
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrado em Gestão e Sustentabilidade 
no Turismo 

 

 

 

 

 

 

Do desenvolvimento sustentável 
ao planeamento turístico - 
O Município da Guarda e a 
dinamização turística Guarda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cláudia Sofia Correia Pinto Domingues Soares 
 

 

outubro | 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Superior 
de Turismo 
e Hotelaria 



 
 

 

 

 

 

 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria 

Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Cláudia Sofia Correia Pinto Domingues Soares 

 Outubro | 2013 

 



 
 

 

 

 

 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria 

Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

 Orientador: Professor Jorge Manuel Monteiro Mendes  

Coorientador: Professor Emanuel de Castro Rodrigues 

 

Relatório de Atividade Profissional para a obtenção do grau de Mestre em 
Gestão e Sustentabilidade no Turismo 

 

Cláudia Sofia Correia Pinto Domingues Soares 

 Outubro | 2013 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS  

A realização deste Relatório só foi possível graças ao contributo de várias pessoas, a 

quem gostaria de expressar o meu agradecimento e profundo reconhecimento.  

Aos Professores Jorge Mendes e Emanuel Castro pela disponibilidade manifestada para 

orientarem este trabalho, pela exigência de método e rigor, pela revisão crítica, pelos 

profícuos comentários, esclarecimentos, opiniões, sugestões e pela cordialidade e 

simpatia demonstradas. 

À Professora Anabela Sardo pela confiança e encorajamento que, foram decisivos para 

a elaboração deste Relatório. 

A todos, o meu apreço e gratidão. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA  

Aos meus companheiros de viagem: marido e filhos por serem quem são e por serem o 
meu porto de abrigo. 

 



 
 

 

Resumo 

O desenvolvimento local é um processo de mudanças que pressupõe dinamismo 

económico e a melhoria de qualidade da vida da população. Para ser consistente e 

sustentável, o desenvolvimento deve mobilizar e explorar as potencialidades locais, 

contribuindo para elevar as oportunidades sociais e a viabilidade competitiva da 

economia local; ao mesmo tempo, deve assegurar a conservação dos recursos naturais, 

que são a base das suas potencialidades e condições para a qualidade de vida. Desta 

forma, neste Relatório serão abordados os seguintes temas: 

-Do desenvolvimento sustentável ao planeamento turístico; 

-O município da Guarda e a dinamização turística. 

Palavras-chave: Turismo, planeamento e desenvolvimento sustentável. 

 

 

Abstract 

Local development is a process of change which implies a thriving economy and, 

consequently, improvement of the quality of life for the whole population. To be 

consistent and sustainable, development should mobilize and make use of local 

potential, leading to increased social opportunities and the competitive viability of the 

local economy; at the same time, it should ensure the preservation of local natural 

resources, which are the basis of the potential and conditions for quality of life. The two 

topics covered, along these lines, are the sustainable development of tourism planning 

and the dynamics of tourism in Guarda, Portugal. 

Keywords: Tourism, planning and sustainable development. 
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Introdução	
 

Atualmente são muitos os desafios que se colocam a um técnico superior de turismo. 

Um profissional desta área tem de estar num processo de constante aprendizagem, 

acompanhando as tendências da atividade. 

A nossa atividade profissional pode dividir-se em duas fases: 

1- Gestora de uma unidade de Turismo de Habitação (Quinta da Ponte-Sociedade 

Turística História e Jardins, Lda.; atualmente H.K. - Turismo & Eventos) de 

reconhecido prestígio a nível local, onde experienciou no período compreendido entre 

outubro de 1993 e julho de 1999 as dificuldades e benefícios da atividade turística no 

domínio do setor privado, desenvolvendo as seguintes atividades: 

 Planeamento e programação da atividade do estabelecimento hoteleiro; 

 Elaboração dos orçamentos anuais; 

 Elaboração das propostas técnicas sobre a expansão do negócio e a 

reestruturação do estabelecimento; 

 Definição e colaboração na definição da política comercial e de marketing; 

 Promoção e supervisão dos princípios de higiene, manutenção e segurança de 

instalações e equipamentos; 

 Gestão das operações ao nível do alojamento; 

 Promoção das operações de serviços de alimentação e bebidas; 

 Gestão dos recursos humanos. 

2- Técnica da Câmara Municipal da Guarda, carreira que teve início em julho de 1999, 

onde cedo se consciencializou do papel preponderante que as Autarquias Locais 

desempenham no desenvolvimento da atividade turística, em particular num território 

de interior, profundamente influenciado pelos fenómenos espaciais, sociais e 

económicos que ocorrem à escala municipal. 

As principais atividades desenvolvidas foram: 
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 Efetuar estudos e relatórios sobre a atividade turística no geral e sobre 

determinados segmentos; 

 Planear e programar ações promocionais, com vista a divulgar a oferta turística; 

 Conceber e acompanhar visitas educacionais; 

 Participar na organização de feiras, exposições, workshops, sessões informativas 

e demais acontecimentos; 

 Acompanhar visitantes e turistas, bem como representar o serviço sempre que 

necessário; 

 Conceber programas turísticos no âmbito dos mercados de congressos, 

convenções e incentivos; 

 Sugerir o tratamento e divulgação de informação de índole turística; 

 Estudar e apoiar ações de animação turística; 

 Apreciar pedidos de apoio a acontecimentos desportivos e culturais; 

 Efetuar estudos e aplicações necessários no domínio do marketing turístico; 

 Participar em palestras, conferências e encontros, podendo, nalguns casos, 

intervir como orador. 

O reconhecimento do seu mérito profissional é atestado pelo facto de ter sido nomeada, 

desde 2005, coordenadora do setor do turismo da Câmara Municipal da Guarda tendo 

sob a sua responsabilidade os seguintes serviços: 

 Loja de artesanato Coisas d`Aqui (encerrada em 2010);  

 Museu de Tecelagem dos Meios;  

 Centro de Receção e Torre de Menagem;  

 Turismo da Guarda. 

 Neste contexto, a candidata progrediu no plano individual e técnico, procurando 

responder aos desafios que lhe foram sendo colocados em domínios tão vastos como: 

organização de serviços, produção de material promocional, desenvolvimento de 

produtos turísticos, valorização e divulgação dos recursos endógenos, sistemas de 

informação geográfica, ações promocionais em território nacional e estrangeiro, gestão 

de recursos humanos, recrutamento, orientação de estágios e demais tarefas inerentes ao 

conteúdo funcional da carreira.  

O presente relatório de atividade profissional reflete um percurso profissional de mais 

de 20 anos de trabalho balizado pelas competências dos serviços nos quais exerceu 
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funções relacionadas com a sua área de formação e devidamente enquadradas pela 

moldura legal. 

Motivada pelo rigor e exigência profissional, no ano letivo de 1999/2000 ingressou na 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico da Guarda, onde se licenciou em 

Turismo no ano de 2003. 

Regressa à academia em 2010, desta vez à Escola Superior de Turismo e Hotelaria do 

Instituto Politécnico da Guarda (Seia), onde frequentou o Mestrado em Gestão e 

Sustentabilidade no Turismo (parte curricular).  

A procura de metodologias, instrumentos e técnicas adequadas, que só a academia pode 

proporcionar, justificam este nosso percurso académico. 

O presente relatório de atividade profissional está organizado em três capítulos. O 

primeiro capítulo: Do Desenvolvimento Sustentável ao Planeamento, pretende 

constituir-se como uma reflexão crítica sobre o contributo que o poder local poderá ter 

enquanto agente dinamizador da economia, tendo como suporte a atividade turística de 

base sustentável. 

Desta forma, neste capítulo, serão abordados os seguintes temas: 

 O desenvolvimento sustentável e o papel dos municípios; 

 A importância do turismo no desenvolvimento local; 

 Os recursos patrimoniais e a promoção turística; 

 O planeamento do turismo. 

 

No 2.º capítulo O Município da Guarda e a dinamização turística, serão abordadas 

as seguintes temáticas: 

 O turismo da Guarda: potencialidades e constrangimentos; 

 Os recursos turísticos: dos valores naturais à cultura; 

 Projetos de dinamização turística na Guarda; 

 A promoção turística no Município da Guarda. 

Num terceiro capítulo (O estágio profissional) face às atribuições reconhecidas aos 

municípios no domínio do planeamento, ordenamento e regulamentação da atividade 
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turística e aos desafios crescentes colocados a um profissional na Administração Local, 

apresentam-se, de forma detalhada, as competências profissionais 

adquiridas/desenvolvidas durante o percurso profissional e académico. Por fim, os 

projetos desenvolvidos que, de alguma forma, contribuíram para o fomento da atividade 

turística na Guarda. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo	I	

	

Do	Desenvolvimento	Sustentável	ao	Planeamento	

Turístico	
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1‐ O	desenvolvimento	sustentável	e	o	papel	dos	municípios	
 

A expressão “desenvolvimento sustentável” designa uma forma de desenvolvimento 

capaz de responder às necessidades do presente sem prejuízo das gerações vindouras. 

Nesse sentido, tem como objetivo a melhoria das condições de vida dos indivíduos mas 

preservando, simultaneamente, o meio envolvente a curto, médio e sobretudo longo 

prazo. Tal pode ser conseguido através de um tipo de desenvolvimento economicamente 

eficaz, socialmente equitativo e ecologicamente sustentável (WWW.WWF.ORG.BR). 

Nas últimas décadas do século vinte, os ecologistas alertaram para o facto de existir 

uma industrialização e urbanização crescente e caótica, com efeitos na poluição e da 

devastação de extensas zonas de florestas (BURNAY, 2000). Conscientes do problema 

ambiental vivido e da necessidade de se criarem alternativas com vista à melhoria da 

situação, foram promovidas várias ações que culminaram na realização da Conferência 

da Biosfera em Paris de 1968.1 

Conhecedores dos problemas já então existentes e com o objetivo de se reunirem para 

debaterem um vasto conjunto de assuntos relacionados com a política, a economia 

internacional e, sobretudo, com o meio ambiente, cidadãos de vários países, formaram o 

Clube de Roma. Este clube ficou conhecido, quando em 1972 divulgou o Relatório 

Meadows, mais conhecido por “Os Limites do Crescimento”, no qual foram abordados 

os problemas cruciais para o futuro desenvolvimento da humanidade, nomeadamente: 

energia, poluição, saneamento, saúde, ambiente e crescimento populacional. Segundo o 

referido relatório “a manterem-se as tendências atuais de crescimento da população 

mundial, industrialização, poluição, produção alimentar e utilização de recursos, atingir-

se-ão os limites do crescimento no nosso planeta dentro dos próximos cem anos. O 

resultado mais provável será um declínio súbito e incontrolável da população e da 

capacidade produtiva” (MEADOWS E WATTS, 1972:20). 

                                                            
1  A  Conferência  sobre  a  Biosfera  realizada  em  Paris,  em  1968,  mesmo  sendo  uma  reunião  de 
especialistas em ciências, marcou o  início de uma conscientização ecológica  internacional e teve como 
consequência o lançamento do Programa o Homem e a Biosfera. Em 1970, reuniu‐se o Clube de Roma 
alertando as autoridades para o problema do desenvolvimento económico. Este encontro concluiu que 
se  as  taxas  de  crescimento  demográfico  e  econômico  do  mundo  persistissem,  efeitos  catastróficos 
ocorreriam  em  meados  deste  século,  tais  como:  envenenamento  geral  da  atmosfera  e  das  águas, 
escassez de alimentos, bem como o colapso da produção agrícola e industrial, decorrentes da crescente 
escassez e esgotamento dos recursos naturais não‐renováveis (www.ebah.com) 
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Nesse mesmo ano,1972, decorre em Estocolmo a primeira Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente. Esta foi, sem dúvida, a primeira conferência mundial 

que teve como objetivo debater as relações do homem com o meio ambiente e onde 

foram enunciados um conjunto de princípios que denunciavam a responsabilidade do 

desenvolvimento pela deterioração ambiental, resultando na determinação da base 

teórica para o conceito de desenvolvimento sustentável (SILVANO, 2006). 

No início da década de oitenta do século passado a Organização das Nações Unidas 

(ONU), com o objetivo de retomar o debate das questões ambientais, criou a Comissão 

Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED). Em 1987, esta comissão 

apresentou um documento intitulado “Our Common Future”, também conhecido por 

Relatório Brundtland, onde foi relatada uma visão crítica do modelo de 

desenvolvimento até então adotado pelos países industrializados e depois adaptado 

pelos países em vias de desenvolvimento. Segundo o referido relatório, esse modelo de 

desenvolvimento apostava num consumo excessivo de recursos naturais sem ter em 

conta a capacidade dos ecossistemas, o que deixava já à vista uma incompatibilidade 

entre um modelo de desenvolvimento dito sustentável e os padrões de produção e 

consumo existentes. 

Perante este cenário, o Relatório Brundtland alertou o mundo para a necessidade 

urgente em serem introduzidas alterações ao modelo de desenvolvimento económico de 

forma que este conduzisse a um desenvolvimento sustentável. No documento é 

apresentada a definição mais consensual de desenvolvimento sustentável: 

“desenvolvimento que responde às necessidades das gerações presentes sem 

comprometer a possibilidade de satisfazer idênticas necessidades das gerações futuras” 

(RELATÓRIO BRUNDTLAND,1987:47) 

Este conceito de desenvolvimento, foi reforçado em 1992 com a realização, no Rio de 

Janeiro, da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento, 

também conhecida por Cimeira da Terra. Para além de consagrar o conceito de 

desenvolvimento sustentável, esta conferência em muito contribuiu para a 

consciencialização que os danos ao meio ambiente eram provocados maioritariamente 

pelos países desenvolvidos e que estes países teriam de tomar medidas no sentido do 

desenvolvimento sustentável. Para além da Carta da Terra, caracterizada por uma 

declaração de princípios éticos fundamentais para a construção no século XXI de uma 
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sociedade global justa, sustentável e pacífica, desta Cimeira também surgiu um outro 

documento importante, a Agenda 21 Local.  

A Agenda 21 Local mais não é do que um Sistema de Sustentabilidade Local (SSL) 

constituindo uma referência integradora das diversas políticas sectoriais. Representa a 

maior parceria entre governos, organizações e sociedade no planeamento conjunto a 

curto, médio e longo prazo, com ações concretas, metas, recursos e responsabilidades 

definidas (WWW.TTERRA.PT/). 

No sentido de operacionalizar o desenvolvimento sustentável, os responsáveis locais 

configuram a sua política de sustentabilidade, definida de acordo com a visão 

estratégica, proporcionando um enquadramento e articulação com os instrumentos de 

gestão do território, como por exemplo o Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED), 

o Plano Diretor Municipal (PDM) e o Plano Regional de Ordenamento do Território 

(PROT) (WWW.TTERRA.PT/). 

A política de sustentabilidade local deve ser comunicada a todas as partes interessadas e 

disponibilizada, ao público, através da Carta de Compromisso. Após a definição da 

política é efetuado o planeamento do sistema de sustentabilidade local (SSL), que 

contempla a nomeação do Grupo de Trabalho (GT21) com atribuições e 

responsabilidades para planear o SSL, e assegurar que este é elaborado, implementado, 

revisto e mantido em conformidade. Trata-se, portanto, de um processo dinâmico 

(WWW.TTERRA.PT/). 

Considerando que os impactos do turismo têm reflexo, ao nível local, bem como as 

oportunidades de investimento e desenvolvimento que este setor acarreta para os 

municípios, torna-se necessário criar condições para que as autarquias locais possam 

dotar-se de mecanismos adequados, eficientes e efetivos, que permitam intervir sobre a 

atividade turística e potenciem as mais-valias sociais e económicas que daí poderão 

advir. 

No entanto, coloca-se a seguinte questão: qual será o interesse das autarquias locais em 

se envolverem na área do turismo? 

A visão atual do planeamento turístico configura um conjunto de variáveis transversais 

e abrangentes da sociedade e economia locais. Desta forma, o planeamento do turismo é 

entendido como uma ferramenta estruturante da política de desenvolvimento e por isso 
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ocupa um lugar decisivo no processo de conceção e implementação de estratégias locais 

de crescimento económico. A Organização Mundial do Turismo (WTO, 1993), define a 

atividade turística como uma prática responsável que visa satisfazer a procura turística 

capaz de conciliar a preocupação com a salvaguarda e a valorização dos recursos 

turísticos (fundamentos da oferta turística) e aumentar os benefícios destes recursos para 

a população local (HENRIQUES, 2003).Para que tal premissa seja exequível, é 

necessário que cada município articule a sua atuação promovendo o conhecimento do 

território, respondendo aos seguintes quesitos:  

 Inventariação adequada de recursos; 

 Conhecimento adequado da procura; 

 Desenvolvimento de políticas centradas na atividade turística, de forma 

a evitarem-se medidas que possam suscitar ações dispersas em termos 

económicos e territoriais; 

 Gestão de recursos apoiada nas tecnologias da informação e 

comunicação; 

 Criação de um modelo integrado de gestão de recursos; 

 Criações de redes locais e supra municipais perspetivando o 

investimento e desenvolvimento para o setor do turismo. 

 O conhecimento da área de intervenção e a definição de um projeto de incidência 

territorial que unifica diagnósticos, combina e concretiza ações públicas e privadas e 

estabelece um quadro de mobilização e de cooperação dos agentes locais, permite a 

concretização de um instrumento de apoio à tomada de decisões e ao mesmo tempo, 

uma proposta de responsabilidade partilhada que coloca grandes desafios para a 

beneficiação do território e da qualidade de vida dos cidadãos.  

 

2‐ A	importância	do	turismo	no	desenvolvimento	local	
 

Atualmente é cada vez mais frequente falar de desenvolvimento local que tem como 

base a atividade turística. São muitos os territórios que desenvolvem processos de 

recuperação e expansão económica, graças à extraordinária evolução que este setor tem 

vindo a registar. O turismo demonstrou a sua transversalidade económica, ocupando 
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posições relevantes nas economias locais tentando em, simultâneo, satisfazer e adaptar-

se às exigências do constante fluxo que o torna possível: o movimento de pessoas.  

Neste contexto, podemos afirmar que estamos perante uma importante atividade 

económica que se apresenta como uma oportunidade estratégica de grande relevância 

para o desenvolvimento local.  

Este padrão de desenvolvimento tem merecido o interesse de alguns investigadores 

(COSTA, 2001;BARRETTO, 2005; RUSCHMANN, 2008) que reconhecem que a 

atividade turística tem, de facto, uma importância relevante na economia dos destinos, 

mas também admitem que ela provoca, muitas vezes, uma degradação ambiental e 

social nessas áreas. Esta questão levou à adoção de novas formas de turismo 

responsável entendido como aquele que satisfaz as necessidades dos turistas, das 

regiões recetoras ao mesmo tempo que protege e potencia novas oportunidades para o 

futuro da comunidade, tendo como principais fundamentos: 

 Melhorar a qualidade de vida das comunidades locais; 

 Incrementar benefícios económicos e sociais não só para os residentes, mas 

também para as empresas;  

 Promover uma qualidade elevada na experiência do visitante; 

 Manter a qualidade do ambiente da qual depende não só a comunidade anfitriã, 

mas também o visitante; 

 Assegurar uma distribuição equitativa tanto dos benefícios como dos custos; 

 Encorajar a compreensão dos impactos do turismo no ambiente cultural, humano 

e material;  

 Melhorar as infraestruturas sociais. 

Tendo em conta esta linha de pensamento, RUSCHMANN (2008) defende que a 

atividade turística deve englobar a existência de turistas mais responsáveis, que a sua 

interação com as comunidades recetoras no campo social, cultural e ambiental seja 

desenvolvido de uma forma equilibrada. SACHS (1993) afirma que o desenvolvimento 

sustentável deve ser implementado por uma metodologia de planeamento de forma a ser 

um espaço de aprendizagem social que possa refletir uma síntese pedagógica. Segundo 

o autor, o turismo sustentável está fundamentado nos seguintes princípios: 
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"Social: fundamentado no estabelecimento de um processo de desenvolvimento 

que conduza a um padrão estável de crescimento, com uma redução das atuais 

diferenças sociais; 

Cultural: consolidado na necessidade de procurar soluções de âmbito local, 

através das potencialidades das culturas específicas, levando em consideração a 

identidade cultural e o modo de vida local, bem como a participação da 

população nos processos de decisão e na formulação de planos de 

desenvolvimento turístico; 

Ecológico: apoiado na teoria de que o desenvolvimento turístico deve limitar o 

consumo dos recursos naturais; 

Económico: possibilitar o crescimento económico para as gerações atuais, bem 

como a utilização responsável dos recursos naturais que deverão ter o papel de 

satisfazer as necessidades das gerações futuras; 

Espacial: baseado na distribuição geográfica mais equilibrada dos 

empreendimentos turísticos de forma a evitar superar a capacidade de carga; 

Político: alicerçado na negociação da diversidade de interesses envolvidos em 

questões fundamentais que vão do âmbito local ao global” (SACHS,1993:37). 

 Admite-se, assim, que o turismo pode ser utilizado como uma atividade revitalizadora 

da economia local, que pode incentivar o desenvolvimento socioeconómico e a 

promoção de benefícios à população. Ou seja, é ao nível local que são criados postos de 

trabalho; que a melhoria dos rendimentos das famílias se processa; é, ainda, a este nível 

que têm de ser equacionadas diversas necessidades adicionais criadas pelo setor do 

turismo em áreas como: abastecimento de água, saneamento, eletricidade, recolha de 

lixos, entre outras. Assim, o turismo tem-se assumido como um forte agente de 

mudança e tem causado impactos consideráveis ao nível de desenvolvimento de muitas 

regiões através da criação de emprego e de receitas. 

Talvez mais do que qualquer outra atividade económica, o turismo combina recursos 

endógenos e exógenos, que quando corretamente direcionados produzem um conjunto 

de benefícios sociais, económicos, ambientais e culturais. Contudo, esta atividade, se 

não for estruturada, descurando a intervenção dos atores locais em todas as fases do 

processo, pode envolver determinados riscos e, por conseguinte, provocar efeitos 

prejudiciais ao desenvolvimento territorial (BUARQUE, 2004). 
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3‐ Os	recursos	patrimoniais	e	a	promoção	turística	
 

Segundo a definição clássica, o conceito de património refere-se ao legado que 

herdamos do passado e que transmitimos a gerações futuras. Ainda que esta definição 

não tenha perdido validade, não podemos entender o património apenas como os 

vestígios tangíveis do passado histórico. Todas as manifestações materiais de cultura 

criadas pelo Homem têm uma existência física num espaço e num determinado período 

de tempo. Como afirma BALLART (1997), a noção de património surge “quando um 

indivíduo ou um grupo de indivíduos identifica como seus um objeto ou um conjunto de 

objetos” (BALLART, 1997:17). O património representa, para a sociedade atual, uma 

verdadeira necessidade, de tal forma que se converteu, nos últimos anos, num 

verdadeiro culto popular e, também, numa etiqueta extraordinariamente extensiva a uma 

enorme quantidade de elementos e objetos, do individual ao coletivo, do material ao 

intangível, de um passado mais remoto a um passado mais recente. 

 Por todo o lado, observam-se “movimentos de revitalização e reinterpretação da 

especificidade cultural” (MOREIRA, 1996:23) que parecem constituir reações locais 

aos efeitos da globalização. Estas preocupações traduzem-se num aumento da 

importância atribuída à preservação do património como elemento de afirmação das 

singularidades locais. O património deve ser entendido como um conceito amplo e 

inclui os ambientes natural e cultural. Abrange paisagens, locais históricos, sítios e 

ambientes construídos, bem como a biodiversidade, coleções, práticas culturais 

passadas e continuadas, conhecimentos e experiências vividas; regista e exprime o 

longo processo do desenvolvimento histórico, formando a essência das diversas 

identidades nacionais, regionais, autóctones e locais e é uma parte integrante da vida 

moderna. É um ponto de referência dinâmico e um instrumento positivo para 

desenvolvimento. O património e a memória coletiva de cada localidade, ou de cada 

comunidade, é insubstituível, é um fundamento importante para o desenvolvimento.  

Numa época de globalização crescente, a proteção, conservação, interpretação e 

apresentação do património e da diversidade cultural de qualquer lugar é um desafio 

relevante. No entanto, a gestão desse património, dentro de um enquadramento de 
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normas internacionalmente reconhecidas e apropriadamente aplicadas, é, geralmente, 

responsabilidade da comunidade. 

“Um objetivo primário da gestão do património é a comunicação do seu significado e a 

necessidade da sua conservação para a sua comunidade residente e para os visitantes. O 

acesso ao património, razoável e bem gerido: física, intelectual e emocionalmente, e ao 

desenvolvimento cultural é tanto um direito, como um privilégio. Ele traz consigo um 

dever de respeito pelos valores e pelos interesses, e de equidade para com a comunidade 

residente, proprietários ou entidades responsáveis pela propriedade histórica, assim 

como para com as paisagens e as culturas a partir das quais esse património evoluiu”. 

(CARTA INTERNACIONAL DO TURISMO CULTURAL,1999:2). 

Desta forma, o aproveitamento de recursos patrimoniais adquire significados relevantes, 

o de revalorização de paisagens culturais, urbanas ou rurais e o de repensar o território 

tomando como suporte os recursos patrimoniais. Um dos aspetos mais inovadores 

constitui a visão holística, compreensiva do conceito de património, que passa a 

englobar tantos os valores materiais como imateriais, incluindo, neste último campo, as 

tradições orais, bem como aspetos do quotidiano: os velhos ofícios, a memória coletiva, 

as lendas e mitos. Este conceito de preservação cultural, alicerça a sua estratégia na 

valorização dos recursos endógenos e no envolvimento dos stakeholders, considerando 

os valores patrimoniais como ativos a partir dos quais de podem vir a obter benefícios 

económicos. 

Com efeito, os processos bem-sucedidos são marcados, desde o início, com a 

participação da comunidade, os amantes do território que resistem a abandoná-lo e que 

se interessam, com espírito participativo, pelo seu futuro. 

PERRET E TEYSSANSIER (2001) referem, que o turismo sustentado nos recursos 

patrimoniais deve ter em conta três dimensões:  

 Preservação dos recursos; 

 Desenvolvimento local; 

 Ética – retorno /partilha. 

 A relação entre património e turismo é indissociável; porém, há que estabelecer regras 

de convivência entre ambos numa perspetiva de rentabilização económica e de 

desenvolvimento. O desafio que se coloca à atividade turística é o de utilizar os recursos 
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patrimoniais numa perspetiva de desenvolvimento duradouro, assente em critérios de 

qualidade, para que os seus benefícios resultem numa efetiva melhoria de vida dos 

cidadãos, tanto daqueles que o praticam como daqueles que o acolhem. Para tal, toda e 

qualquer intervenção deve ser planeada e desenvolvida a nível local, com a participação 

ativa de todos os agentes, porque a responsabilização constitui o fundamento promotor 

de um modelo global de desenvolvimento.  

 

4‐ O	planeamento	do	turismo	
 

O planeamento, segundo MASON (2003), pode ser usado em diferentes contextos 

geográficos (urbano e rural), bem como ser aplicado em diversas escalas: local, regional 

e nacional. O planeamento é sempre um “instrumento do poder” (VIEIRA, 2007:29), 

pois quem planeia antevê o futuro, quantifica-o e orienta-o. A amplitude e diversidade 

dos conceitos de planeamento fazem com que seja difícil definir esta atividade com 

exatidão. De uma forma geral, o planeamento pode ser entendido como um conjunto de 

atividades que “envolve a intenção de estabelecer condições favoráveis para alcançar 

objetivos propostos”  (RUSCHMANN, 2008:8). Pode também ser percebido como o 

processo que visa estabelecer uma visão estratégica para uma área que reflete os 

objetivos da comunidade e de o implementar através da identificação de padrões 

preferenciais do uso do território e de estilos apropriados de desenvolvimento ou, ainda, 

encarado do ponto de vista governamental como um processo que estabelece objetivos, 

define linhas de ação e planos detalhados para atingi-los, e determina os recursos 

necessários à sua prossecução.  

No campo do turismo, o planeamento possui diversos conceitos. Alguns autores 

centram a sua definição nos objetivos; outros dão ênfase à leitura da realidade social, às 

etapas ou processos ou, então, ao desenvolvimento integrado. O planeamento do 

turismo é entendido como um processo baseado na análise e avaliação, que visa 

otimizar o potencial da contribuição da atividade turística para a qualidade ambiental e 

o bem-estar humano (GETZ,1986). Numa outra visão, o planeamento turístico pode ser 

entendido numa escala regional como “um esforço que visa atingir o melhor padrão 

espacial possível de desenvolvimento” (TOSUN e JENKIS, 1996:520). Outro autor 

defende que o planeamento turístico “tende a ser uma amálgama de considerações 
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económicas, sociais e ambientais que refletem a diversidade de fatores que influenciam 

o desenvolvimento do sector” (HENRIQUES, 2003:205). Como um campo geral de 

pesquisa, “o planeamento turístico tem espelhado tendências mais amplas dentro das 

tradições de planeamento urbano e regional (GETZ, 1986; HALL, 2004) principalmente 

porque se focalizou no planeamento de destinos em vez do planeamento de negócio do 

turismo individual” (HALL e PAGE, 2006:396). De modo a acompanhar as novas 

exigências da atividade turística, o foco e os métodos do planeamento turístico sofreram 

alterações no curso da história. Hoje, “o planeamento turístico ocorre de várias maneiras 

(desenvolvimento, infraestrutura, uso do solo e de recursos, organização, recursos 

humanos, divulgação e marketing); estruturas (outro governo, organizações quase 

governamentais e não-governamentais); escalas (internacionais, transnacionais, 

nacionais, regionais, locais e sectoriais) e em diferentes escalas de tempo (para 

desenvolvimento, implementação, avaliação e realização satisfatória dos objetivos de 

planeamento) ” (HALL e PAGE, 2006:396). Atualmente, admite-se que o turismo pode 

ser utilizado como uma atividade revitalizadora para as economias regionais, e que pode 

incentivar o desenvolvimento socioeconómico e a promoção de benefícios à população 

de uma região ou localidade (ARAÚJO e BRAMWELL, 2004). 

O planeamento do turismo só ganhou importância a partir da década de 80, 

especialmente marcada pelo acelerar de um processo de mudança, amadurecimento e de 

autonomia do planeamento turístico (HENRIQUES, 2003). Neste período, GETZ 

(1986) deu um contributo marcante para o planeamento do turismo identificando no 

domínio do planeamento turístico quatro abordagens: 

“ Fomento: utilizado no desenvolvimento e planeamento turístico desde que se 

iniciou o turismo de massa; 

Abordagem económica orientada para a indústria: o planeamento turístico deve 

centrar as suas atenções nos fatores económicos, impulsionadores do incremento 

do lucro que passa a ser visto como prioritário em relação aos problemas sociais 

e ecológicos; 

Abordagem físico-espacial: teve origem no trabalho dos geógrafos, planeadores 

do uso do solo urbano e regional e conservacionistas que defendem uma 

abordagem racional para o planeamento dos recursos naturais; 
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Abordagem orientada para o bem-estar da comunidade: defende o máximo de 

envolvimento da comunidade local no processo de planeamento” 

(GETZ,1986:31). 

No turismo, o planeamento é uma condição necessária para a viabilidade, a organização 

e a sustentabilidade da própria atividade. Para WILLIAMS (2009), o planeamento do 

turismo engloba os seguintes objetivos: 

 Permite um mecanismo para uma disposição estruturada de 

equipamentos turísticos e infraestruturas associadas ao longo de grandes 

áreas geográficas; 

 A coordenação da natureza fragmentada do turismo, principalmente em 

relação ao transporte, alojamento, marketing e recursos humanos; 

 A intervenção na conservação dos recursos e a maximização dos 

benefícios para a comunidade local; 

 Um mecanismo para a distribuição e redistribuição dos investimentos 

relacionados com o turismo e os benefícios económicos; 

 A integração do turismo em sistemas de planeamento dá à indústria um 

significado político (uma vez que a maior parte dos sistemas de 

planeamento são sujeitos a influências e controlo político) e além disso 

fornece uma medida do estatuto e legitimidade para uma atividade que 

nem sempre foi considerada como uma força para a mudança económica 

e social. 

Por outro lado, no caso das comunidades, o planeamento turístico deve ter em atenção 

que na satisfação das necessidades locais também é possível ir ao encontro das 

necessidades dos visitantes. Saliente-se que o planeamento turístico “é uma resposta à 

necessidade de desenvolver diretrizes de maior aceitação social para a expansão do 

sector” (HALL, 2004:29). O autor considera que, apesar do planeamento turístico se 

apresentar na literatura como algo atrativo, existem fatores que dificultam a sua 

aplicação em termos práticos. Para este autor, uma das maiores dificuldades na 

implementação de uma abordagem comunitária no planeamento turístico está na 

natureza política do processo do planeamento. No entanto, ressalva que essa abordagem 

comunitária não tem sido geralmente adotada pelas autoridades governamentais, 

especialmente por causa dos protestos de grupos de interesse comercial sobre o impacto 
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económico resultante da demora nas tomadas de decisões causadas pelas exigências 

legais para a participação. Por outro lado, o autor argumenta também que para muitos 

membros do governo, o controlo da comunidade pode ser visto como uma perda do seu 

poder sobre o processo de planeamento. 

 Contudo, o planeamento não é uma panaceia para todos os problemas, pois ele pode 

minimizar impactos potencialmente negativos, maximizar retornos económicos nos 

destinos e, deste modo, estimular uma resposta mais objetiva por parte da comunidade 

anfitriã em relação ao turismo a longo prazo.  

Ou seja, o planeamento turístico é um processo transversal a toda a sociedade que 

ultrapassa os seus aspetos económicos, territoriais ou ambientais. RUSCHMANN 

(2008) defende que o planeamento do turismo emerge como uma forma de evitar a 

ocorrência de danos irreversíveis. A autora acrescenta, ainda, que o planeamento 

turístico deve ser pautado pelos seguintes objetivos:  

a) Coordenar e controlar o desenvolvimento;  

b) Promover os incentivos necessários para estimular a construção de 

equipamentos e serviços turísticos; 

c)  Maximizar os benefícios socioeconómicos minimizando os custos, visando o 

bem-estar da comunidade recetora e a rentabilização dos empreendimentos do 

sector;  

d) Garantir que os espaços necessários ao desenvolvimento turístico não sejam 

utilizados para outras atividades económicas;  

e) Minimizar a degradação dos locais e recursos sobre os quais o turismo se 

estrutura, e proteger aqueles que são únicos;  

f) Declarar a autoridade política responsável pela implantação de todas as 

implicações do planeamento;  

g) Habilitar os serviços públicos para a atividade turística;  

h) Garantir que a imagem do destino se relacione com a proteção ambiental e a 

qualidade dos serviços prestados;  

i) Atrair financiamentos nacionais ou internacionais, bem como assistência técnica 

para o desenvolvimento do turismo e a preservação ambiental;  

j) Coordenar o turismo com outras atividades económicas, integrando o seu 

desenvolvimento nos planos económicos.  
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DENCKER (2004) defende também que a finalidade do planeamento não deve 

apenas ser circunscrita à organização do sector para atender somente às 

necessidades do mercado (que têm como objetivo o crescimento económico baseado 

no lucro), mas também que ele deve ser orientado para a questão do plano social, 

considerando relações de confiança e solidariedade, de comprometimento e 

reciprocidade de forma a atingir interesses comuns e o estabelecimento de relações 

hospitaleiras. BURNS (2004) desenvolveu uma abordagem diferente, onde aponta 

algumas falhas e contradições do planeamento turístico. 

 
Visão Holística 

“Desenvolvimento Primeiro” 
Visão Economicista 
“Turismo Primeiro” 

 - Desenvolvimento humano sustentável; 

 -Turismo como um sistema; 

 -Turismo como cultura; 

 -Sistemas mundiais modernos; 

 -Periferia; 

 -Subdesenvolvimento. 

 - Crescimento económico; 

 - Turismo como indústria; 

 - Turismo como consumismo; 

 - Globalização; 

 - Núcleo; 

- Modernização. 

Visa um destino independente, diferenciado e com 

uma dependência mínima no núcleo. Focado em 

metas de desenvolvimento humano sustentável 

definido pela população e conhecimento local. A 

questão chave que conduz o desenvolvimento é: O 

que é que o turismo nos pode dar sem nos prejudicar? 

Visa a maximização do diferencial do mercado 

através da familiarização do produto. Produto 

homogeneizado, indiferenciado, dependente do 

núcleo com um foco em objetivos definidos 

pelos planeadores externos e da indústria 

internacional do turismo. 

Quadro n.º 1 - Abordagem bipolar do planeamento turístico.  

Fonte: BURNS (2004:26) 

 O modelo ilustra a natureza multidisciplinar das abordagens que se encontram na 

literatura sobre a questão: os que defendem o desenvolvimento sustentável numa 

perspetiva holística e os que sustentam uma visão economicista. Para o autor, as 

contradições e as falhas das referidas abordagens sugerem a necessidade de repensar o 

padrão do planeamento do turismo. Assim, propõe uma nova abordagem sustentada na 

designada “terceira via” que pode “fornecer uma plataforma para o crescimento 

sustentável e o desenvolvimento humano” (BURNS,2004:40). Nesta “terceira via”, o 

autor afirma que todos os atores devem participar no processo de planeamento: 

entidades públicas e privadas, visitantes e população. Em suma, o planeamento turístico 
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deve ser um processo integrado, contínuo, flexível, abrangente, realista, sistémico e 

participado (INSKEEP,1991). 

Conclui-se que no contexto do turismo, o planeamento é um processo multidimensional 

que se preocupa com o passado, presente e futuro. É definido como um fenómeno 

interdisciplinar que envolve a inter-relação de diversas componentes do produto 

turístico, é um processo complexo que envolve diferentes partes e, por isso, está sujeito 

a uma série de pressões e fatores que podem influenciar o processo e as pessoas 

envolvidas. Só desta forma, o planeamento minimizará os potenciais impactos 

negativos, maximizará os retornos económicos do destino e encorajará um maior 

envolvimento da comunidade recetora. 

Sendo a atividade turística um consumidor intensivo do território, tal exige o 

planeamento do seu desenvolvimento numa ótica que evidencie de forma clara os 

objetivos sociais e económicos que se pretendem alcançar, bem como os espaços que 

devem ser explorados e os que devem ser protegidos. Deste modo, as práticas de 

planeamento e gestão sustentável do turismo são fatores de vital importância para a 

sustentabilidade dos lugares e a viabilidade do turismo. Se a atividade turística não for 

bem planeada, ela pode provocar a degradação da natureza, conflitos sociais e 

desorganização do sector empresarial prejudicando, deste modo, o ciclo de vida dos 

destinos turísticos. Por isso, o planeamento do turismo deverá considerar o 

envolvimento de todos os atores e dotar-se de ferramentas de monitorização que 

permitam aferir os verdadeiros impactos da atividade na comunidade e no território. 

CARVALHO, JR. (2002:1) define planeamento como “um esforço para dirigir a energia 

humana, objetivando uma finalidade racionalmente predeterminada, ou seja, representa 

uma ação coordenada de esforços para atingir um determinado objetivo” 

Desta forma, é evidente a necessidade de planear os destinos turísticos, adotando uma 

atitude proactiva, realizando diagnósticos sobre a realidade e, posteriormente, seguir 

rumo aos objetivos e metas, através de estratégias pré – definidas, sendo possível, 

prevenir ou minimizar os impactos negativos do turismo.  



 

	

	

	

	

Capítulo	II	
	
 

O	Município	da	Guarda	e	a	dinamização	turística	 	
 

 

	

	

	

	

	

	

	
 

 



 
 

21 
 

	

1‐ O	turismo	da	Guarda:	potencialidades	e	constrangimentos	
 

 A Guarda insere-se na região da Beira Interior que se caracteriza, de um modo geral, 

pelo acentuado envelhecimento demográfico, pelo despovoamento e consequente 

abandono dos espaços rurais, assim como pela carência de empreendedorismo que 

complemente e intercale com as quase mono indústrias (PRASD-Programa de 

Recuperação de Áreas e Sectores Deprimidos,2003). Simultaneamente, distingue-se 

pelo significativo conjunto de recursos e potencialidades que possui, tais como valores 

culturais, históricos, naturais e ambientais ainda relativamente bem preservados. 

Contudo, a ameaça paira sobre alguns deles, como é o caso dos valores culturais ligados 

à tradição, ao artesanato, aos saberes (fazer), como resultado do esvaziamento 

populacional de vastas áreas geográficas, em especial dos espaços rurais periféricos. 

Sendo alguns dos recursos e potencialidades tão evidentes, como se verá na sequência 

do presente capítulo, parece óbvio que a implementação de uma estratégia que tenha o 

propósito da sua valorização e aproveitamento turístico poderá inverter o panorama 

existente. 

Uma das ferramentas mais utilizadas para o estudo da competitividade dos sítios ou 

organizações é a designada análise swot (acrónimo de  Strengths,  Weaknesses, 

Opportunities e Threats). Criada por Kenneth Andrews e Roland Cristensen em 1980, 

professores da Harvard Business School, e posteriormente aplicadas por inúmeros 

académicos, a análise SWOT estuda a competitividade de uma organização segundo 

quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Oportunities 

(Oportunidades) e Threats (Ameaças). Através destes quatro eixos de análise poderá 

fazer-se a inventariação das forças e fraquezas, das oportunidades e ameaças e deste 

modo reconhecer o nosso posicionamento face ao meio envolvente. Quando os pontos 

fortes estão alinhados com os fatores críticos de sucesso para satisfazer as oportunidades 

de mercado, o desígnio será por certo, competitivo a longo prazo (RODRIGUES, 2005).  

Face ao exposto, a análise swot no contexto deste capítulo tem por finalidade inventariar 

algumas potencialidades, fragilidades, ameaças e oportunidades da região em estudo 

(Guarda). Torna-se possível, assim, relacionar os pontos fortes e fracos, internos e 

atuais, da região com as principais tendências do meio envolvente, externo e futuro, as 
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ameaças e oportunidades, e perceber como cada tendência pode ou deve ser explorada e 

convertida em benefícios para a região. O sucesso está no alinhamento dos dois lados, o 

do destino e o ambiente do mercado turístico. Por vezes, os dois lados desalinham-se e 

afastam-se em sentidos contrários (WIT & MEYER, 2005). É pois, necessária a 

constante vigilância e análise simultânea das tendências da atividade nos seus contextos: 

político-legal, económico, sociocultural, tecnológico e ecológico (ambiental). De facto 

tudo é passível de mudança, mesmo as debilidades não são imutáveis podendo ser 

ultrapassadas pela intervenção criativa e concertada dos diversos atores responsáveis 

pelo destino. Esta metodologia é, também, utilizada de modo recorrente nas estratégias 

de Marketing Territorial, aplicadas nas políticas de desenvolvimento e planeamento 

turístico.  

A análise swot que, de seguida, se apresenta, poderá servir de apoio à compreensão da 

temática enunciada neste item.

 

Potencialidades 
- Principal porta de entrada terrestre do país, atravessada por acessibilidades 

estruturantes: ferroviária (linhas da Beira Alta) e rodoviária, (A 23 e A 25); 

- Equidistância entre os polos urbanos ibéricos Lisboa e Madrid; 

- Existência de património relevante: histórico/cultural e natural; 

- Proximidade com o Parque Arqueológico do Côa e Douro Vinhateiro; 

- Legado Judaico; 

-Existência de infraestruturas capazes de promover uma oferta cultural diversificada; 

-Albufeira do Caldeirão, 

-Praias fluviais nos rios Mondego e Zêzere; 

-Tradição, folclore e artesanato rico e diversificado; 

- Gastronomia; 

-Condições para a produção de energias limpas; 

- Ensino superior politécnico e profissional; 

- Cidade bioclimática. 

Debilidades
- Território com densidade populacional muito baixa; 

- Clima agreste; 

- Défice de empreendedorismo e de competitividade das pequenas e 

médias empresas; 

- Debilidade dos serviços e estruturas de apoio à atividade económica; 

- Diminuta capacidade de alojamento turístico;  

- Inexistência de uma imagem de marca; 

- Desvalorização dos recursos endógenos; 

- Ténue sensibilidade para a importância da atividade turística; 

- Oferta de equipamentos e serviços turísticos incipiente e 

desorganizada;  

- Ausência de estratégias conjuntas e de cooperação; 

- Insuficiências nas acessibilidades internas, na rede de transportes 

públicos e ausência dos exclusivos do turismo; 

- Inexistência de sinalética turística adequada; 

- Desaparecimento de tradições e conhecimentos ancestrais. 

Ameaças 
- Principais eixos viários (A23 e A25) portajados; 

- Deslocalização e fecho de empresas;  

- Emigração de quadros qualificados; 

- Contaminação dos recursos naturais, especialmente hídricos; 

-Diminuição da taxa de natalidade; 

-Envelhecimento populacional; 

-Diminuição do poder de compra. 

 

Oportunidades 
- Crescente interesse no desenvolvimento das energias renováveis; 

- Interesse pelos valores patrimoniais, naturais, e culturais; 

- Exploração do património de ambos os lados da fronteira Beira 

Interior/Castela e Leão; 

- Surgimento de novos mercados turísticos; 

- Disponibilidade de mão-de-obra qualificada (Escolas de Hotelaria, 

Profissionais, UBI e Politécnico); 

- Crescimento da procura de alternativas aos destinos de turismo de 

massas; 

- Aumento da procura de city short breaks; 

- Importância crescente do segmento de lazer da 3.ª idade ativa; 

 

Quadro n.º 2 - Análise SWOT do potencial turístico da Guarda 
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concertada entre as instituições e os agentes que operam no setor para que a Guarda 

possa ser considerada como um potencial destino turístico. 

	

2‐ Os	recursos	turísticos‐	dos	valores	naturais	à	cultura	
 

 Segundo BENI (2003), a atividade turística consiste num processo de consumo de 

experiências e de “venda de sonhos”, que sejam capazes de satisfazer as necessidades 

do consumidor de forma memorável. É uma atividade económica de extrema 

importância, podendo desempenhar um papel determinante no desenvolvimento de 

determinadas regiões, surgindo, por isso, como alternativa de desenvolvimento, 

podendo dinamizar as potencialidades naturais e histórico-culturais das regiões, 

sobretudo das mais deprimidas economicamente. Esta atividade tem, na sua essência, a 

procura de novas experiências associadas à natureza; à descoberta; à necessidade de 

evasão e restabelecimento.  

Por outro lado, a preocupação crescente pelo desenvolvimento territorial, salvaguarda e 

recuperação e valorização do património2 cultural e natural, contribui para a 

manutenção da identidade cultural e para a sobrevivência de tradições ancestrais, em 

risco de desaparecimento, condição sine qua non para a criação de lugares turísticos 

(CRAVIDÃO E MARUJO, 2012). A jusante, na sequência do desenvolvimento 

turístico, surgem ainda diversos benefícios que passam pela possibilidade de instalação 

de atividades de animação, de organização de eventos, de prestação de serviços, de 

fomento comercial, entre outras. A atividade turística desde que devidamente planeada e 

gerida pode assegurar a continuidade dos benefícios e funcionando como uma fonte de 

receita para a economia local. 

Atendendo à relevância que é atribuída ao turismo, importa analisar as várias 

componentes da oferta. Segundo ALBINO (2000), a oferta turística assenta em dois 

elementos fundamentais que se encontram relacionados entre si: os recursos turísticos e 

os produtos turísticos. Os recursos turísticos são elementos tangíveis ou imateriais 

suscetíveis de motivar a deslocação de pessoas ou de representarem uma ocupação de 

                                                            
2 Património é o conjunto de  todos os bens, materiais ou  imateriais, que, devem ser considerados de 
interesse relevante para a preservação da identidade de um povo. É a nossa herança do passado, com 
que vivemos hoje e que legamos às gerações vindouras. 
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tempos livres. Da quantidade, diversidade e qualidade dos recursos turísticos resulta a 

estruturação dos respetivos produtos. 

No território em análise, os recursos turísticos sustentados nos valores naturais e 

culturais são, sem dúvida, os recursos diferenciadores da oferta. A Guarda é um dos 

casos a nível Nacional que alia a proximidade de um riquíssimo património natural à 

existência de um legado histórico secular. Refira-se ainda que, segundo ADRIANO 

VASCO RODRIGUES (2000) o topónimo da cidade está intimamente ligado à posição 

geoestratégica da Guarda em relação ao território fronteiriço3. 

A morfologia acidentada deste concelho que contrasta com a plataforma de Castelo 

Branco, caraterizada pelos largos horizontes para a região de fronteira, em conjugação 

com os vastos vales resultantes do encaixe dos rios Mondego e Zêzere alimentados por 

uma rede hidrográfica relevante, conferem a esta região um potencial natural e uma 

interessante aptidão para a prática de diversas atividades de contacto com a natureza ou 

de desportos de aventura (CUNHA, 2006). As potencialidades para a prática de uma 

vertente de turismo de natureza decorrem, para além da qualidade ambiental e 

paisagística do concelho, da existência de Sítios que integram a Rede Natura 2000 e a 

proximidade e mesmo integração de parte do concelho dentro dos limites do Parque 

Natural da Serra da Estrela. Esta localização, confere à Guarda a presença de valores de 

biodiversidade com interesse de conservação, constituindo um habitat de excelência 

para diversas espécies, algumas delas com um interesse cinegético (a perdiz, o coelho 

ou o javali).Estes recursos, conferem à Guarda um potencial único para o 

desenvolvimento de produtos turísticos, potencializadores de atividades 

economicamente interessantes para o desenvolvimento do território. Os produtos 

ligados à fruição da natureza como sendo: pesca desportiva, canoagem, caça, 

pedestrianismo, cicloturismo, birdwatching e demais atividades que tenham como 

fundamento a fruição do espaço natural que caracteriza o concelho. 

No entanto, o potencial turístico da Guarda, tal como é acima referido, não pode ser 

reduzido à sua condição natural, sobretudo numa cidade com mais de oito séculos de 

História4, na qual se pode identificar um vasto património edificado que atesta os 

                                                            
3   O nome Guarda terá sido uma derivação do topónimo de um castro sobranceiro ao Rio Mondego, o 
Castro  de  Tintinolho,  identificado  como  a  Ward  visigótica.  Fonte:  Adriano  Vasco  Rodrigues  (2000) 
Guarda: Pré‐história, História e Arte: Monografia. Edição Santa Casa da Misericórdia. 
4A cidade da Guarda é  fundada a 27 de Novembro de 1199, por  foral concedido pelo segundo  rei de 
Portugal, D. Sancho I. 
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pergaminhos desta cidade e que deverão ser considerados numa perspetiva de 

valorização turística. 

O ambiente urbano de uma cidade com um largo percurso histórico, não é apenas 

resultado da estrutura edificada presente, nem do conjunto de atividades dos atuais 

habitantes. Um território é também feito de memórias, vestígios, hábitos antigos, 

tradições e costumes, tudo fatores integrantes daquilo que faz a sua identidade. 

O International Council on Monuments and Sites – Conselho Internacional de 

Monumentos e Sítios-ICOMOS (1976) define o turismo cultural como sendo um 

movimento de pessoas motivadas essencialmente por algum interesse cultural, como 

representações artísticas, festivais e outros eventos culturais, visitas a lugares e 

monumentos históricos, viagem de estudos, folclore, arte ou peregrinação. Ao optar-se 

pelo desenvolvimento deste tipo de turismo, nota-se o intuito de, através da cultura local 

e do seu patrimônio, promover também o desenvolvimento social e económico do 

município. Para DIAS (2005), esta é uma das modalidades de turismo alternativo que 

apresenta uma das maiores possibilidades de crescimento, “dada à diversidade de 

conteúdos que podem ser explorados, tornando-se excelente complemento a qualquer 

outra forma de turismo” (DIAS, 2005: 71). 

Desta maneira, uma manifestação cultural, seja uma festa religiosa, rituais, danças, ou 

até mesmo conhecimentos técnicos ou culinários, deve manter a sua dinâmica 

independente da atividade turística, para que não sejam simplesmente vendidas como 

entradas para concertos musicais, ou com uma refeição num restaurante típico. Evita-se 

que estas percam a sua característica pessoal enquanto manifestação repleta de sentido 

dentro de um contexto social, para se tornarem apenas objetos de consumo. 

Por isso, antes de se desenvolverem projetos turísticos, são necessárias reflexões sobre o 

significado e o valor que se dá, na sociedade, a estas relações estabelecidas entre os 

seres humanos e o meio ambiente onde estes estão inseridos. 

Em termos de património cultural imaterial, a Guarda dispõe de uma ruralidade5 e de 

uma herança cultural que renascem e se materializam na vivência diária dos seus 

residentes em manifestações tão diversas como o artesanato, a gastronomia, o folclore, 
                                                            
5O conceito de ruralidade pode ser entendido como o valor que a sociedade contemporânea confere ao 
rural, e que contempla as caraterísticas do meio rural: a paisagem, a biodiversidade, a cultura e o modo 
de vida, identificados pela atividade agrícola, a lógica familiar, a cultura comunitária, a identificação com 
os ciclos da natureza. Ou seja um vínculo com as coisas da terra. Adaptado de CASTRO E. (2007) 
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as feiras e as festas, os usos e costumes ancestrais. A produção artesanal encontra-se 

disseminada por todo o concelho, apresenta qualidade e diversidade, merecendo 

destaque a cestaria, latoaria, tecelagem e cutelaria. A gastronomia local que inclui 

receitas e modos tradicionais de confeção, centra-se nos pratos de carne e enchidos. 

Todo este potencial deveria ser dinamizado e divulgado através da realização de feiras 

que tivessem como único objetivo a venda dos produtos locais. Por outro lado, a 

revitalização de atividades ligadas com os ciclos da agricultura, como a matança do 

porco, as lagaradas, a tosquia das ovelhas, a produção do queijo e do enchido deveriam 

reunir condições que permitissem a participação dos visitantes, animando ao mesmo 

tempo as freguesias rurais. Um exemplo de sucesso é a “Grande Rota da Transumância” 

um projeto que traduz a essência agregadora desenvolvida no âmbito do PROVERE - 

Programa de Valorização dos Recursos Endógenos, assumindo como pontos 

fundamentais o desenvolvimento do produto Turismo de Natureza. 

A filosofia de cooperação efetiva e de desenvolvimento integrado do território encontra, 

neste projeto, o seu pleno exemplo concretizando o usufruto dos recursos que o destino 

encerra e que só aqui pode ser vivido. Como tal, envolve uma estratégia intermunicipal, 

para que possa vir a constituir-se como um produto turístico diferenciado que dinamize 

a sua exploração e consequente dinamização económica dos territórios em questão. 

Face ao exposto, a Guarda reúne condições para oferecer, com base nos recursos 

naturais e culturais, um conjunto produtos promotores da sua singularidade natural e 

identidade cultural, capaz de promover a atratividade turística, a saber: 

a) Cultural, explorando as singularidades e a riqueza do património arquitetónico, 

histórico, as tradições culturais, o artesanato e a memória coletiva da Guarda; 

b) Aventura, tendo por base a prática de desportos de contacto com a natureza e de 

atividades facultadas pelas condições naturais, algumas das quais com tradição; 

c) Natureza/ecoturismo, permitido pela diversidade e qualidade da fauna e flora, da 

qualidade paisagística e ambiental, nomeadamente nos Sítios da Rede Natura 2000 e 

Parque Natural da Serra da Estrela; 

d) Turismo no espaço rural. Esta tipologia de alojamento turístico encontra na Guarda 

excelentes condições de desenvolvimento, como a ruralidade do espaço, as tradições 

etnográficas e a tipologia arquitetónica;  
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e) Turismo sénior. Há uma boa apetência pelo ambiente saudável e tranquilo, bem como 

pelos atrativos históricos e culturais que a Guarda oferece e que este mercado procura; 

f) Paisagístico. A diversidade cultural e paisagística do território, proporciona uma 

quantidade infinita de cenários de pura beleza com paisagens e horizontes sempre 

diferentes que oferecem sensações únicas. 

g)Saúde e bem-estar. O ar é um recurso natural precioso de custos baixos, um recurso 

endógeno da Guarda que é preciso aproveitar, enquanto gerador de mais-valias quer a 

nível da investigação na área da saúde, quer a nível do turismo e dos serviços. A Guarda 

tem uma posição geográfica privilegiada em relação à Serra da Estrela o que lhe confere 

biodiversidade e bioclimatismo, que devem ser potenciados para o segmento do turismo 

de saúde e bem-estar. 

Transformar a Guarda num destino de referência no domínio do turismo, é um eixo 

estratégico defendido pela maioria dos atores locais, sendo mesmo considerado como 

uma espécie de “tábua de salvação” da economia local, tal como em muitos outros 

municípios portugueses. 

 O potencial endógeno existe, sobretudo em termos de valores naturais e culturais, mas 

emergem vários obstáculos quer do lado da oferta, quer do lado da procura, que têm 

impedido uma afirmação mais sólida do turismo, assente em projetos de dinamização 

turística. A título de exemplo refira-se: 

 A perda de dinamismo demográfico e a descaracterização dos atrativos turísticos 

são dois dos principais entraves ao desenvolvimento de iniciativas locais;  

 Os níveis de qualidade requeridos pela procura não são, muitas vezes, 

correspondidos pela oferta (dos equipamentos, dos serviços ou dos recursos);  

 O número de postos de emprego criados é afetado por acentuadas variações 

sazonais, registando-se um aumento da oferta de trabalho temporário nos meses 

de maior procura turística; 

 A capacidade institucional dos atores locais é frequentemente débil, o que 

impede a organização da oferta e a profissionalização da promoção.  

O mercado que procura os recursos turísticos ligados aos valores culturais e 

paisagísticos é ainda limitado (MULLER, 2000) e há uma grande variedade de destinos. 
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Superar estas dificuldades constitui um desafio para os espaços rurais, que só se 

conseguirá ultrapassar com a adoção de modelos inovadores e de novas atitudes, que 

insiram o turismo num processo de desenvolvimento integrado e sustentável, que 

envolva as entidades locais mais ativamente na rentabilização dos vários recursos 

endógenos e, consequentemente, dinamizando a atividade turística, em suma, que 

promova o turismo sustentável no verdadeiro significado do conceito. 

 

3‐ Projetos	de	dinamização	turística	na	Guarda	
 

O desenvolvimento turístico de uma dada área destino, passa pela criação de uma oferta 

turística capaz de “enriquecer a estadia do turista”, proporcionando-lhe “momentos 

únicos e memoráveis” (KASTENHOLZ, 2002:2). De acordo com a autora citada a 

animação turística integra uma variedade de ofertas, tais como: atividades ao ar livre, e 

em diferentes espaços naturais (praia, campo, floresta, montanha); animação em espaços 

interiores, em edifícios de interesse patrimonial ou não; animação com maior ou menor 

teor interpretativo – educativo; animação com maior ou menor ênfase no convívio; 

animação mais ou menos ativa, integrando atividades com maior ou menor exigência 

física; animação mais baseada em pessoas ou em equipamentos”. 

No entanto, para constituir-se num instrumento de desenvolvimento, o turismo precisa 

desconcentrar-se e diversificar-se, aproveitando o potencial das regiões e configurando 

produtos turísticos estruturados. No processo de dinamização do território em estudo, é 

possível definir quatro objetivos para potenciar a atratividade turística da Guarda, a 

saber: 

 Requalificação do património; 

 Aproveitamento dos recursos naturais; 

 Organização da oferta turística; 

 Promoção do território. 

Seguidamente, apresentamos num quadro síntese, de que forma estes objetivos deverão 

ser trabalhados para que possam contribuir para fomentar a atratividade do destino. 
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Requalificação do 

património 

A requalificação do património cultural pretende reabilitar este recurso, quer em 

termos físicos, quer refuncionalizando-o. Em termos funcionais deve ser dada 

prioridade à reconfiguração de usos de edifícios e à dinamização de atividades 

de animação. 

 

Aproveitamento dos 

recursos naturais 

 As propostas deverão incidir na maior rentabilização, dinamização e divulgação 

de atividades de contacto com a natureza/desportos de aventura. A existência de 

trilhos rurais, a qualidade ambiental e paisagística devem ser rentabilizados para 

a prática de modalidades desportivas e de lazer. A Guarda poderá afirmar-se 

mais na fileira do turismo no espaço rural, tendo em conta a integridade do meio 

ambiente e a tipologia do edificado de alguns aglomerados. O bioclimatismo 

deverá ser um recurso a explorar no segmento do turismo de saúde e bem – estar. 

 

 

Organização da 

oferta turística 

A organização da oferta decorre também da necessidade de se estruturarem os 

recursos em cooperação com os atores ligados ao turismo, que atuam muito 

desarticuladamente. 

Esta organização é fundamental para qualificar a oferta turística, rentabilizar as 

diversas atividades associadas ao turismo e promover o desejado envolvimento e 

cooperação entre as entidades locais. 

 

 

Promoção do 

território 

A nível supralocal (regional e transfronteiriço), embora dependa de outras 

entidades, as orientações devem pautar-se por uma maior integração turística, 

que se traduza em ações comuns, com ganhos em termos de massa crítica e de 

quota de mercado, tais como a criação de rotas transfronteiriças sustentadas em 

recursos existentes de um lado e outro da fronteira e iniciativas que promovam o 

território de forma integrada. 

Ao nível local, a organização da oferta turística deve apoiar-se numa estrutura 

transversal e integrada de todas os recursos, atividades e atores que potenciam e 

qualificam a oferta.   

Quadro n.º4 - Objetivos potenciadores da atratividade turística da Guarda 

 

A conjugação legitimada destes quatro objetivos parece ser indispensável para que se 

obtenham benefícios futuros em termos de investimentos, de receitas e de aumento de 

quota de mercado turístico. 

Superar o deficit de concertação e de diálogo entre as diversas entidades ligadas ao 

turismo (públicas e privadas) emerge como uma das medidas mais prementes. De facto, 

torna-se mais difícil rentabilizar os recursos se existir uma marcada divergência de 
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atuações e perspetivas. Ao nível local, a cooperação deve assentar numa plataforma de 

debate, de concertação de ideias e de projetos, de partilha de responsabilidades que 

criem sinergias ao nível dos serviços, dos equipamentos e das próprias ações 

promocionais.  

A organização deve também integrar os restantes recursos turísticos, através de uma 

perspetiva transversal, alargando a oferta a outros tipos de procura (desportos de 

aventura, saúde e bem-estar, turismo no espaço rural, entre outros). Sendo o património 

natural e cultural o expoente máximo da Guarda, recursos como a natureza e património 

edificado deve ser integrados numa aposta complementar de rentabilização turística. 

Face ao exposto considera-se indispensável diligenciar as seguintes iniciativas: 

 Promover as singularidades geográficas, patrimoniais e bioclimáticas (qualidade 

do ar) integrando-se na fileira do turismo de lazer saúde e bem-estar; 

  Reforçar a formação dos atores diretamente envolvidos e a envolver no turismo 

para consciencialização das vantagens da sustentabilidade ambiental; 

 Pressionar o poder central no sentido da adoção de políticas ativas de 

discriminação positiva: fiscal, estímulo pelo aumento do cofinanciamento 

público, majoração nos apoios ao emprego e formação profissional, 

investimentos em recursos imateriais ou qualificação dos recursos humanos;  

 Formar redes de parcerias de cooperação interempresas, com outras regiões, 

localidades e atores turísticos no país; 

 Estudar a criação e reforço da notoriedade de uma imagem de marca- os lugares 

devem recorrer às ferramentas do marketing estratégico para se promoverem no 

contexto atual de consumo, afirma KOTLER (2002). Os lugares são 

“consumidos” de diversas formas e por diversos públicos; compreender o 

território como produto para além da sua materialidade física, significa agregar 

fatores imateriais que o constituem como um sistema. Assim, o território passa 

a ser visto como um produto de consumo. Para DAVID AAKER (2001), a 

identidade da marca refere-se à capacidade de uma marca ser reconhecida como 

única ao longo do tempo, graças aos elementos que a individualizam;  

 Integrar programas de promoção conjunta com o Turismo de Portugal e 

Turismo do Centro; 
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 Promover a interatividade entre sectores produtores de produtos regionais e a 

hotelaria e restauração com vantagens para o turismo e combatendo 

desertificação pela fixação e atração de pessoas; 

 Contrariar o efeito túnel 6 criado pelas ligações rodoviárias e ferroviárias através 

da produção de informação, sinalética turística, organização da oferta 

(conteúdos), eventos, circuitos turísticos: criar motivos para converter e 

aproveitar as linhas de passagem em áreas de permanência; 

 Insistir na preservação e sustentabilidade do património como forma de 

assegurar as competências para se ajustar aos segmentos de turismo de 

qualidade. 

Neste âmbito, poder-se-á dizer que o Turismo enquanto atividade transversal, isto é, que 

integra todo um conjunto de sectores, é uma atividade multifacetada e geograficamente 

complexa (PEARCE, 1989), pelo que, deve ser perspetivado como um sistema 

socioeconómico integrado (WTO, 1998). 

Neste sentido, torna-se decisivo que essas mesmas estratégias regionais possuam 

instrumentos com repercussões no sistema turístico regional e promovam (desde a sua 

elaboração e durante a fase de implementação) a necessária articulação intersectorial 

que o Turismo exige. Na verdade, sendo o turismo um fenómeno marcadamente 

regional e uma atividade transversal e multifacetada requer uma abordagem de 

planeamento global do desenvolvimento turístico à escala regional, que integre as 

diferentes componentes (e atores) que compreendem o sistema turismo regional 

(Ambiente, Ordenamento do território, Cultura, Desenvolvimento Rural, Marketing, 

Investimento, Formação, entre outros). No caso em apreço, deverá promover a adoção 

de modelos inovadores e de novas atitudes, que insiram o turismo num processo de 

desenvolvimento integrado e sustentável, que envolva as entidades locais mais 

ativamente na valorização dos vários recursos endógenos. 

 

 

                                                            
6  As  vias  rodoviárias  A23  e  A25 melhoraram  as  ligações  entre  a Guarda  e  as  capitais  de  Portugal  e 
Espanha facilitando também a ligação do interior ao litoral, encurtando o tempo de viagem e permitindo 
que  os  viajantes  cheguem  mais  rapidamente  ao  destino  não  havendo  qualquer  contacto  com  as 
localidades que se situam junto a estas rodovias. 
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4‐ A	promoção	turística	no	município	da	Guarda	
 

Os territórios do interior, como é o caso da Guarda, têm capacidade para dar resposta à 

procura crescente de bens patrimoniais (materiais e imateriais) em parte graças à 

preservação de recursos que tornam o lugar único: 

 Turismo cultural, baseado no encontro com valores culturais e 

patrimoniais preexistentes (estilos de vida comunitária, tradições 

culturais, artesanato, sítios de interesse arqueológico, monumentos, 

festas, folclore);  

 Turismo de aventura, propiciado pelo património natural e paisagístico, 

que estimula a prática de atividades e de desportos variados de contacto 

com a natureza;  

 Ecoturismo, produto que difere do anterior, por se processar em áreas 

com interesse ambiental, nas quais os turistas desfrutam dos valores 

naturais/ ecológicos, causando um impacto mínimo (CUNHA, 2006);  

 Turismo de saúde e bem-estar, ancorado em elementos que permitem o 

relaxamento ou tratamento preventivo ou curativo de certas doenças 

(bioclimatismo);  

 Turismo no espaço rural que comporta um conjunto diversificado de 

modalidades de hospedagem, de serviços e de animação promovidos 

numa zona rural, pela utilização de fatores naturais, sociais e culturais 

desses espaços, pela exploração em pequena escala, numa lógica de 

complemento para a economia local. 

A ausência de uma perspetiva integrada e profissional de promoção é responsável por 

uma evidente falta de visibilidade dos recursos em relação ao exterior, facto que 

condiciona a atração de turistas, visitantes e de investimentos e, assim, retrai o 

desenvolvimento do concelho. As principais causas desta falta ou insipiente promoção 

turística, radicam na insuficiência de investimentos, na conceção incorreta de que a 

promoção turística consiste apenas na publicitação, na falta de concertação entre as 

entidades, na deficiente organização da oferta turística, na falta de recursos humanos 

qualificados e na debilidade das estruturas locais. 
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O objetivo de se implementar um processo de promoção turística constitui um passo 

fundamental para que, a par dos demais objetivos e ações, a Guarda consiga atrair mais 

turistas e visitantes. Segundo FERREIRA (2005), o processo deve incidir 

articuladamente sobre três vertentes: 

 

Recursos 

turísticos 

Ao nível dos recursos é prioritária uma abordagem integrada, através da organização 

da oferta turística. É necessário planificar as atividades e avaliar os resultados 

obtidos para se saber se as estratégias e os meios utilizados estão a surtir efeito. 

 

 

Atores 

locais 

Não poderá haver uma verdadeira promoção turística se não for reconhecida a 

importância da participação dos atores locais na planificação conjunta de estratégias 

e na sua implementação. A constituição de plataformas onde se apela à participação e 

à concertação de projetos é crucial para alcançar este objetivo. 

 

 

Territórios 

regionais e 

supralocais 

No tocante à escala territorial das ações de promoção consideram-se várias 

dimensões. A escala regional, onde deve haver um reforço de integração, apresenta 

um conjunto de produtos complementares, que devem ser explorados em conjunto, 

ao invés de cada município se posicionar no mesmo plano concorrencial. O papel 

desempenhado por algumas entidades, sobretudo, pela Região de Turismo da Serra 

da Estrela e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

embora tenha contribuído para promover e valorizar os recursos regionais, não tem 

alimentado a necessária cooperação intrarregional. O reforço da integração e das 

ações à escala transfronteiriça é muito importante. 

Quadro n.º 5 - Vertentes a considerar no processo de promoção turística. 

Face ao exposto, poderemos afirmar que a natureza da promoção turística reveste-se de 

caraterísticas que se enquadram num modelo de desenvolvimento territorial, isto é, num 

processo baseado no aproveitamento dos recursos locais e numa perspetiva de maior 

cooperação e de envolvimento das entidades locais no aproveitamento desses recursos. 

No entanto, um destino, para que possa chamar a atenção do público, precisa de algo 

que o defina e diferencie. Neste sentido, nada melhor para defini-lo do que uma marca 

que possa identificá-lo e na qual seja possível abranger todas as suas principais 

características, de maneira a que o público e o mercado turístico possam percebê-lo 

facilmente. 

A criação e desenvolvimento de uma imagem de marca serão necessários para que todas 

as caraterísticas endógenas possam ter visibilidade, uma vez que “a imagem talvez seja 

um dos temas de maior relevância quando se trata de turismo” (CASTROGIOVANNI, 

2003:43) e tais conceitos que serão aplicados à marca devem ser estrategicamente 
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pensados para que possam refletir a essência do lugar de maneira coerente e não ser, 

simplesmente, uma promessa vaga e sem fundamentos. Assim, poderemos concluir que 

a construção de uma identidade territorial é algo complexo e que envolve vários fatores. 

Na tentativa de criar uma imagem forte na mente das pessoas, os responsáveis locais 

investem no que tem de mais característico, diferenciado e atrativo, como elementos de 

visibilidade, partindo sempre da ideia de CASTELLS (1999) de que toda identidade é 

construída e, da necessidade dos lugares em desenvolver uma imagem que os diferencie 

dos demais. No entanto, segundo REYES e BORBA (2008), o entendimento da 

promoção territorial como responsabilidade de todos, e do lugar como bem comum, é 

fundamental para o desenvolvimento social e para que todos se sintam parte de um 

projeto coletivo. Afirmam os autores que a sociedade deve sentir-se reconhecida e 

representada por esse projeto, que é uma construção de uma marca social coletiva no 

território, sendo que essa ideia de marca deve ser significativa no sentido de que os 

habitantes se reconheçam através dela como algo que valoriza a cultura local e que 

possa constituir uma identidade forte. 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo	III		

	

Atividade	Profissional	
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1‐ Introdução	
 

 No relatório de atividade profissional aqui apresentado, foi explorada a importância do 

desenvolvimento sustentável e do planeamento turístico bem como, os reflexos da 

atividade turística no desenvolvimento económico local.  

 Sabemos que grande parte dos fluxos turísticos é motivada pelo desejo de conhecer os 

patrimónios materiais e imateriais do local visitado e, assim, poder entrar em contacto 

com a cultura do “outro”. A relação entre património cultural e natural e população 

local e como este binómio se reflete na atividade turística, é uma temática central. É 

imprescindível compreender como se relacionam os patrimónios, que são os elementos 

que constroem a memória e a identidade local. 

Enquanto Técnica Superior de Turismo da Autarquia da Guarda, procurámos ao longo 

de catorze anos, apresentar propostas cuja finalidade foi a afirmação da Guarda como 

destino turístico.  

Durante o nosso percurso profissional encontrámos vários entraves às nossas propostas 

que, sumariamente, se podem compreender devido à falta de conhecimento, por parte 

dos decisores locais, do potencial que a atividade turística, quando bem planeada, pode 

constituir para o desenvolvimento local.  

 No decorrer da nossa atividade profissional e de acordo com o conteúdo funcional da 

carreira de técnica superior, fomos aprofundando os conhecimentos sobre os recursos do 

território e as características da oferta e da procura. É com base nesta experiência 

profissional que encontramos fundamentos que permitem defender que a atividade 

turística na Guarda deverá ser sustentada em dois segmentos: 

 Valorização do património cultural e histórico; 

 Preservação/ valorização do património natural. 

Os projetos e atividades desenvolvidas basearam-se nestes dois eixos, tendo como 

principal objetivo a promoção da economia local através do desenvolvimento de ações 

de valorização dos recursos endógenos. 
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2‐ Atividades	desenvolvidas	
 

Apresentamos, de seguida, um quadro síntese dos principais projetos apresentados no 

decurso do nosso percurso profissional. 

Título do projeto Objetivo Período de 

execução 

 

 

Marcas mágico 

religiosas no centro 

histórico da Guarda 

Estudo e divulgação do património judaico existente 

no centro histórico da Guarda (espaço intramuralhas e 

ruas adjacentes). Pretendeu-se potenciar os resultados 

do estudo realizado, promovendo a criação artística de 

artefactos passíveis de contribuir para a construção da 

identidade e ao mesmo tempo, pudessem funcionar 

como meios de divulgação e proteção patrimonial. 

Início: 

Julho de 2005 

Fim: Novembro 

de 2006 

Projeto 

Patrimonium-Estudo 

e valorização do 

património histórico 

da Guarda 

O desenvolvimento deste projeto teve como 

fundamento a recuperação e salvaguarda do 

património histórico e a preservação de valores de 

identidade local.   

Inicio: 

Abril de 2007 

Fim:  

Janeiro de 2009 

 

Rede Municipal de 

percursos pedestres 

Este projeto tem como objetivo conceber um conjunto 

de trilhos e rotas que permitam criar uma rede de 

percursos que potenciem a atividade turística na cidade 

e nas freguesias rurais. 

Inicio: 

Janeiro de 2008 

Projeto ainda em 

execução 

Quadro n.º 6 - Atividades desenvolvidas visando a valorização do património cultural e histórico e 
preservação/valorização do património natural. 

Seguidamente, abordaremos cada um dos projetos enunciados, justificando a sua 

importância para a valorização do património cultural e histórico e para a 

preservação/valorização do património natural. 

2.1 Marcas mágico - religiosas no centro histórico da Guarda – Livro e Roteiro 
 

Na Guarda, no espaço intramuralhas e ruas adjacentes, a simbologia cruciforme impera, 

acompanhada por vezes de datas e anagramas, merecendo-nos especial referência pelo 

valor patrimonial, valor estético e traço “sui generis”.  
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Não havendo uma explicação única para a existência deste património, alguns factos 

históricos ajudam a compreender esta realidade: 

 

Quadro n.º 7 - Legado judaico no centro histórico da Guarda 

 

Para a generalidade dos visitantes e residentes, este importante património passa 

despercebido. Olhar a cidade e descobrir o espírito do Homem e do tempo que a ergueu 

é, talvez, um dos exercícios mentais mais exigentes (mas igualmente interessantes), a 

que técnicos e investigadores tentam dar resposta. O interesse deste “exercício” reside 

na possibilidade de projetar e construir de forma sustentada e equilibrada a cidade do 

presente e aquela que ficará como legado.  

O estudo do património acima referido beneficiou da possibilidade de poder reunir uma 

equipa multidisciplinar da qual fizeram parte: dois arqueólogos, uma antropóloga, um 

arquiteto, uma técnica de turismo e um fotógrafo. O trabalho de prospeção e 

levantamento foi desenvolvido, numa primeira fase, em pleno Verão (julho a setembro 

de 2005) com condições de luz distintas das que são oferecidas no Outono ou Inverno 

(última fase do levantamento). A especificidade do objeto em estudo levou a que a 

equipa recorresse a várias técnicas de prospeção, levantamento, confirmação, decalque 

ou fotografia que permitiram confirmar a existência das marcas cruciformes. 

A Guarda acolheu uma comunidade judaica
medieval que terá aumentado o seu número
com a expulsão dos Judeus dos reinos de
Espanha em 1492

No século XVI os Judeus da cidade serão
molestados em consequência do estipulado
no Édito de Expulsão (decretado pelo rei d.
Manuel I, em 1496). Surgem assim os
Cristãos‐ Novos, antigos Judeus convertidos à
força à religião Católica os quais demonstram
essa conversão através da gravação de
elementos cruciformes nas ombreiras das
portas.

Outras famílias judaicas, negando a
conversão, abandonam as suas habitações.
Estas edificações serão posteriormente
ocupadas por famílias católicas que buscam a
purificação e a sacralização, recorrendo à
gravação de elementos cruciformes.

Ao longo da história são conhecidos
episódios de exacerbação da fé católica
exteriorizada pela gravação de cruzes,
símbolo máximo da crença num Deus único.

Legado judaico no centro 
histórico da Guarda
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Consciente que o tema em estudo não se esgota com a publicação do livro e roteiro “ 

Marcas mágico-religiosas no centro histórico da Guarda”, impõe-se dar 

continuidade ao trabalho iniciado.  

O “cluster judaico “reveste-se de grande importância para a economia das localidades 

que ainda preservam traços desta cultura ou mesmo comunidades vivas, como é o 

exemplo de Belmonte. É importante referir que cerca de 8 milhões de Judeus são de 

origem Sefardita e que hoje a procura das suas origens leva-os a percorrer os caminhos 

da diáspora. Facilmente se poderá compreender a importância que este mercado poderá 

ter para a dinâmica da economia local e o potencial que representa para a diversificação 

da oferta. 

 

2.2 Projeto Patrimonium- Estudo e Valorização do Património Histórico da Guarda 
 

O principal objetivo deste projeto foi tornar o património legível para o público em 

geral. De facto, um sítio arqueológico ganha sentido quando é estudado, interpretado e 

tornado percetível para a comunidade. Certamente que um amontoado de pedras não 

possui uma leitura até que seja possível determinar a sua funcionalidade, cronologia e 

valor. A criação de infraestruturas de qualidade que permitam a fruição de forma 

aprazível do sítio torna-o visível e visitável; neste sentido, o projeto Patrimonium 

poderá ser considerado como uma viagem no tempo que passa pela divulgação de 

quatro núcleos de investigação que documentam e revelam a História da ocupação 

humana no concelho da Guarda explicando como se terá processado a evolução das 

comunidades humanas desde a Proto-História até à Baixa Idade Média. Os locais 

intervencionados correspondem a sítios classificados, dois deles como Monumentos 

Nacionais (Castro do Tintinolho e Torre de Menagem) e os restantes como de Interesse 

Público (Castro do Jarmelo e Póvoa do Mileu). A recuperação destes Sítios, representa 

uma mais-valia para a compreensão do Património Cultural da Guarda, correspondendo, 

cada um deles, a um símbolo não só da população do Concelho, mas também da 

Região.  
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Sítios Objetivo Tipo de intervenção 

 

 

Torre de 

Menagem 

 

 
 

Realização de um conjunto de ações de 

reabilitação de um dos ex-libris do 

Centro Histórico, a Torre de Menagem. 

Com o desenvolvimento de um projeto 

de valorização neste local, criaram-se 

condições para explorar a temática da 

fundação da cidade e da construção do 

sistema defensivo. 

Reabilitação da Torre de Menagem, 

com a finalidade de ser um local de 

apresentação da História da cidade. A 

intervenção neste local contemplou, 

ainda, a construção de um edifício, que 

alberga o Centro de Receção ao 

Visitante, onde se encontra patente 

uma exposição sobre o Património do 

Concelho da Guarda. 

 

-Castro do 

Tintinolho 

-Castro do 

Jarmelo 

-Estação 

Arqueológica do 

Mileu 

Proceder à escavação arqueológica de 

diversas áreas dos povoados, tornando 

visíveis as estruturas, definindo as linhas 

de fortificação e as áreas habitacionais. 

Efetuar-se-ia o restauro dessas estruturas, 

tornando-as visitáveis, através da sua 

preservação. 

 

A intervenção incidiria na aplicação de 

sinalética adequada e estruturas de 

apoio à fruição dos espaços, contendo 

uma mesma linguagem de design 

gráfico para todos os sítios 

intervencionados, passando pela 

descrição geral do sítio, a apresentação 

de plantas e pormenores, de forma a 

permitirem aos visitantes uma 

compreensão objetiva do património 

visitado. 

Quadro n.º 8 - Sítios intervencionados no âmbito do projeto Patrimonium-Estudo e Valorização do 
Património Histórico da Guarda. 

 Por opção da Autarquia, que ultrapassou a vontade dos técnicos responsáveis pelo 

projeto Patrimonium, algumas das propostas apresentadas não foram consideradas, 

tendo o projeto ficado muito aquém das expectativas dos técnicos que trabalharam para 

que este fosse um projeto estruturante da oferta turística de Guarda. 

 

2.3 Rede Municipal de percursos pedestres: 
 

A prática de andar a pé em trilhos sinalizados, ou pedestrianismo, é uma atividade que 

tem vindo a ganhar um número crescente de praticantes.  

As principais motivações associadas ao pedestrianismo são: 
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 Contacto com a natureza;  

 Bem-estar físico;  

 A descoberta.  

A criação de um percurso pedestre implica a preparação de um caminho, normalmente 

já existente, de maneira a que os seus utilizadores se sintam mais seguros e confortáveis 

ao percorrê-lo. A sua conceção constitui, muitas vezes, uma forma de revitalização de 

caminhos antigos, que com o desenvolvimento dos transportes, por um lado, e o 

declínio da agricultura e da pastorícia, por outro, deixaram de ser usados. 

O concelho da Guarda apresenta valores patrimoniais e paisagísticos relevantes que 

permitem reorientar a sua vocação e reconverter os espaços rurais, dando-lhes novos 

usos/funções associados à emergência de um novo sistema social de valores, ligado à 

sociedade urbana e à fruição de tempos livres, que reconhece como excecionais as 

qualidades culturais e naturais. 

A existência de um património natural de reconhecido valor justificou a prossecução de 

dois projetos ligados a este recurso turístico: 

2.3.1 Roteiro Natural do Concelho da Guarda -Publicação 

Da autoria do biólogo António Pena, editado pela Associação de Desenvolvimento 

Local Pró-Raia, e com a participação do Sector do Turismo da Câmara Municipal da 

Guarda, esta publicação teve como objetivo fazer pela primeira vez um levantamento 

exaustivo do potencial natural do concelho, fauna e flora. Pretende-se alertar os 

responsáveis locais, residentes e visitantes para a existência de um património natural 

único que merece ser preservado e aproveitado como um recurso endógeno potenciador 

de fluxos turísticos que procuram a autenticidade dos locais.  

2.3.2 Rede Municipal de Percursos Pedestres 

Numa segunda fase, tendo como referência os dados obtidos com os levantamentos 

técnicos necessários à realização da referida publicação, constatou-se que seria 

necessário divulgar este património e torná-lo acessível. Com vista à prossecução deste 

objetivo propôs-se à Autarquia da Guarda a criação de uma Rede Municipal de 

Percursos Pedestres que, atravessando vários locais do concelho, promovessem o 

desenvolvimento das áreas rurais que preservam um património natural de grande valor 

e mantêm vivências e práticas artesanais ancestrais que tornam estes lugares únicos. 
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Em janeiro de 2008, foi apresentada uma proposta para a criação de uma rede de 

percursos pedestres que ligasse a urbe aos núcleos rurais. O objetivo deste projeto era o 

de conceber um conjunto de trilhos e rotas que permitissem criar uma verdadeira rede e 

potenciar a atividade turística não só na cidade, mas também nas freguesias rurais.  

Trabalhámos em três dos cinco percursos que estão, atualmente, disponíveis: 

1.º-Guarda-Espaço Educativo Florestal da Quinta da Maunça  

Este trajeto inicia-se no chafariz da Dorna e segue a calçada empedrada até à nascente 

do rio Diz. O percurso até à cruz da Faia e zona do Barrocal oferece uma interessante 

dualidade paisagística, pois se dum lado conseguimos apreciar a cidade, por outro o 

olhar consegue alcançar a beleza do vale do Mondego e da Serra da Estrela.  

Povoações como o Carapito de São Salvador, Alvendre e João Bravo oferecem ao 

visitante um conhecimento de formas de vida e de convívio com a natureza que ainda 

hoje se mantêm e que são a génese da identidade deste território. O destino é o Espaço 

Educativo Florestal Quinta da Maunça que oferece ao visitante um conjunto de 

atividades que promovem a educação ambiental e dão a conhecer o potencial natural 

(fauna e flora) da Guarda;  

2.º-Parque Urbano do rio Diz – Castro do Jarmelo 

Iniciando o percurso num moderno equipamento destinado à prática de atividades 

desportivas e de lazer, esta rota pretende recriar os caminhos antes percorridos pelos 

artesãos do Jarmelo que se deslocavam à cidade para vender gado, cutelaria e alfaias 

agrícolas necessárias ao trabalho do campo.  

Tendo como destino o castro do Jarmelo, este percurso atravessa um conjunto de 

povoações que ainda hoje mantém práticas ancestrais que as tornam locais únicos. No 

final do percurso o visitante é convidado a visitar o Castro do Jarmelo e demais 

património histórico e cultural desta antiga vila. 

3º-Museu de Tecelagem dos Meios-Fernão Joanes (Capela da Nossa Senhora do Soito) 

Tendo como ponto de partida uma antiga fábrica de tecelagem de cobertores de papa, 

hoje em dia transformada em museu/oficina, retomaram-se os percursos da 

transumância e demais atividades ligadas à pastorícia e tecelagem para marcação do 

traçado deste percurso que nos leva até à capela da Nossa Senhora do Soito. Um local 
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bastante aprazível que oferece todas as condições para que o visitante possa permanecer 

uma horas ou até alguns dias. 

 Os percursos pedestres acima referidos foram elaborados de acordo as normas legais 

vigentes para que permitissem a sua inserção nos roteiros nacionais e internacionais de 

pedestrianismo e constituíssem, desta forma, um meio promocional do património 

natural e cultural da Guarda. 

No entanto, convém salientar que a criação de um percurso pedestre não se resume 

apenas à colocação no terreno de sinalética e demais informação que permita a fruição 

do sítio. A monotorização dos impactos junto da comunidade acolhedora, assim como a 

remarcação e ou alteração do mesmo são atividades necessárias ao suporte destas 

infraestruturas e subsequente dinamização das mesmas. 

 Atividades como: birdwatching, provas de orientação, percursos temáticos coincidentes 

com diversas épocas do ano (colheitas, feitura do queijo, recolha do mel, micologia, 

transumância, tosquias…) poderão ser considerados como ações impulsionadoras de 

uma estratégia de dinamização dos percursos e, consequentemente, dos espaços rurais. 

A realização de “serões da província” junto das comunidades que são “afetadas” por 

estes projetos, permitem monitorizar o grau de compromisso e a importância que os 

locais conferem a estas iniciativas, pois se a comunidade recetora não se sentir como 

parte integrante desta rede será a primeira a desvalorizar todo e qualquer esforço que se 

faça no sentido de implementação deste tipo de projetos.  

Face ao acima exposto, será de relevante importância que estes projetos sejam 

consolidados e dinamizados através de iniciativas como: 

 Criação de um banco de voluntários, recrutados junto da população local, 

capazes de transmitir a história e estórias dos lugares; 

 Constituição de grupos de guias de natureza com capacidade e conhecimentos 

específicos para dinamização de atividades. 

Na Guarda, existe um vasto património rural que foi reabilitado (moínhos, escolas, 

antigas fábricas, casas-museu, fornos comunitários) de acordo com as diretrizes 

emanadas por entidades comunitárias e que neste momento não constituem qualquer 

mais-valia para as populações locais; por outro lado, constituem um acréscimo de 

despesa para as autarquias, sem que haja qualquer retorno. Esta situação dever-se-á à 
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falta de organização e de diretrizes concretas por parte dos decisores sobre a 

importância destes recursos para o incremento da economia local.  

 

3‐ Reflexão	e	análise	crítica		
 

O principal propósito deste item é refletir sobre a importância que a atividade turística 

poderá ter no desenvolvimento da economia e quais as alterações que se deverão operar, 

ao nível local, para que esse contributo seja efetivo. O objetivo final é intentar: 

Objetivo Medidas a adotar 
Atenuar o 
défice que é 
conferido à 
atividade 
turística 

O turismo deverá ser considerado como uma atividade que, envolve a 
perspetiva: social, económica, ambiental, cultural e de gestão, 
confirmando o seu caráter transversal no tecido socioeconómico. Nas 
diversas etapas da atividade, todos os atores públicos e privados devem 
estar envolvidos, juntamente com a população local, liderando alianças 
estratégicas para a construção de destinos e produtos. 

Promover a 
região nos 
mercados 
internos e 
externos  

A promoção deverá assumir uma visão global do território e de todos 
os seus recursos, estabelecendo parcerias entre os setores públicos e 
privados e cooperando com entidades que permitam a promoção 
turística de forma integrada num contexto intermunicipal e 
internacional, criando desta forma valor acrescentado à nossa oferta. 

Alargar o 
tempo de 
permanência 
de turistas 

Desenvolvendo ações que tornem a Guarda mais competitiva enquanto 
destino turístico, procurando potenciar o desenvolvimento turístico a 
partir de um processo de planeamento estratégico que considere os 
recursos endógenos como fatores potenciadores da diversificação da 
oferta. 

Quadro n.º 9 - Medidas a adotar para o desenvolvimento da atividade turística na Guarda 

Hoje em dia, o turista procura viver experiências únicas, inesquecíveis, que marquem a 

sua permanência e que não possam ser vivenciadas em qualquer outro local. Esta visão 

holística do produto turístico é que o torna único e insubstituível conferindo um valor 

inestimável para a comunidade acolhedora. As políticas de desenvolvimento, 

descoordenadas e elaboradas à margem da participação dos cidadãos, têm dado provas 

suficientes de incapacidade para inverter as tendências de empobrecimento de muitos 

espaços rurais. A sua implementação tem agudizado os problemas a tal ponto que, a 

rarefação e a desvitalização demográfica, comprometem seriamente a capacidade 

empreendedora de iniciativa local. 
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As Autarquias devem criar mecanismos de proximidade com o tecido empresarial 

criando sinergias e não tentando substituir-se aquelas que são as obrigações legítimas de 

quem direta ou indiretamente, poderá vir a recolher dividendos desta atividade 

económica, assumindo uma postura de elemento coordenador e facilitador entre todas as 

entidades. 

Para que no futuro a atividade turística na Guarda se desenvolva de modo diferente, será 

necessário, construir um projeto comum que consiga criar uma imagem de diferenciação 

suficientemente atrativa. As sugestões apresentadas pretendem ser uma contribuição 

para esse novo rumo. 

Propostas de dinamização da atividade turística 
Reabertura da loja de artesanato, como um espaço de venda e divulgação do mesmo e como um 

local de realização de oficinas temáticas que explorem a riqueza etnográfica do concelho. 

Formação de Guias Turísticos Locais devidamente habilitados para promover e dinamizar o 

património existente 

Organização de uma rede de transportes que permitam a circulação dos turistas, potenciando os 

equipamentos e infraestruturas turísticas existentes. 

Colocação de sinalética turística adequada e reconhecida internacionalmente. 

Instalação de suportes de informação que contenham informações uteis ao cidadão local e aos 

visitantes. 

Dotar o centro da cidade de iluminação e mobiliário urbano que o tornem num local aprazível. 

Criação de um gabinete de apoio à atividade turística que reúna técnicos de várias áreas do 

conhecimento, bem como representantes das entidades que operam na atividade turística, cujo 

objetivo é planear estratégias de intervenção. 

Quadro n.º 10 - Propostas de dinamização da atividade turística na Guarda 

Todas estas propostas, não constituindo custos substanciais para a Autarquia, são ações 

que pela sua simplicidade poderão alterar substancialmente a realidade que se apresenta 

na Guarda. 

 Não devemos continuar a pautar a atuação local apenas como resposta a diretrizes 

emanadas por organismos externos que, pouco ou nada, conhecem da realidade local e 

que de uma forma ou de outra se limitam a financiar projetos ad-hoc sem qualquer 

compromisso de sustentabilidade e equidade social. 

Este trabalho procurou ser uma reflexão sobre a importância do turismo para o território 

da Guarda. 
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Perceber essa importância, significa que os responsáveis locais deverão preocupar-se 

em adotar políticas setoriais de turismo integradas com as de planeamento urbano, que 

atendam aos interesses das comunidades locais e não exclusivamente dos turistas. 

 No caso específico da Guarda, é importante articular as políticas de preservação do 

património natural e cultural visto constituírem uma forte referência da Identidade, 

permitindo estabelecer fortes relações materiais e vínculos afetivos. 

Esta constatação evidencia a importância da realização de um trabalho conjunto que 

envolva todos os atores para que prevaleça o interesse coletivo, visando o bem-estar 

social. 
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