propriedade de João José da Costa. Em 1875, a 

propriedade foi adquirida por João Silva Monteiro, "brasileiro de torna viagem", que 

ordenou a demolição da antiga habitação e a construção de um palacete na então 

denominada Quinta do Campo Alegre. Vinte anos depois, a Quinta passou para a posse de 

João Henrique Andresen Júnior e de sua mulher, Joana Andresen, que concluíram o 

projeto de renovação da casa e dos jardins. João Andresen era filho do homónimo 

industrial e comerciante de vinho do Porto e foi avô dos escritores Sophia de Mello 

Breyner Andresen (1919-2004) e Ruben A. (1920-1975). A Quinta albergava, além do 

palacete, um conjunto de construções residenciais e funcionais, como a casa do antigo 

proprietário, de 4 sobrados (cave, rés-do-chão, 1.º piso e águas-furtadas), as casas do 

caseiro e do motorista, court de ténis, estufas, garagem, armazéns, eiras e cortes e, ainda, 

um jardim de recreio, terrenos agrícolas e mata. Quando os seus herdeiros, a colocaram à 

venda, a FCUP-Faculdade de Ciências, que se debatia com falta de espaço para as 

atividades letivas e de investigação, desde as suas primeiras décadas de funcionamento, 

perspetivou, com a respetiva aquisição, a resposta para esse problema. Em reunião do 

Senado Universitário de 9 de Agosto de 1937, Américo Pires de Lima, vogal e diretor da 

FCUP, fez aprovar por unanimidade uma proposta que culminou no envio ao Ministro da 

Educação Nacional, por parte da U.P. logo no mês seguinte, de pedido dos "seus bons 

ofícios para a aquisição da Quinta Grande de "Salabert", na Rua do Campo Alegre, n.ºs 

757 a 771, a qual se destinaria a Jardim Botânico e à instalação de Museus, de campos de 

jogos e de cultura física da mocidade universitária". No final do ano, o Reitor informou os 

membros do Senado de que a compra da Quinta de Salabert tinha sido aprovada pelo 

Governo. Não obstante a premência pelo espaço, por parte da Faculdade de Ciências, no 

ano de 1943 ainda nenhuma decisão tinha sido tomada pela U.P. referente à compra da 

Quinta e, tanto a moradia, como o parque e as estufas, se mantinham votados ao 

abandono. Por esta altura, o Diretor da Faculdade, em ofício dirigido ao Reitor, exprime a 

sua mágoa perante o impasse da situação: "O parque, jardins e estufas estão em risco de 

deterioração por falta de cuidados apropriados". Entretanto, em meados desse ano, o 
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Ministério da Educação Nacional tomou conhecimento de que a Quinta do Campo Alegre 

fazia parte dos terrenos a expropriar no âmbito dos planos de construção dos acessos à 

Ponte da Arrábida. Ouvido a este propósito, o Ministério das Obras Públicas e das 

Comunicações foi de parecer que, então, a propriedade não deveria ser adquirida pela 

Universidade do Porto (Fernandes,  2007). O Ministro da Educação Nacional vem a 

refutar, todavia, essa posição:  

"Este Ministério (…) reconheceu a necessidade de se dotar a Universidade do Porto de 

instalações que não possui; e reconheceu também que o local mais adequado para 

preencher aquelas necessidades era a Quinta do Campo Alegre. (…) O plano de 

urbanização há-de ser fixado de harmonia com o interesse público; o fim para que se 

pede a aquisição é também do interesse público. Na hierarquia destes dois interesses, 

qual deve ficar em primeiro lugar?" (idem:45). 

Os argumentos a favor da aquisição da Quinta do Campo Alegre pela Universidade do 

Porto eram numerosos. Por um lado, havia necessidades urgentes de assistência social 

aos estudantes, sobretudo aos que geograficamente provinham de locais afastados da 

cidade do Porto. Por outro lado, havia necessidades de educação física sentidas por toda 

a comunidade estudantil. E a estas necessidades vinham juntar-se as de 

descongestionamento do edifício ocupado pela Faculdade de Ciências, na Praça de 

Gomes Teixeira, as de instalação dos museus de ciências naturais e, ainda, das salas de 

cultura estrangeiras. Em 1944, já é ao Presidente da Câmara Municipal do Porto que o 

Reitor, António José Adriano Rodrigues, expõe pormenorizadamente as vantagens 

decorrentes da compra da Quinta do Campo Alegre. Finalmente, em maio de 1949, a 

propriedade foi adquirida pelo Estado concretizando-se, assim, uma profunda ambição da 

Faculdade de Ciências. Em ofício dirigido ao Reitor, o respetivo Diretor, Professor Augusto 

Hermenegildo Ribeiro Peixoto, deixou bem patente o seu júbilo e reconhecimento: 

 "A aquisição da Quinta do Campo Alegre era uma das grandes aspirações desta 

Faculdade e não foi realizada sem porfiado esforço e grande tenacidade, tantos foram os 

obstáculos que se levantaram durante anos de longas diligências. A influência, a alma e o 

entusiasmo de V. Ex.ª foram decisivos e venceram, finalmente, todos os escolhos." (idem: 

46-47). 
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Superados novos impedimentos que atrasaram a entrega da quinta à Universidade, no dia 

7 de Janeiro do ano seguinte, a Direção-Geral da Fazenda Pública comunicou ao Reitor da 

Universidade a autorização da cessão, a título precário, por parte do Ministério das 

Finanças, "da propriedade urbana e rústica (…) conhecida pela designação de "Quinta do 

Campo Alegre", para ser aplicada a diversos fins de interesse dos serviços [da 

Universidade]…” que, entretanto, ficaria responsável pela sua guarda e conservação.  

 

 

Figura 11 - Casa Andresen (Fonte: site U.P.) 

 

Para a antiga Casa Andresen foram transferidos os herbários, a biblioteca e os gabinetes 

do naturalista e auxiliares, para além do gabinete do Inspetor do Jardim que, até esta 

data, ocupavam o edifício da Praça Gomes Teixeira. A reparação do exterior da moradia 

ficou a cargo da Direção dos Edifícios Nacionais que, entre outras intervenções, 

recuperou os telhados. O interior do palacete, exposto às intempéries durante uma série 

de anos, foi também objeto de obras de recuperação de grande envergadura. Em 2008, o 

Departamento de Botânica da Faculdade de Ciências foi transferido para novas 

instalações, de igual modo no Pólo III da Universidade, e a casa, depois de desocupada, 

começou a ser remodelada pelo arquiteto e professor da FAUP-Faculdade de Arquitetura 

da Universidade do Porto, Nuno Valentim, para acolher a exposição "A Evolução de 

Darwin", um evento cultural integrado nas Comemorações do I Centenário da U.Porto 

(2011). É, por conseguinte, na Casa Andresen e no Jardim Botânico que, em 2011, se 

iniciam as comemorações do centenário da Universidade, com a referida exposição, a 

qual foi visitada por 40.000 pessoas, tendo sido ainda o mote para a combinação de 

acervos cedidos pela U.P. e pela Fundação Calouste Gulbenkian, bem como para obras de 
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recuperação da Casa, ficando, a partir de então, mais preparada para albergar iniciativas 

futuras. Em 2015 a vizinha Casa Salabert foi convertida, por uma equipa de arquitetos 

liderada por Nuno Valentim, no e-Learning Café Botânico, projeto de reabilitação 

vencedor da 4.ª edição do Prémio Nacional de Reabilitação, na categoria Comércio e 

Serviços (2016). A 30 de junho de 2017 foi oficialmente inaugurada, na Casa Andresen, a 

Galeria da Biodiversidade – Centro Ciência Viva, pelo Presidente da República Portuguesa, 

Marcelo Rebelo de Sousa, e o Reitor da Universidade do Porto, Sebastião Feyo de 

Azevedo. (site da U.P.) 

A Casa Burmester 

A Quinta e Casa Burmester, sitas no número 1055 da Rua do Campo Alegre, têm o apelido 

dos seus mais recentes proprietários, antes de a propriedade passar a fazer parte 

integrante do património imobiliário da U.P., em 1957. Chamava-se "Quinta do Campo 

Alegre" quando, em 1896, foi comprada por 2 contos de réis a Eduardo Alves da Cunha e 

mulher, Anna Luiza Marques d’Oliveira Cunha, pelo negociante Gustavo Adolfo 

Burmester. A aquisição da quinta e dos respetivos rendimentos, outrora pertencentes à 

sociedade comercial António Alves da Cunha & Companhia, teve lugar a 11 de Maio de 

1896.  

Um ano depois, Gustavo Adolfo Burmester foi autorizado, pela Câmara Municipal do 

Porto, a construir uma casa de habitação dentro do perímetro da quinta, conforme 

projeto aprovado, assumindo o compromisso com a edilidade portuense no sentido de 

cumprir com um conjunto de requisitos na respetiva edificação. Pouco tempo depois, 

Gustavo Burmester apresenta novo requerimento, este com vista a obter autorização 

para vedar a sua propriedade da Rua do Campo Alegre “tanto pelo lado d’esta rua como 

pelo lado Poente, por onde confronta com o caminho tortuoso que da dita rua segue para 

o Alto d’Arrabida”. Para fazer face às despesas que a Câmara teria de suportar, Gustavo 

Burmester doou ao município, como contrapartida, a porção de terreno necessária para 

que se alinhasse o arruamento, cuja largura seria de cinco metros, investida que implicou 

a anuência de João Henrique Andresen, proprietário da casa vizinha do lado poente. Do 

lado nascente, a Quinta Burmester confrontava com um prédio pertencente a Primo 

Monteiro Madeira, sito no número 877 da Rua do Campo Alegre. Necessitando de reparar 
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umas construções exteriores a esse prédio, Primo Madeira enviou uma carta a Maria 

Henriqueta Leite Guedes Burmester, viúva de Gustavo Adolfo Burmester, em Dezembro 

de 1943, pedindo-lhe autorização para encostar os telhados daqueles imóveis ao muro 

que separava os terrenos de que ambos eram proprietários.  

Em 1957, a Quinta e Casa Burmester foram entregues pelo Estado à Faculdade de 

Ciências, em compensação pelos cortes infligidos na área pertencente ao Jardim 

Botânico, na sequência da construção dos acessos à Ponte da Arrábida. Quando as 

instalações da Faculdade de Letras, criada em 1961, se revelaram insuficientes, o Jardim 

Botânico prescindiu de parte da propriedade em seu favor. Luís de Pina, diretor da 

Faculdade de Letras, supervisionou e acompanhou de muito perto as obras de 

beneficiação que foi necessário levar a cabo para que o Palacete Burmester acolhesse 

professores e alunos. Sem prejuízo dessas obras de melhoria, o edifício foi –se revelando 

de gestão difícil. As salas eram exíguas, os espaços de convívio escasseavam, a frondosa 

envolvente, se por um lado obrigava a reparações sistemáticas no edifício, por outro 

tornava-o mais vulnerável à intrusão de marginais. O valor arquitetónico da casa era 

igualmente um fator de pressão, tendo em conta que exigia uma conservação cuidada.  

 

 

 

 

A Faculdade de Letras passou a funcionar, a partir de janeiro de 1996, nas novas 

instalações na Via Panorâmica (Pólo III da Universidade do Porto), projetadas pelo 

arquiteto Nuno Jennings Tasso de Sousa. 

 

 

Figura 12 - Quinta e Casa Burmester (Fonte: site U.P.) 
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A Casa do Gólgota 

A Quinta do Gólgota foi adquirida pela Universidade do Porto, que nela instalou a FAUP-

Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, carenciada de instalações próprias 

desde há algum tempo. O Palacete Braguinha, na Avenida Rodrigues de Freitas, onde esta 

Faculdade teve as primeiras instalações, esgotara a sua capacidade logística. O local de 

implantação da Casa do Gólgota tornava este imóvel ainda mais apetecível pois o Projeto 

de Planeamento Geral do Pólo III já se encontrava em curso nessa altura (início dos anos 

80 do século XX) e, assim, as novas instalações da FAUP ficariam integradas nesta zona 

universitária. O edifício foi adquirido pelo Ministério das Obras Públicas por escritura de 

compra e venda lavrada a 30 de Novembro de 1984. O imóvel inserido “no complexo 

rodoviário que serve a Ponte da Arrábida" é descrito da seguinte forma: 

"Velha mansão constituída por parcela ajardinada, cuidada, com arruamentos 

pavimentados, murada, com uma fonte em pedra e estufas, uma mina [que] abastece de 

água a rega, [um] anexo de um piso, com desvão do telhado aproveitado, para arrumos 

de jardim (…) Sem nada de excepcional sob o ponto de vista construtivo, houve porém a 

intenção de se criar um ambiente confortável através do uso de pavimentos de mármore 

(átrio e casas de banho) e do guarnecimento de paredes interiores com madeira de 

qualidade (…) A manutenção tem sido atenta e cuidada pelo que o prédio mostra boa 

conservação e possibilidade de utilização imediata, só carecido de beneficiações e 

alterações específicas, exigidas pelos novos utentes." (Fernandes, 2007:108) 

 

 

 

Para autor da obra de recuperação da Quinta e Casa do Gólgota foi escolhido o arquiteto 

Álvaro Siza Vieira, também docente na Faculdade de Arquitetura. As novas instalações 

Figura 13 - Casa do Gólgota (Fonte: site U.P.) 
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foram entregues à FAUP a 18 de Dezembro de 1984, o que permitiu que os trabalhos 

escolares do ano letivo em curso decorressem já no Pólo III (site da U.P.). 

A Casa Primo Madeira 

Casa Primo Madeira é a designação pela qual é conhecido o edifício que alberga o Clube 

Universitário do Porto (antigo Círculo Universitário do Porto), espaço nobre de que a 

Universidade do Porto dispõe no Pólo III e utiliza para eventos de natureza variada. Este 

palacete dos finais do século XIX localiza-se no n.º 877 da Rua do Campo Alegre, freguesia 

de Massarelos, paredes meias com a Casa Burmester. No jardim que rodeia a Casa Primo 

Madeira predomina a vegetação romântica, de natureza idêntica à de outras 

propriedades nas imediações, como a Casa Andresen, também património da U.Porto. 

Este palacete, cujo primeiro proprietário foi o Conselheiro Pedro Maria da Fonseca 

Araújo, sofreu intervenções da autoria do arquiteto José Marques da Silva quando foi 

adquirido por Primo Monteiro Madeira, que lhe conferiu o nome pelo qual passou a ser 

conhecido. Na casa principal, de planta retangular e quatro pisos, os aposentos 

distribuíam-se da seguinte forma: na cave, a cozinha, a lavandaria, a dispensa e 

arrecadações; no rés-do-chão, salas de entrada, salas de estar, de bilhar, de jantar e copa; 

no primeiro piso, quartos e respetivos sanitários; no segundo piso, quartos e sanitários 

para o pessoal. Em 1899, a casa foi ampliada através da construção de um anexo com 

cavalariça e cocheira no rés-do-chão e duas residências para empregados no primeiro 

pavimento. No jardim, distribuíam-se uma casa de serviço e uma estufa.  

 

Figura 14 – Casa Primo Madeira 
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Já na posse da U.Porto, a casa principal e outras edificações do então Círculo Universitário 

do Porto foram reconstruídas entre 1986 e 1988, observando um projeto do arquiteto 

Fernando Távora. Em 1990, este projeto foi galardoado com o Prémio João de Almada, de 

recuperação do património arquitetónico da cidade do Porto. O jardim romântico, de 

inspiração inglesa, também foi remodelado e adaptado pelo arquiteto paisagista 

Francisco Caldeira Cabral. Encerrado em 2013 devido a um incêndio que atingiu o telhado 

do edifício, o Círculo regressou à atividade em fevereiro de 2016, agora com a designação 

de Clube Universitário do Porto. Aberto ao público como restaurante com serviço à carta 

e menu diário (de segunda a sexta-feira, aos almoços) o Clube pode ser reservado para a 

realização de eventos sociais e profissionais (coffee-breaks, cocktails, jantares, batizados, 

casamentos, aniversários, reuniões, conferências ou ações de formação), disponibilizando 

para tal espaços de salas de reunião, formação ou exposições (equipadas com tela e 

projetor e rede wi-fi), bar de apoio para pausas de café e cocktails, biblioteca, salas para 

almoços e jantares de grupo e dois pavilhões. (site da U.P.) 

A Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre 

A Estação de Zoologia Marítima foi criada em 1914 pelo Professor Augusto Nobre, 

iniciando-se quase de imediato as obras de construção do edifício, logo que ficou 

decidido que o local para a sua implantação seria próximo do Castelo do Queijo. No início 

da sua atividade, a Estação dispôs de instalações muito reduzidas, sedeadas na Avenida 

de Montevideu, na Foz do Douro, onde, no entanto, cabiam diversos gabinetes de 

trabalho, dependências para alojamento de investigadores e ainda uma zona para 

exposição da fauna marítima. O facto de se situar junto à costa favorecia o cumprimento 

dos objetivos para que fora criada. Situado discretamente em cota inferior da alameda 

que margina a costa, o edifício implantado num retângulo com trezentos metros 

quadrados, além de relativamente modesto na dimensão, era também simples na 

conceção arquitetónica. (Universidade do Porto, 1987) 

Em 1927, a Estação de Zoologia Marítima viu alargado o âmbito das suas atividades e, 

simultaneamente, as instalações que lhe estavam afetas. Foi então construído um 

Aquário Público, composto por trinta e seis aquários para exposição de animais de água 

doce, salobra e salgada. O acesso ao tanque fazia-se a partir do corpo central do edifício. 
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No seu interior estava também instalado um aquário de grandes dimensões, para animais 

mais corpulentos. Em seu torno havia outros, mais pequenos, para animais de água doce, 

e terrários para anfíbios. Em meados do século, o número de visitantes da Estação de 

Zoologia Marítima aumentou comparativamente com os anos anteriores, mas o edifício 

começava a evidenciar fortes sinais de desgaste e a necessidade de obras de reparação: 

"Urge (…) acudir ao edifício da Estação e, em particular, aos aquários expostos ao público, 

pois, apesar das importantes obras ali realizadas em 1945 pela Direcção dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais do Norte, todo o edifício carece novamente de reparação 

importante, para a qual não é suficiente a verba da tabela orçamental do Instituto [de 

Zoologia Marítima], destinada à conservação do prédio. (Fernandes, 2007: 39) 

Em 1981, a Junta de Freguesia de Nevogilde insurgiu-se contra o abandono a que sentia 

votado o "Aquário Público Dr. Augusto Nobre": 

"Na avenida de Montevideu, nesta Freguesia Litoral da cidade do Porto, foi construído 

nos anos 20 a Estação de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre. Foi este Professor-

Cientista da Faculdade de Ciências do Porto quem, alguns anos mais tarde, proporcionou 

à população portuense e de todo o Norte do país a possibilidade de dispor de um Aquário 

Público, o qual funcionou até 1963 sob gestão e direcção da estação de Zoologia Marítima 

(Faculdade de Ciências do Porto), à qual esteve adstrita desde sempre. Este equipamento 

(…) prestou os mais relevantes serviços à comunidade nortenha, seja nos aspectos 

cultural, recreativo, turístico, etc. seja no apoio aos alunos da Universidade do Porto. 

Bastará dar conta que no seu último ano de funcionamento (1963) o "Aquário" foi 

visitado por 30.000 pessoas (…). Um dia "fechou para obras" (…)! Acontece que 18 anos 

se passaram e o "Aquário" nunca mais abriu, degradando-se inevitavelmente (…). Esta 

Autarquia (…) inscreveu no seu plano de intenções o maior empenhamento em 

desbloquear tal situação, e ao fim de ano e meio de "luta" conseguiu sensibilizar a 

Faculdade de Ciências para a necessidade urgente de recuperar o "Aquário", tendo o 

Instituto de Zoologia Marítima Dr. Augusto Nobre conseguido que, através da Direcção-

Geral das Construções Escolares, fossem feitos trabalhos de restauro no corpo principal e 

no terreno anexo da estação.” (Fernandes, 2007: 43). 
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Em Novembro do mesmo ano já decorriam obras de reconstrução, levadas a cabo pela 

Direcção-Geral das Construções Escolares. De qualquer modo, depois de o Aquário ter 

encerrado ao público em 1965, apenas se manteve em funcionamento o edifício central 

da Estação de Zoologia Marítima, pois as obras de reparação que tiveram lugar 

posteriormente apenas permitiram adequar este estabelecimento às necessidades 

básicas do quotidiano. Importa registar que, apesar de todas estas vicissitudes, o projeto 

inicial nunca foi alterado e que ainda hoje decorrem na Estação de Zoologia trabalhos 

práticos de Biologia, assim como trabalhos experimentais de futuros mestres e doutores 

da U.P..(site da U.P.). 

O Instituto Geofísico 

O Instituto Geofísico da Universidade do Porto, ou Observatório Meteorológico da Serra 

do Pilar, é um estabelecimento dependente da Faculdade de Ciências da U.P.. Fundado 

em 1833 e anexado à Academia Politécnica do Porto em 1911, acumula as funções de 

investigação e de ensino. O Instituto integra a Rede Meteorológica Nacional (estação 

08546), para a qual fornece diariamente dados sobre temperatura do ar (termómetro 

seco e molhado), temperatura da relva, pressão, humidade, precipitação, velocidade do 

vento, nebulosidade e horas de insolação. O edifício principal, que dispõe de dois pisos 

com um alto pé direito e uma área de implantação de cerca de 300 m2, foi construído em 

finais do século XIX numa elevação a oeste da Ponte D. Maria, na Serra do Pilar, em Vila 

Nova de Gaia. (site da U.P.) 

"O seu aspecto exterior é dignamente concebido com as suas janelas emolduradas a 

granito. É muito cuidado tanto nos aspectos construtivos como na composição das 

fachadas. Sobre os panos de parede rebocados e pintados de cor clara, rasgam-se amplas 

janelas, todas iguais e alinhadas vertical e horizontalmente. Fora deste esquema 

repetitivo de composição sobressai apenas a porta principal do edifício, colocada a meio 

das maiores fachadas, sobrepujada por um janelão com o qual se unifica por moldura de 

granito." (Universidade do Porto, 1987: 38-39] 

As atividades que o Instituto Geofísico exerce em domínios como os da Sismologia, 

Climatologia e Meteorologia desenrolam-se noutros edifícios, situados no terreno 

circundado por um muro ao longo de toda a sua extensão. A torre do Observatório 
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apresenta as seguintes coordenadas: latitude 41º 08' 19'' N, longitude 8 º 36' 09'' W, 

altitude 93,515 m. (site da U.P.) 

O Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros  

O Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, estabelecimento 

dependente da Faculdade de Ciências da U.P., foi criado em 1948 para dar resposta às 

necessidades dos estudantes de Matemática e de Engenharia Geográfica nas aulas de 

Astronomia. Ao longo do tempo têm sido desenvolvidas atividades de investigação e 

ensino nas áreas das Ciências da Terra, do Espaço e da Engenharia Geográfica. 

O nome do Observatório ficou a dever-se a Manuel Gonçalves Pereira de Barros, 

professor da Faculdade de Ciências, que se empenhou em estabelecer um observatório 

na Universidade do Porto onde os estudantes pudessem dedicar-se ao estudo da 

Astronomia, o qual dirigiu até 1968. Ao Professor Ruy Luís Gomes, enquanto Diretor do 

Gabinete de Astronomia, coube a escolha do local para a sua implantação - a Alameda do 

Monte da Virgem, em Vila Nova de Gaia. O edifício foi projetado pela Direção dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais, delegação do Norte do Ministério das Obras Públicas 

e a obra ficou concluída em 1957, assim como a instalação dos equipamentos necessários 

ao Observatório. Em 19 de Abril de 1968 foi lavrado um Auto de entrega e cessão 

simultânea dos edifícios para o Círculo Meridiano e Mira Leste do Observatório 

Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto – Monte da Virgem – 

Vila Nova de Gaia, sendo partes intervenientes na escritura a Direção dos Edifícios e 

Monumentos do Norte e a Universidade do Porto representada pelo seu Reitor, o 

Professor Manuel Correia de Barros Júnior. À data, o Observatório “dispunha de salas de 

aula, de uma biblioteca e de oficinas, acrescentando-se ainda que o edifício se encontrava 

"organizado em cave e dois pisos, [era] de uma arquitectura sem pretensões – um volume 

recortado de modo a tornar clara uma das entradas e a valorizar a outra, a principal, que 

se abriga sob uma varanda do piso superior. (Universidade do Porto, 1987:42-43). 

Ao longo dos anos, o Observatório acolheu estudantes de todos os graus de ensino. Para 

além de visitas de estudo, esteve aberto ao público em ocasiões como a passagem do 

cometa Hale-Bopp em 1997 e o eclipse solar de Agosto de 1999 (site da U.P.). 
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O Museu de História Natural e da Ciência 

Estabelecido formalmente no final de 2015, em resultado da fusão do Museu de História 

Natural da U.Porto e do Museu da Ciência da U.Porto/Núcleo da Faculdade de Ciências da 

U.Porto (ambos originalmente a funcionar desde 1996), o Museu de História Natural e da 

Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) tem como missão promover a difusão do 

conhecimento sobre a evolução, diversidade e a convergência entre o mundo natural e 

cultural. O MHNC-UP integra um polo central, localizado nas instalações do Edifício 

Histórico da Reitoria da U.Porto, e outro, que inclui a Galeria da Biodiversidade – Casa 

Andresen e o Jardim Botânico do Porto. Num contexto de profundo processo de 

requalificação de espaços, reabilitação de coleções e redefinição de discurso 

museográfico, o Polo central, que alberga as coleções históricas de geologia, 

paleontologia, zoologia, arqueologia e etnografia, botânica e ciência, encontra-se 

encerrado ao público. 

O Museu de História Natural e Ciência da U.P. destaca-se, do referido conjunto de 

museus, conforme se referiu já, pelo edifício que ocupa. A relevância que lhe é atribuída, 

numa acessão arquitetónica e cultural, poderá constituir um valioso fator de reforço de 

atratividade do museu, enquanto que a presença deste último, por outro lado, poderá vir 

a assumir um importante papel para a notoriedade e interesse pelo primeiro. 

 

 

Figura 15 – Exposição da Coleção Egípcia do MHNC da U.P. (Fonte: site U.P.) 

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=museus-da-universidade#jb
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O Museu da Faculdade de Belas Artes da U.Porto 

Inaugurado em 1996, o Museu da FBAUP constitui um testemunho vivo da história e 

evolução do ensino artístico em Portugal e no mundo. Dele faz parte uma seleção de 

obras de alguns dos melhores estudantes que passaram pela Academia de Belas Artes, 

desde a sua fundação, em 1836. Do espólio fazem parte nomes incontornáveis da arte 

portuguesa e mundial, como Dórdio Gomes, Júlio Resende, Soares dos Reis e até 

Leonardo Da Vinci. 

O Museu de História da Medicina Maximiano Lemos | Faculdade de Medicina 

O Museu de História da Medicina abrange todos os períodos da história da humanidade 

com um espólio que permite avaliar a evolução da história desta ciência. Para além de 

uma galeria de arte, o espólio reparte-se por oito salas que receberam o nome de antigos 

professores da Faculdade de Medicina. 

O Museu de Anatomia da Faculdade de Medicina 

Situado num espaço semicircular que envolve o Anfiteatro Norte da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto, o Museu do Instituto de Anatomia do Prof. J. A. Pires 

de Lima propõe uma “viagem” única pelo mundo do Corpo Humano, através de um 

acervo de milhares de peças que revisitam a história da Anatomia ao longo dos últimos 

150 anos. 

O Museu de Anatomia Prof. Nuno Grande | ICBAS 

Utilizado essencialmente para o apoio ao ensino das cadeiras de Anatomia dos Mestrados 

Integrados em Medicina e Medicina Veterinária do Instituto de Ciências Biomédicas Abel 

Salazar (ICBAS), este Museu apresenta um alargado acervo de modelos anatómicos e 

peças humanas e de animais mantidas em frascos transparentes. Para além da vertente 

pedagógica, o Museu está acessível a visitas (gratuitas) de grupos de estudantes de 

escolas secundárias e  instituições de ensino superior, mediante marcação prévia. 

O Museu da Faculdade de Farmácia 

Inaugurado em 2013, o Museu da Faculdade de Farmácia da U.Porto apresenta um 

espólio com objetos emblemáticos da história da farmácia e da ciência em geral. Entre o 
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conjunto de peças que o integram, encontra-se, por exemplo, um alambique de cobre, 

uma peça “farmacêutica” que era utilizada para a produção de extratos aromáticos.  

O FEUPmuseu 

Para além do inventário, a atividade do FEUPmuseu centra-se na preservação, 

interpretação e divulgação dos testemunhos materiais e imateriais representativos da 

história, memória e identidade da Faculdade de Engenharia da U.Porto. O estudo e a 

preservação das coleções têm permitido a realização de programas de divulgação do 

acervo sob a forma de exposições temporárias e produtos multimédia. 

A Casa Museu Abel Salazar 

Nesta Casa Museu, onde Abel Salazar viveu por 30 anos, pode encontrar-se o mobiliário 

original, as peças e os instrumentos laboratoriais usados pelo cientista, artista, prosador, 

critico, filósofo e divulgador de doutrinas e ideais progressistas. Uma obra que se reparte, 

por conseguinte, pela investigação científica, atividade artística e produção literária.  

O Centro de Documentação da Faculdade de Arquitetura da U.Porto 

Instalado em plena “Escola do Porto”, o Centro de Documentação da FAUP assume como 

função a recolha, aquisição e depósito de materiais de valor patrimonial, histórico, 

artístico ou documental, relativos à arquitetura e urbanismo português e portuense. A 

sua missão inclui ainda o registo, preservação, investigação e difusão de documentação 

de valor patrimonial, histórico ou artístico da Faculdade; bem como a promoção de ações 

de extensão cultural. 

O Observatório Astronómico Prof. Manuel de Barros 

Criado em 1948 para dar resposta às necessidades dos estudantes de Matemática e de 

Engenharia Geográfica nas aulas de Astronomia da Faculdade de Ciências da U.Porto, o 

Observatório - localizado na Alameda do Monte da Virgem - tem acolhido atividades de 

investigação e ensino nas áreas das Ciências da Terra, do Espaço e da Engenharia 

Geográfica. O nome presta homenagem a Manuel Gonçalves Pereira de Barros, professor 

da FCUP que se empenhou em estabelecer um observatório na Universidade, o qual 

dirigiu até 1968. Do acervo do Observatório destaca-se o Círculo Meridiano de Espelho, 

um equipamento recentemente renovado que, à data da sua inauguração, em 1957, 
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constituía um dos únicos equipamentos do género a nível mundial a serem utilizados para 

determinar a hora por técnicas astronómicas. 

O Jardim Botânico do Porto 

Em 1987, a reitoria da U.P. manifestou junto da Câmara Municipal do Porto o desejo de 

que se procedesse a obras no Jardim para que este se tornasse mais aberto aos 

portuenses. Entre outras ideias, propunha-se a construção uma casa de chã. Este projeto 

foi integrado no programa de recuperação de jardins históricos pelo Instituto Português 

do Património Cultural e apoiado pela Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas. 

Hoje, pode caracterizar-se este Jardim, com mais de quatro hectares e um traçado 

delineado em finais do século XIX, o “pulmão verde” da U.Porto. Atualmente integrado 

no Museu de História Natural e da Ciência (MHNC-UP), apresenta espaços ajardinados 

diversificados, que enquadram os dois edifícios, entretanto, alvo de requalificação: a Casa 

Andresen, com a sua Galeria da Biodiversidade, um espaço dedicado à divulgação das 

ciências biológicas, evolução e biodiversidade e a Casa Salabert, onde funciona 

atualmente o E-Learning Café – Botânico da U.Porto. 

 

 

Figura 16 - Jardim Botânico (Fonte: site U.P.) 

O Jardim Botânico, propriamente dito, apresenta uma configuração organizada por 

distintas espécies de plantas. A sul, situam-se as altas sebes de japoneiras e a precede-las, 

encontram-se os jardins das “suculentas”, o dos xistos, o do peixe e do rapaz de bronze, 

ou o Jardim dos Jota, que perpetua as iniciais dos seus antigos proprietários, Joana e João 

Andresen, avós de Sophia e Ruben A. Para descobrirem estes espaços, os visitantes do 

Jardim Botânico podem participar em visitas guiadas individuais ou para grupos. 

Regularmente são organizadas atividades diversificadas, dirigidas a todos os segmentos 

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=museus-da-universidade#mhn
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do público. Durante as férias escolares o serviço educativo do Jardim Botânico organiza 

atividades para o público mais jovem. 

O Planetário do Porto 

O Planetário do Porto, situado na Rua das Estrela constitui um dos mais paradigmáticos 

exemplos da capacidade de trabalho em parceria por parte da U.P.. Com efeito, trata-se 

de um projeto conjunto com a Câmara Municipal do Porto, datado de 1996, e com 

caráter permanente. Com gestão científica a cargo do Centro de Astrofísica da 

Universidade do Porto (CAUP), o Planetário acolhe, em cada sessão, até 93 pessoas, às 

quais oferece uma visão de um céu profundo com milhares de estrelas e aborda diversos 

temas da Astronomia. Astrónomos em diálogo com a assistência acompanham essas 

viagens de 45 minutos que desvendam os segredos do Universo. 

 

 

mailto:http://jardimbotanico.up.pt/servicoeducativo/

