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PREFACE 

Travel makes one modest. You see what a tiny place you 

occupy in the world – Gustave Flaubert 

Travelling is – and should always be – one of the most rewarding adventures. It enables diversity to mingle 
with uniqueness and people’s desire to enjoy life. It brings over diverse craft, gastronomy, and lifestyles to 
the eager visitor. And it makes people discover that, as Aldous Huxley pointed out, everyone is wrong about 
other countries; consequently, it contributes to eradicating stereotypes and thus, leads to peace between 
people … or so it should be.  

Nowadays tourism is a key factor in the world’s GDP and a significant job provider as well as a source for 
invaluable experiences that visitors can enjoy. However, let’s not forget that travelling in search of 
experiences is not new to humanity, since numerous references can be found to such travels already in 
ancient civilizations. Therefore, tourism is a sector in need of constant evolution if the potential traveller is 
to be persuaded to visit new or old destinations. Such evolvement cannot be successful without resorting to 
creativity and innovation and it is here where all the tourist stakeholders must work together in order to 
achieve the absolutely necessary balance among positive destination branding, economic success, and 
visitor and resident satisfaction.   

21st century tourism must face a number of challenges such as, digitalisation (big data, internet of things, 
travel applications in constant development, etc.) that obliges tourist stakeholders to keep pace with the 
latest technology in order to meet the tourist’s needs. Furthermore, a new concept of “tourist” has arisen, 
understood as that traveller who wishes to enjoy a unique experience and therefore, tourist destinations 
must reinvent themselves; the new travellers seek authenticity and quality (defined mainly as a return to 
traditions and culture) and it is here where culinary experiences and surely, spa & wellness destinations as 
well as mountain tourism may easily attract the potential visitor provided that they go through a creative and 
innovative process. 

Notwithstanding the foregoing, the major challenge the sector is already facing is overtourism, a reaction 
against tourism by residents in leading destinations, which reached its peak in the summer of 2017 and was 
even red-hot topic in the press in places like Venice, Dubrovnik, Barcelona, or Palma de Mallorca, among 
others. Both private and public tourist stakeholders had been so focused on increasing visitor rates that the 
situation got out of control with herds of tourists crowding city centres (where residents live and work), food 
markets (where residents do their daily shopping), and rented flats where the local resident cannot cope 
with the tremendous levels of noise, litter and disrespect. As a result, the local resident is completely 
unsatisfied with the visitor, and the visitor is unsatisfied with the destination to such a degree that a new 
term has even been coined “too touristy”. This situation is a serious threat for the sector, since destination 
image may become so damaged that it might be finally discarded by future potential travellers. Undoubtedly, 
creativity and innovation will be key issues now if the sector wants to reach the ideal balance between 
positive revenues and both residents’ and tourists’ satisfaction. An alignment between public and private 
bodies is a must but academia researchers should be invited to participate, since they bring out thorough 
analyses and consequently, may put forward valuable insights on strategies to succeed.  

ISITH editions are an invaluable initiative to gather experts in tourism from the academic arena, public 
authorities, organizations and businesses at an international level. It is through this share of knowledge and 
expertise that new lines of research and innovation could be realised. And this is what the reader will 
experience throughout this book with regard to innovation in tourism and hospitality. 

We should all make our best to ensure that tourism will always be the experience that Mark Twain described 
as Explore. Dream. Discover.  

Mercedes Aznar 

Chair - ISITH 
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ABSTRAcT

The good results of tourism in 2016 have raised optimism in the sector 
however, there is a series of threats that may have a negative signifi-
cant impact on tourism if they are not paid the required attention. Also, 
avoiding seasonality and the risk of endangering small rural communities 
must be considered, as sustainability should be the main priority for all 
the stakeholders involved, especially this year when the whole world is 
celebrating the International Year of Sustainable Tourism for Develop-
ment. Therefore, the objective of this paper is to make an analysis of 
those threats that can seriously damage the tourist sector but also, of 
the opportunities that may derive from the dramatic changes our society 
is going through. This study has been based on four particular areas: 
health tourism and accessibility; culture, gastronomy and wine; educa-
tion and technology; and mountain tourism. There are many opportuni-
ties the sector can benefit from but only if the parties involved are willing 
to innovate and become creative.
Keywords: tourism, XXI century, threats, sustainability, innovation

ReSUMO

 Os bons resultados do turismo em 2016 aumentaram o otimismo 
no setor. No entanto, há uma série de ameaças que podem ter um 
significativo impacto negativo no turismo, se não receberem a aten-
ção necessária. Além disso, evitar a sazonalidade e o risco de pôr em 
perigo as pequenas comunidades rurais também devem ser conside-
rados, uma vez que a sustentabilidade deve ser a principal prioridade 
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para todas as partes interessadas, especialmente neste ano, quando 
o mundo inteiro comemora o Ano Internacional do Turismo Sustentável 
para o Desenvolvimento. Assim, o objetivo deste trabalho é fazer uma 
análise das ameaças que podem danificar seriamente o setor turístico, 
mas também sobre as oportunidades que podem resultar das mudan-
ças dramáticas que a nossa sociedade está a passar. Este estudo 
baseou-se em quatro áreas específicas: turismo de saúde e acessibi-
lidade; cultura, gastronomia e vinho; educação e tecnologia; e turismo 
de montanha. Há muitas oportunidades de que o setor pode beneficiar, 
mas apenas se as partes envolvidas estiverem dispostas a inovar e a 
tornarem-se criativas.
Palavras-chave: turismo, século XXI, ameaças, sustentabilidade, inovação

ReSUMen 

Los buenos resultados turísticos en 2016 han elevado el optimismo en 
el sector; sin embargo, hay una serie de amenazas que pueden tener 
un significativo impacto negativo en el turismo si no se les presta la debi-
da atención. Por otro lado, evitar la estacionalidad y el riesgo de llegar 
a poner en peligro las pequeñas comunidades rurales deben asimismo 
ser tenidos en cuenta puesto que la sostenibilidad debería ser la prin-
cipal prioridad para todas las partes involucradas, especialmente este 
año en el que a nivel mundial se está celebrando el International Year 
of Sustainable Tourism for Development. Así pues, el objetivo de este 
artículo es llevar a cabo un análisis de aquellas amenazas que pueden 
dañar seriamente al sector turístico pero también de las oportunidades 
que se pueden derivar de los considerables cambios por los que está 
pasando nuestra sociedad actual. Este estudio se ha basado en cuatro 
áreas en particular: el turismo de salud y la accesibilidad; la cultura, 
la gastronomía y el vino; la educación y la tecnología; y el turismo de 
montaña. Existen muchas posibilidades de que el sector pueda bene-
ficiarse. Bastaría con que las partes implicadas estuvieran dispuestas a 
innovar y optaran por la creatividad. 
Palabras clave: turismo, siglo XXI, amenazas, sostenibilidad, innovación
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inTROdUcTiOn 

In response to the Open Letter on Travel and Tourism presented to the 
Prime Minister of Malta, Dr. Joseph Muscat, by the World Tourism Orga-
nization (UNWTO) and the World Travel and Tourism Council (WTTC) at 
the end of May 2017, he concluded that tourism “(…) is actually one of 
those areas through which we believe that wealth percolates to all sec-
tions of society in a direct manner”. Surely, tourism nowadays is much 
more than culture, cruises, events, and the like. And although visitors 
figures are on the rise, we cannot remain in our comfort zones, since 
trends can adopt flickering ways. This is why during the Malta meeting 
two interesting events were implemented having in mind the need to 
innovate and compete adequately: on the one hand, a masterclass on 
how to attract Chinese tourism to the Mediterranean countries (a big and 
powerful market that cannot be ignored); and on the other, an event on 
how to enhance Europe’s tourism competitiveness through new prod-
ucts. In other words, innovation and creativity are a must to succeed. 
As mentioned above, there was a significant increase in the number 
of worldwide visitors during 2016: over 1.2 billion tourists, i.e. a rise of 
3.9% compared to the previous year (UNWTO, 2016d). This means 
2016 represents the 7th consecutive year of sustained growth after the 
global economic and financial crisis that stroke worldwide from 2009. 
Nevertheless, figures fluctuate depending on destinations and thus, Eu-
rope presented mixed results although the number of visitors increased 
by 2%. There has been a solid growth in countries such as Spain or 
Portugal. 
However, France and Belgium experienced a considerable decline 
which is more than likely due to the recent terrorist attacks by the so-
called ISIS (Islamic State of Iran and Syria). Bearing this in mind, we may 
say that certain countries are experiencing a kind of “borrowed tourism”, 
since visitors are fleeing conflict areas and so, spreading towards other 
destinations. Undoubtedly, this is a great opportunity for those countries 
to create a solid basis for their tourism strategy and indeed, customer 
loyalty is of paramount importance here. Consequently, innovation be-
comes a key factor. And although terrorist attacks are a tremendously 
serious impact factor, other challenges cannot be ignored that can seri-
ously affect tourist destinations. 
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cHALLenGeS AHeAd

No country can claim to be free from risks at present. There are ma-
ny dangers that can affect not only tourism but the whole destination’s 
economy and welfare state. Some relevant challenges are presented 
below in order to illustrate this point:
Natural disasters. The whole world remained speechless in the after-
math of the terrible earthquakes that devastated central Italy last sum-
mer, where almost 300 people died. Besides the terrible impact of the 
high rate of deaths, whole villages and consequently, their cultural heri-
tage were practically destroyed (if not entirely). Tourist destinations such 
as Amatrice, Accumoli or Arquata del Tronto have been demolished. A 
long time will be needed before those areas come back to life, if they 
do. In sum, this natural disaster has meant the personal and economic 
ruin of all the surviving inhabitants in the area. In addition, a good number 
of both customary and prospective tourists may now consider Italy as 
a potentially dangerous destination if they are willing to enjoy a relaxing 
holiday.
Other destinations have suffered greatly from natural causes, as for ex-
ample, the destruction of tourist places such as Aruba, St. Lucia or even 
the States because of hurricane Matthew last September; or the havoc 
wreaked by Cyclone Vardah in Thailand and India last December, just to 
mention a few.

Health-related pandemics. The Ebola outbreak that initiated in 2013 and 
was not officially declared as terminated until 2016 expanded the fear 
of travelling, since the easy and fast spread of the disease placed the 
global population in serious risk of contagion. Likewise, the Zika virus 
epidemic put the celebration of the last Olympic Games in Brazil at stake 
when the World Health Organization proclaimed the virus as an inter-
national emergency case for public health worldwide early in February 
2016, just five months before the start of the Olympics (even some of 
the participants to the Games refused to travel to Brazil). 
Political instability. The rise of nationalism across Europe will surely affect 
travelling to certain destinations because of the conflict arising from it. 
Without a doubt, the most significant consequence of this is the “Brexit” 
case that stroke the whole of Europe in June 2016; and we have not 
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seen yet the whole scenario, as negotiations are still ongoing, but what 
can be already observed is variations in the value of the British currency 
and especially, a difference in how people from certain countries are 
regarded even when visiting on their holiday.
Crisis communication is key to diminish impact on tourism. Therefore, 
all tourism stakeholders should cooperate in order to provide immediate, 
effective and reliable support when the problem occurs. As the UNWTO 
Secretary-General, Taleb Rifai, said “tourism is one of the most resilient 
and fastest-growing economic sectors but it is also very sensitive to 
risks, both actual and perceived” (UNWTO, 2016b). 
Perception is as dangerous as reality and hence, building confidence 
among travellers should be a must. In order to address this issue, the first 
meeting of the UNWTO High Level Task Force on Tourism and Security 
was held early last May with the objective to integrate national security 
with tourism security, crisis communication and travel counselling; and 
which counted on the participation of UNODC (United Nations Office 
on Drugs and Crime), IATA (International Air Transport Association), PA-
TA (Pacific Asia Travel Organization), WTTC (World Travel and Tourism 
Council), BTW (Federal Association of the German Tourism Industry), 
and ABTA (British Travel Agencies). This Task Force will also work on 
seamless travel, including visa facilitation (despite the difficult situation 
worldwide), and especially, on crisis communications.
In spite of the hard times we are facing nowadays, figures speak for 
themselves, since tourism accounts for 7% of worldwide exports; it pro-
vides 1 in 11 jobs; it represents 10% of the world’s GDP; and it is the 
third worldwide export category (UNWTO, 2016d). As a result, there is 
no room for complacency and efforts to improve are more important 
than ever. Furthermore, all the present initiatives must also focus on 
sustainability and development, as 2017 has been declared as the Inter-
national Year of Sustainable Tourism for Development by the UNWTO.
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THe inTeRnATiOnAL YeAR OF SUSTAinABLe 
TOURiSM FOR deVeLOPMenT (iY2017)

“There are many reasons for declaring 2017 as the International Year 
of Sustainable Tourism for Development, such as greater appreciation 
of different cultures and thus peace among peoples,” said His Majesty 
Felipe VI, King of Spain, at the UNWTO’s launch of IY2017 last March in 
Madrid; and surely, this is one of the most important aims of this initiative, 
together with a mutual understanding among cultures; and also, to be-
come a powerful tool that should ensure tourism as a pillar in achieving 
the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), UNWTO resolution ap-
proved in September 2015 whose target is to end poverty, protect the 
planet, and ensure prosperity.Moreover, SDGs encompass the 2030 
Agenda for Sustainable Development, another ambitious initiative devel-
oped by the United Nations and which is to be implemented worldwide.
Concerning tourism, the objective of the IY2017 (UNWTO, 2017c) is to 
promote the role of tourism in 5 key areas: 1. Inclusive and sustainable 
economic growth; 2. Social inclusiveness, employment & poverty re-
duction; 3. Resource efficiency, environmental protection and climate 
change; 4. Cultural values, diversity and heritage; and 5. Mutual under-
standing, peace and security.
This is a vast endeavour that will be also implemented in collaboration 
with the UNWTO International Network of Sustainable Tourism Obser-
vatories. There are already interesting initiatives in line with sustainability 
as China, which is a leading tourism destination – actually, it ranked 
4th after France, USA and Spain in 2015 (UNWTO, 2016d) and has 
established a strategic plan aiming to reduce poverty rates by 2020. Or 
Malaysia, the 2nd most visited destination in South-East Asia, that has 
created an Economic Transformation Programme (PEMANDU, 2010) in 
order to boost rural and youth tourism, ecotourism, families, business, 
entertainment, etc. Or Portugal, which presented last February their 
Portugal 4.0 project (Portugal Ventures, 2016); this has the objective 
to foster innovation and entrepreneurship in the tourism sector and to 
work on areas such as the rehabilitation of historical buildings inland 
and the promotion of routes through natural areas. Certainly, all these 
actions should develop according to the UNWTO Global Code of Ethics 
for Tourism (UNWTO, 2001); up to June 2017, 514 companies and 



14

 
associations from 68 countries have already committed to it. The Code 
is voluntary so far however, work is being developed towards changing 
it into an international Convention that would convert it into a binding 
instrument worldwide. There is a strong likelihood this resolution may be 
adopted in the UNWTO General Assembly that will be held in China next 
September 2017.  
Once the background has been set concerning both the present situa-
tion and actions being implemented in the tourist sector worldwide, an 
analysis on threats and opportunities as well as trends will be presented 
with regard to four main tourism areas: 1. Health, welfare and accessi-
bility; 2. Culture, food and wine; 3. Education and technology; and 4. 
Experiences in mountain territories.

HeALTH, WeLFARe And AcceSSiBiLiTY

 Health is always a relevant issue but nowadays public opinion is placing 
special relevance to it. As a result, medical tourism has become a grow-
ing segment, which has been evidently acknowledged by the UNWTO 
and also, the European Travel Commission through a common research 
called Exploring Health Tourism that establishes common grounds for 
creating a health-related taxonomy (UNWTO, 2016a). It is an important 
attempt to provide a coherent construct of health-related tourism and 
also, to deepen in the motivations behind travellers looking for health-re-
lated services.
Medical tourism is a major pillar of certain global economies, with a rev-
enue of about €50 billion in 2016 (MedHalt, 2016). A medical tourist 
would spend between six and ten times more than a conventional one, 
which is not surprising if we look at the wide range of possible treatments 
they would search for, ranging from odontology or cancer treatment to 
fertility ones. A Spanish example of best practice on fertility treatments 
will clearly illustrate this point: the biggest centre in Europe in assisted 
reproduction with patients from nearly 100 different nationalities (this rep-
resents 25% of their total patient rates), and with an annual turnover of 
about €170 million. As a private clinic, the cost of these treatments can 
range from about €1,000 to €8,000, if the insemination or fertilisation 
therapies are successful already from the initial treatment. Consequent-
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ly, the target market revolves around high income couples that will also 
need accommodation, eating out, shopping, and all sorts of tourism 
services during their stay. The impact on the local economy is doubtless 
significant.
Another sector in tourism related to health services is wellness. How-
ever, sometimes the difference between medical and wellness tourism 
does not seem to be clear-cut, and therefore a definition will be provid-
ed. According to the Global Spa Summit (2011), the medical tourist is 
an individual who is normally ill or rather seeks for some kind of treatment 
or surgery. On the other hand, the wellness tourist generally looks for of-
fers that integrate mental and physical health and treatments to prevent 
illness with the objective to improve both their health and quality of life.
If we have a look at relevant figures and data, wellness is a sector of 
major importance in tourism, since total revenues for 2015 were $3.72 
trillion, in other words, 15.6% of total tourism gains (Global Wellness 
Institute, 2016). In addition, tourist expenditure is particularly relevant, 
as wellness tourists spend 61% more than the average travellers. More-
over, wellness tourism even saw a significant increase of 10.6% during 
2013-2015, while the global economy was in recession. Finally, it pro-
vides 17.9 million jobs worldwide. So, it is no doubt one of the world’s 
fastest growing and more resilient markets. And wellness will remain 
on the rise as demanded by today’s society where there is an emerg-
ing global middle-class despite the economic recession, and also, the 
world population is aging rapidly. We are dealing here with the so-called 
LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) segment characterised 
by wealthy and educated consumers in search of experiences based 
on authenticity and nature. For this reason, a wide range of offers is 
available for them such as, cruises with wellness experiences; or well-
ness programmes at airports, where the traveller can relax either in quiet 
rooms or in indoor green spaces or walking tracks, or simply enjoy or-
ganic and vegetarian cuisine.
Some of the new trends at present are related to stress consequences, 
a major cause of disease nowadays. Only in the United States, 77% of 
people suffered physically from stress in 2014 and 73% psychologically 
(The American Institute of Stress, 2014); and these figures are not de-
creasing. For this reason, the traveller has on offer stop-smoking retreats 
for example, with specialist therapies; or pack holidays where mind and 
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emotion healing is key and specialists provide aid to reconnect mind, 
body and soul. Other trends relate to serious health issues such as can-
cer and it is here where there is a clear overlap of medical and wellness 
tourism in many cases. 
Post-cancer recovery retreats or physical therapy holidays are good ex-
amples where the tourist enjoys spa therapies and alternative natural 
medicine treatments integrated with medical specialists consultations in 
the former; and physiotherapy integrated with other treatments as aquat-
ic therapy in the latter. As nutrition is an important factor in health, an-
other option is the so-called eat-well detox holidays so that visitors can 
enjoy healthy diets but also, work towards losing weight in a healthy and 
delicious way.
In order to widen the prospective customers spectrum, interesting op-
tions are available. Wellness to heal workplace problems is not exactly 
new, as this has been going on for a long time where the tourist can en-
joy relaxation through spa therapies; but what is new here is the fact that 
companies are offering this pack as a way to encourage team-building 
as well. Another interesting option is wellness for the whole family so that 
we can find even mini-spa treatments for children; the objective here 
is to offer relaxation for parents, as they can enjoy their wellness treat-
ments while their children are enjoying theirs but also, to make sure that 
children become disconnected from their technological gadgets (iPad’s, 
smartphones, and the like) during their stay. Therefore, new sports and 
activities are programmed for children apart from the spa ones. One 
more relevant offer concerns the concept of the modern man, i.e. men 
who are interested in their health and well-being, which includes not 
only spa therapies but also cosmetic ones, all integrated in the wellness 
pack. And finally, holiday packs are on offer for those individuals who 
wish to travel with their friends but also, for the solo traveller who is given 
the opportunity to join a group of people with similar likes and wishes; 
they are fitness holidays where people train in groups, thus, giving them 
the chance to learn from one another but also, to make lifelong friends. 
These are only a few examples to illustrate how the sector is trying to 
cover the present market demand.  
As regards accessibility, although UNWTO and the European Union 
have been working on this issue for a long time, there is still much room 
for improvement. This is why the IY2017 focuses once again on it be-
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cause we cannot ignore that there are one billion people around the 
world with special needs, i.e. 15% of the world’s population (The World 
Bank, 2017). But this figure rises when we also include here seniors and 
families travelling with small children. As the former UN Secretary-Gen-
eral Ban Ki-Moon said during the World Tourism Day 2016 officially cele-
brated in Bangkok under the theme “Tourism for all – promoting universal 
accessibility”, “Everyone has the right to access leisure and tourism ser-
vices on an equal basis”. It is extremely important to erase that concept 
that still exists of accessibility as a burden in business: if all products and 
services had the objective to increase accessibility, more value would 
be added and as a result, this would become a tremendous opportunity 
for the business sector. And although we cannot ignore the fact that 
accessibility may be rather complex in areas such as mountain tourism, 
creativity can establish the difference among destinations. 
It is for this reason that the Technical Committee TC228 has been cre-
ated aiming to work on tourism and related services within the Interna-
tional Organization for Standardization (ISO). This team is responsible for 
developing a standard to be operational globally, i.e. ISO21902 Tourism 
and related services – Tourism for all – Requirements and recommen-
dations (ISO, 2017), aiming to establish guidelines for tourism planning 
and destination management; it is expected to be approved in 2018 and 
promulgated during 2019.

cULTURe, FOOd And Wine

Gastronomy is an essential component of history and nowadays it has 
become a major motivation to visit a destination; only in the US, over 
75% (Stone et al., 2016) of leisure travellers consider culinary experienc-
es to be a major factor when arranging their holiday trips. Needless to 
say, this particular tourism area has proven to be relevant both in impel-
ling local and particularly, rural destinations and strengthening sustain-
ability, thus contributing towards the principles of sustainability being at 
stake through IY2017 as well as committing to the protection of cultural 
values, heritage and diversity which are so important in heritage tourism. 
Certainly, there is a clear relationship between food and culture which 
has become a major catalyst for sustainable tourism, since gastronomy 
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tourism reveals the authenticity of every selected destination.
According to the 2016 Food Travel Monitor published by the World Food 
Travel Association (Stone et al., 2016), trends at present are based on a 
return to culinary roots in search of authentic experiences. For example, 
the concept of meal sharing is on the rise: focus is placed on integrating 
the tourist with local chefs, homeowners and tour leaders, as a way to 
foster active participation in food sourcing (e.g. local culinary festivals, 
culinary days, rural culinary fairs, etc.). Establishing this kind of networks 
is always positive for the communities involved because these become 
reinforced; and also, individuals such as chefs or homeowners are pro-
vided with the power to create new companies and as a result, local 
development is boosted and the community identity becomes strength-
ened.
Another trend is culinary storytelling. i.e. specific content is used to de-
sign trips that entail authentic experiences and memorable journeys. An 
example of this could be the days of Celtiberian cuisine that are organ-
ised in some parts of Spain, whereby the visitors are offered a cultural 
visit to archaeological sites focusing on the history of this particular cui-
sine; then, they are transferred to small rural restaurants where chefs 
and business owners provide visitors with a description on how meals 
were cooked in Celtiberian times; and finally, visitors enjoy the culinary 
heritage experience (farm-to-table cuisine is a major feature here). And 
of course, they can also enjoy traditional local agricultural products and 
craft in the small shops of the rural community.
Finally, home-cooking is another trend that relies on going back to com-
munities’ roots; a trend that is quite common in the US by which visitors 
are invited to private households where the owner cooks for them with 
the local products and using the local traditional recipes.
These are just a few examples of what new trends are aiming at just 
now and in sum, we can say that the main focus lies on a shift towards 
tradition understood as authenticity. As a result, there is also a shift in 
the potential customer, since interest now does not rely on Michellin-star 
restaurants tours but rather on health and wellness, and on achieving a 
better understanding of ingredients, their origins and benefits. Thus, we 
are witnessing a redefinition of the concept of luxury in which the new 
generation called millennials (those individuals born after 1980 and the 
first generation to come of age in the new millennium) has a major role 
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because one of their characteristics is their search for genuine experi-
ences. Moreover, it is the biggest generation in the history of the United 
States for example and so, this market must be seriously taken into 
account businesswise. 
Wine tourism is a key component of gastronomy tourism and also, a 
growing segment. Obviously, it has a close link to culture, history and 
lifestyle and as is the case with culinary tourism, it also contributes to the 
development of the tourist sector. This is why it has a global support: 
on the one hand, UNWTO has created the Wine Tourism Prototype as 
an evaluation tool on the impact of wineries at a cultural, economic, so-
cial and environmental level; its objective is to help emphasise aspects 
such as culture, history and tradition. On the other hand, the European 
Network of Wine Cities launched in 2012 the European Wine City com-
petition, an important initiative to empower rural communities; this year 
the winning capital is Cambados (Spain), a municipality of about 14,000 
inhabitants which has a lot to gain if full advantage is taken of this great 
opportunity.
The trends in this segment revolve around establishing partnerships of 
wineries with tour operators in order to present wine tourism as a new 
experience, by making visitors enjoy the wine making experience first-
hand and also, making their own blends which will be labelled later on; or 
by making tours unique though tractor trips, for example, along the vine-
yards so that visitors become educated about their different features. 
The creation of wine villages is another attractive focus for potential tour-
ists whereby the whole destination becomes a kind of thematic park 
and the tourist can become familiar with the history and tradition of wine 
through stores, restaurants, museums and in some cases, also spas. 
On the whole, the main point in all these initiatives is to arrange activities 
(tourist packages) involving eco-tourism concerning wildlife, thus a par-
ticular segment is aimed at here i.e. LOHAS, since they have an interest 
in wine as a natural product and at the same time, as the basic source 
of income for many winemakers’ families; and also, they place an em-
phasis on sustainability associated with local products and regionality, in 
other words, culture.
As already mentioned, heritage tourism is doubtless of paramount im-
portance at a regional level because among many different reasons, it is 
recession-proof and it can help towards avoiding seasonality so conse-
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quently, regional cooperation and the active involvement and participa-
tion of all the stakeholders is a must. Therefore, it is no wonder that there 
are so many initiatives to foster, enhance and enrich cultural tourism.
Concerning support by UNWTO, an interesting action is The Phoenician 
Tourism Route covering various periods of the Phoenician heritage with 
routes that will connect 3 continents, 18 countries and more than 80 
towns. It was launched last November and as Europe is also part of the 
itineraries, its great potential has also been recognised by the Council of 
Europe. Another initiative is The Path of Pearls in Bahrain, listed by UNE-
SCO as World Heritage Site, where the visitor can learn and experience 
pearl-diving and the harvesting of oysters, and how those beautiful and 
unique pearls have become the particular source of income of their in-
habitants, which has enabled the island to develop a specific economic, 
cultural and social system. And surely, the most relevant initiative is The 
Silk Road Tourism, an ongoing project work in collaboration with UNES-
CO, which was first raised at UNWTO’s General Assembly in 1993. It is 
a vast endeavour that intends to join 3 continents and cover over 12,000 
km and which has 33 Member States participating so far. However, the 
major objective is to use this route as a vehicle for promoting peace and 
cultural understanding among nations and although war conflicts and 
terrorist attacks are a major threat, there is a worldwide manifest interest 
in this initiative (related to this, China has recently launched The New Silk 
Route – called OBOR, One Belt, One Road – with the objective to take 
advantage of the commercial benefits that can derive from this ancient 
route). This is why TripAdvisor presented last March their second survey 
on travel trends for the silk road, a report that assesses travel prefer-
ences, habits and interests along the route (TripAdvisor, 2017). They 
concluded that visitors’ top interests were first, to visit UNESCO World 
Heritage Sites; second, to experience the local gastronomy; and finally, 
to attend local festivals and events.
The European Commission also supports initiatives in this line such 
as, The European Capital of Culture (this year being a twofold action 
with Aarhus in Denmark, and Pafos in Cyprus) that was first launched 
in 1985. These actions can have a significant impact on the regional 
economy and local community if they are developed and managed in 
the right way; and what is more important, they can lead to an increase 
in citizens’ pride by sharing their local values and history with visitors, and 
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as a result, a major impact on the business community. In addition, it is 
worthwhile to recall that 2018 will be the first European Year of Cultural 
Heritage, an initiative that will surely enhance cultural tourism in the con-
tinent by making potential visitors become interested and involved in our 
cultural traditions. So, once again creativity and innovation will be crucial 
factors to succeed in heritage tourism, especially in small communities 
enriched by their own heritage but which have to work harder to find their 
niche. Hopefully, this new action starting in a few months will become a 
solid support for them.

TecHnOLOGY And edUcATiOn

21st century tourism should rely highly on technology, as our society is 
nowadays. Those who ignore this are left behind and this is something 
that tourist destinations and the tourism sector in general cannot af-
ford. Digitalisation is a must in all sectors of the economy and in tourism 
there is a need for digital applications that should provide customised 
services, so much in line with the spread concept of “tourists first”. The 
new millennium, and new century, tourist is constantly connected and 
informed and also, demands authentic, unique and valuable experienc-
es; and applications and latest technology can add support towards this 
target. On the other hand, applying this digitalisation will also represent 
a differentiation among tourist destinations aiming to not only add value 
but to preserve natural, social and cultural environments as well. And 
doubtlessly, modern technologies should cater for people with visual, 
hearing, mobility or cognitive impairments who are left behind in many 
tourist destinations.
In this line, the UNWTO supports the concept of “smart destinations” 
and for this reason, last February the first Smart Destinations World Con-
ference was held. Participants concluded that innovation, technology 
and sustainability are the pillars of smart destinations in dealing with the 
intelligent promotion of tourist sites, digital accessibility, big data and 
open platforms, or the sharing of existing applications, among many 
other relevant issues. As Mr Taleb said during the Conference, “smart 
tourism is not a trend, but the future of tourism development” (UNWTO, 
2017a).
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However, technology must also be used towards a sustainable society 
and the tourist sector must follow. As Europeans, we must comply with 
the European Commission’s Nearly-Zero Energy Hotels (neZEH) e-tool-
kit (www.nezeh.eu), a three-year European-funded project in the frame-
work of the Intelligent Energy Europe Programme, that was launched in 
2016 and whose objective is to fight climate change by assessing the 
energy performance of hotels. This toolkit recommends measures that 
should improve and increase the use of renewable energy leading to 
a nearly-zero consumption. So far, the project is in the piloting phase 
in which 7 European countries have already participated i.e. Croatia, 
France, Greece, Italy, Romania, Spain and Sweden. Nevertheless, all 
EU Member States are required to meet the neZEH regulations by 2020.
Concerning some of the trends we can observe in the sector, TV book-
ing is indeed an increasing practice that should be looked upon. Tech-
nology has evolved tremendously with regard to TV sets and the latest 
smart devices with Internet connection offer possibilities that seemed to 
be unthinkable not long ago, since the new customer can easily booked 
a holiday just sitting comfortably in front of the telly. This is unquestion-
ably a very positive development for the tourist customer, however the 
fact that this will seriously affect the travel agency sector is also unques-
tionable. A redefinition of this sector will be indispensable, otherwise 
travel agencies are bound to disappear. In this sense, there is a new tool 
that some travel agencies have already started using, i.e. the virtual reali-
ty. This technology is ideal for travellers to choose a destination because 
it allows them to see it in depth in a kind of “try-before-you-fly” service. 
Once in destination, there are two new technological developments that 
have recently appeared on the market. On the one hand, we can find 
the new concept of digital payment now understood as a digital forex 
wallet which allows the traveller to spend and store money, and also, to 
convert multiple foreign currencies. And on the other, chatbots will be an 
invaluable help for travellers for example for communicating directly with 
people in a foreign language. These are computer programmes, in the 
form of a virtual email correspondent, that can reply to messages from 
computer users. Needless to say, this is a revolution in the travel indus-
try and in particular, in the so-called conversational commerce (chatting 
through Whatsapp or Facebook Messenger, for example). However, 
there is still a long way to go because the main obstacle here is the 
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availability of technology in tourist destinations.
It has been mentioned before that a number of activities will be devel-
oped in order to promote and strengthen the 5 key areas of the IY2017. 
And with regard to education, a focus will be placed on the area “Ca-
pacity building and education” (UNWTO, 2017b) by working on three 
specific lines of action: 1. promoting the creation and implementation of 
educational policies to support sustainable tourism for development; 2. 
improving the existing curricula towards the 2030 Agenda and SDGs so 
that students should learn and reflect on the requirements derived from 
both; and 3. enhancing knowledge and skills in the case of women and 
young people, who are suffering the consequences of unemployment 
rates. In order to implement these, the UNWTO suggests a number of 
activities that should be carried out by all the stakeholders involved: work-
shops and training on sustainable tourism focused on capacity-building; 
exchange programmes both regional and international; tailored present 
curricula to also include the requirements described by the Global Code 
of Ethics for Tourism; and vocational training programmes for disad-
vantaged groups, as mentioned earlier. Hopefully, the education sector 
will be willing to contribute to these actions and consequently, improve 
greatly students’ training; further analysis at the end of IY2017 should be 
done so as to find out to what extent higher education institutions have 
participated in this initiative and their outcomes.
Some institutions have already anticipated and established new pro-
grammes, as Les Roches International, a prestigious institution for tour-
ism studies recognised worldwide. A few examples will suffice to illus-
trate this point. They have signed cooperation agreements with certain 
emerging economies in order to help develop the local talent (e.g., they 
have set up a hospitality management institution in Rwanda). Also, they 
foster the digital advantage by integrating digital skills into their hospitality 
and management programmes for helping students develop innovation 
technology and digital skills; and besides, students are trained on how to 
use technology to create seamless travel experiences. Furthermore, this 
institution has created a Postgraduate Diploma in Marketing Manage-
ment for Luxury Tourism aiming to make students aware of the impact 
of new technologies and trends to become leaders in the market and in 
innovation if they want to meet the demands of luxury travellers. These 
are only a few examples that could make universities and colleges re-
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flect on the curricula and training programmes they are offering, analyse 
the present situation (taking into account the lines of action suggested 
above), and focus on creativity and innovation so that they can also 
establish their niche on the market by educating the 21st century under-
graduate and graduate students. 

eXPeRienceS in MOUnTAin TeRRiTORieS

Mountain tourism has a powerful potential for the sustainable develop-
ment and economic growth of rural communities. However, it can also 
be very negative for mountain territories because of the impact visitors 
can cause. Firstly, the highest risk is environmental because the fragility 
of the ecosystems can get easily damaged by travellers. Then, at a so-
cio-cultural level, rural communities are threatened due to the use – and 
abuse – of natural resources but most importantly, the adoption of for-
eign traditions at the expense of local ones can seriously damage them; 
likewise, the concentration of visitors in small areas contribute negatively 
to an increase of noise that disturbs considerably the local inhabitants. 
Finally, economically speaking, not all the revenues generated by this 
kind of tourism stay in the community, since many externally-owned 
companies create the required services and hence, enjoy the profits 
from them; moreover, there is a seasonality factor that still remains a 
significant burden especially in the case of snow tourism; in addition, 
there is a high rate of short-term employment and low wages that does 
not add value to the community and perhaps even in the short term, to 
the destination itself.
However, well-planned and well-managed tourism can improve infra-
structures, provide community services and help diversify local econ-
omies. In a report on the state of affairs by the University of Geneva 
(2014), they concluded on a number of actions to optimise mountain 
tourism and also, protect the environment: 1. the adoption of a commu-
nity-based approach which would surely reinforce tourism sustainability; 
2. the correct management of visitor flows and above all, the develop-
ment of strategies aiming to educate visitors and tourist stakeholders on 
the need for conservation; 3. the development of networks that would 
involve both public and private stakeholders in order to provide resourc-
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es, models, and experiences; and since mountain chains often con-
stitute borders among countries, 4. the development of cross-border 
tourism with the objective to strengthen sustainability and environmental 
protection through inter-regional and international cooperation and co-
ordination.
The potential of tourism to preserve biodiversity is unquestionable but 
a coordinated effort must be undertaken to ensure that awareness is 
raised on this issue. However, without the engagement of the tourism 
community and sustainable alternatives for local communities, this po-
tential is seriously endangered. Mountain tourism can provide tourists 
with unforgettable experiences but as already mentioned, it can also be 
sustainable and profitable thus creating great opportunities for the rural 
areas. 
As Erick Solheim (Executive Director of the United Nations Environment 
Programme – UNEP) rightly said during the UN Biodiversity Conference 
COP13 held in Mexico last December, “Tourism is one of the biggest job 
creators on planet Earth. So if we protect biodiversity, we are creating 
jobs” (UNWTO, 2016c). But if this is to be achieved, there should be 
a reinforcement of national commitments to The Paris Agreement and 
The 2030 Sustainable Development Agenda. Consequently, if tourism 
remains committed to fight climate change, the whole society will ben-
efit from it. And it is with good reason that the Convention on Biological 
Diversity of the UN chose “Biodiversity and Sustainable Tourism” as the 
theme for the International Day for Biological Diversity that took place last 
May.
Interesting initiatives are being implemented towards sustainability in the 
sector. One of them is the UNWTO World Congresses on Snow and 
Mountain Tourism organised by the UNWTO and the Government of 
Andorra and that have been held every two years since 1988, the last 
one in March 2016. Their objective is to analyse the challenges and op-
portunities of the snow and mountain destinations and as a result, adopt 
successful business models based on innovation. The focus of the last 
edition was placed on innovation to minimise seasonality through the 
promotion of new activities related to nature, sports, culture, gastron-
omy, and wellness. In this way, the visitor is not only offered skiing ac-
tivities and so, an interesting and valuable experience can be achieved 
when travelling to these destinations at any time during the year.



26

 
Another initiative is InRuTou (inrutou.eu), a European-funded project in 
the framework of the Lifelong Learning Programme. It is a partnership of 
a number of different organisations, also including EURAC (Institute for 
Regional Development and Location Management). The objective is to 
develop and test an innovative model that would facilitate and enhance 
rural tourism in mountain regions.
Finally, the Sustainable Mountain Tourism Alliance (STMA) comprises 
the tourism industry, NGOs, the private sector, and academia. It was 
founded in January 2015 with the objective to establish a comparable 
standard of quantitative sustainability assessment in mountain regions 
worldwide. But as they claim, and this is applicable to all cases, a better 
coordination and cooperation should be enabled in order to measure 
and communicate all the efforts in sustainability in mountain regions.
These are only a few examples that should highlight the importance of 
joining forces in order to reach a common goal, i.e. the protection of our 
environment, the visitor’s satisfaction, and the sustainability of the rural 
mountain communities.

cOncLUSiOnS

Tourism is a source of economic wealth for countries and a powerful 
source of economic growth and stability for small rural communities. 
Despite the rising figures in tourist arrivals worldwide, many threats to 
tourism must be watched closely and besides, crisis management and 
communication in these cases should be of paramount importance to di-
minish impact on the tourist sector. The capacity to succeed in potential 
negative scenarios would add to the sustainability of tourism and thus, 
comply with the recommendations suggested by the UNWTO through 
the 2017 International Year of Sustainable Tourism for Development.
Four specific tourist areas have been tackled in this paper in order to 
present a description of those threats that must be watched upon but 
also, the opportunities available if we focus both on the new scenarios 
that the present society demands and also, on particular segments, as 
the LOHAS or the millennials, which are considerably powerful for the 
sector. These potential customers are key in medical and wellness tour-
ism where they search for genuine experiences that would enhance their 
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well-being both health-wise and psychologically. 
Consequently, quality cuisine is demanded – understood at present as 
a search for the natural source (the natural ingredients) and traditional 
recipes; likewise, wine tourism plays a key role here as wine is also seen 
from the quality perspective and the return to the roots. Altogether, cul-
ture encompasses all the above and thus becomes a major attraction for 
tourist destinations, whereby heritage may result a notable added value 
to establish preferences in choosing a tourist holiday. However, sustain-
ability is key in the particular case of small communities in order not to 
destroy them; a wide range of initiatives are being developed towards 
this aim and especially, particular attention should be placed next year to 
the first European Year of Cultural Heritage, announced by the European 
Commission and which will definitely provide all those tourist parties in-
terested in it with relevant projects and new actions to be implemented. 
An analysis has also been made on mountain tourism, a sector which 
should be subject to thorough study in order to ensure the preservation 
of the environment and its fragile eco-systems on the one hand, and on 
the other, to enhance the life of rural communities in mountain territories 
as well, but safeguarding their traditions and lifestyle; tourism can have a 
significant potential to protect biodiversity but this could only occur if all 
the stakeholders involved work towards a common goal. 
Moreover, the high speed at which technology advances is decisive 
in establishing added value and consequently, a differentiation among 
destinations; ignoring the importance of digitalisation or smart destina-
tions will inevitably lead to failure, with the implications that may derive for 
the affected economies. However, education should be a crucial factor 
here, since it is the responsibility of higher education institutions to ed-
ucate and train their students not only on relevant specific contents but 
also, on values (by complying with the Global Code of Ethics for Tourism 
and The 2030 Agenda, for example) and innovation. 
There is still a lot of work to be done and much expertise to be shared. 
But in a sector with such a long tradition, we must always remember, 
and believe, that innovation and creativity are the keys to success.
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ReSUMO

O comércio tradicional desempenha um papel fundamental e estruturante na 
vida das cidades, com especial destaque para as cidades intermédias do 
interior. Estas atividades económicas são dinamizadoras dos centros urba-
nos, sendo fundamentais para sustentar o desempenho da atividade turística. 
Este trabalho tem como objetivo principal perceber a gestão das dinâmicas 
na área do comércio tradicional, no que se refere a fatores de sustentabilida-
de das empresas que estão no ativo há, pelo menos, 15 anos, na região do 
Eixo Urbano do Douro. Um novo instrumento de pesquisa foi construído, com 
base na literatura e em entrevista com profissionais do Observatório Econó-
mico e Social da Associação de Municípios Douro Alliance. A metodologia 
utilizada teve por base a inventariação do total de empresas ligadas ao comér-
cio tradicional, seguida da aplicação do questionário a uma amostra de 173 
empresas. Os resultados permitiram constatar que estas empresas se encon-
tram num nível atrasado de utilização de novas tecnologias, não valorizam os 
créditos bancários, utilizando fundos próprios para o seu desenvolvimento, 
preocupam-se com os prazos de pagamento dos clientes, apresentam baixo 
nível de outsourcing e de participação em associações comerciais ou empre-
sariais e procuram adaptar os produtos/serviços às alterações da procura de 
residentes e turistas.
Palavras-chave: comércio tradicional, competitividade no turismo, recursos competitivos, Eixo Urbano do Douro.
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ABSTRAcT

Traditional trade plays a fundamental and structuring role in the cities’ life, with 
particular emphasis on small towns. These economic activities are implemen-
ted in urban centers, being essential for sustaining the performance of tourist 
activity. Thus, the main objective of this work was to understand the mana-
gement of territorial dynamics in the area of traditional commerce, particularly 
with regard to the sustainability factors of companies that have been active for 
at least 15 years, in  Douro region - Vila Real, Peso da Régua and Lamego. A 
new research method was conceived, based on specific literature and on an 
interview with professionals from the Economic and Social Observatory of the 
Douro Alliance Association of municipalities.
The methodology used was based on the inventory of the total number of 
companies linked to traditional commerce, followed by the application of a 
questionnaire to a sample of 173 companies. The results showed that these 
companies are lagging behind in the use of new technologies, do not value 
bank loans, using their own funds for the development of their companies. 
They do not outsource and they worry about the payment deadlines of custo-
mers. They also present low level of participation in trade associations or busi-
ness and seek to adapt the products/services to the changes in residents and 
tourists demand.
Key words: traditional trade, competitiveness in tourism, competitive resources, Eixo Urbano do Douro.

ReSUMen

El comercio tradicional desempeña un papel primordial y estructurante en la 
vida de las ciudades especialmente en las ciudades intermedias del interior. 
Estas actividades económicas dinamizan los centros urbanos, siendo esen-
ciales para mantener el rendimiento de la actividad turística. Este trabajo tiene 
como principal objetivo observar la gestión de dinámicas territoriales en la zona 
de comercio tradicional con respecto a los factores de sostenibilidad de las 
empresas que están activas hace 15 años o más, en la región del Duero 
eje urbano. Se construyó un nuevo instrumento de investigación, basado en 
la literatura y en una entrevista con a profesionales del centro económico y 
social de la Asociación de Municipios Douro Alliance. La metodología utilizada 
se basó en el inventario de empresas vinculadas con el comercio tradicional, 
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seguido de la aplicación de un cuestionario a una muestra de 173 empresas. 
Los resultados permitieron comprobar que estas empresas tienen un bajo nivel 
de uso de las nuevas tecnologías, no valoran a préstamos bancarios, usando 
sus propios fondos para el desarrollo, se preocupan por los plazos de pago de 
clientes, presentan bajo nivel de outsourcing y de participación en asociacio-
nes comerciales o empresariales y intentan adaptar los productos y servicios 
los cambios de la demanda de los residentes y turistas.
Palabras clave: comercio tradicional, competitividad en turismo, recursos competitivos, eje urbano del Duero.
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inTROdUÇÃO

A região do Douro, com procura turística associada à região classifica-
da pela UNESCO em 2001, constitui um dos destinos turísticos emer-
gentes no território Português. Subsistem, contudo, alguns fatores de 
preocupação como a persistência de taxas de ocupação por quarto e 
a duração da estadia inferiores às médias da região norte, e a concen-
tração das dormidas (68%) em três concelhos deste destino turístico 
(Régua, Vila Real e Lamego). Para além de serem os principais núcleos 
urbanos, a concentração de turistas nestes concelhos também é justi-
ficada pela dificuldade de mobilidade interna na região com estradas 
sinuosas.
Apesar das suas potencialidades, a região evidencia múltiplos proble-
mas, dos quais se realçam a estagnação económica decorrente da 
deficiente estrutura fundiária do sector vitivinícola e do acentuado declí-
nio e envelhecimento demográfico, indicando a baixa atratividade e a 
repulsão da região (Pessoa, 2008). O índice de poder de compra per 
capita destes concelhos é dos mais baixos manifestados no território 
nacional, sendo que alguns dos 10 municípios com menos poder de 
compra manifestado, pertencem a esta região (INE, 2013). Acrescem a 
insuficiente manutenção do património arquitetónico, ou o progressivo 
esmorecer dos festejos tradicionais e do artesanato que não facilitam o 
despoletar de novas dinâmicas, nem a revitalização deste espaço.
Só a partir de 2009 surgiu neste destino uma entidade regional de turis-
mo que adotou a designação de Turismo do Douro. Até então, coexis-
tiam três regiões de turismo que operavam de maneira independente 
e pouco sinergética. Estudos realizados (CCDR-N, 2008; Carvalho et 
al., 2005, p. 42) assinalaram, entre outros aspetos, a falta generalizada 
de lojas para satisfazer a procura turística, em termos de produtos da 
região, como as gourmet. O Douro, no que à criação de valor respeita, 
classificava-se, no diagnóstico de 2008, com desempenho médio em 
Alojamento e Serviços de Apoio e Governação e Marketing e Vendas 
com um nível de desempenho fraco.
Nas regiões mais deprimidas é frequente concentrarem-se fatores 
bloqueadores de desenvolvimento económico e de capacidade de 
sobrevivência das empresas que são obstáculos ao desenvolvimen-
to regional. Ora este desiderato, comum a vários países da OCDE 
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(Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico), consti-
tui um desafio, importando pois potenciar vantagens competitivas que 
surgem de novas tendências como a inversão registada do fluxo tradi-
cional campo-cidade e do reposicionamento dos centros de atividade 
económica para benefício de cidades intermédias no interior que geram 
condições favoráveis ao desenvolvimento de novos negócios. Estas 
atividades económicas são uma oportunidade de valorização de recur-
sos endógenos que enriquecem a vida nas cidades determinando o 
sucesso de redes de pequenas e médias empresas devido à cada vez 
maior segmentação dos bens e serviços (Bryden, 1998; Pezzini, 2000; 
Gibson, 2016).
Perante os contrastes, entre o crescente desenvolvimento turístico e a 
realidade de um território deprimido, contudo, os sinais positivos abun-
dam. Um estudo (Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do 
Região do Douro, 2014-2020) assinalou entre 2004 e 2011 um forte 
dinamismo empresarial na Região com variações na ordem dos 9% 
em termos de unidades empresariais (Comunidade Intermunicipal do 
Douro, 2014).
Diversa literatura relaciona o empreendedorismo com o desenvolvi-
mento regional, concluindo que o empreendedorismo é um fenómeno 
regional, que acontece num território concreto (Feldman, 2001; Frisch, 
2011; Torres-Delgado & Palomeque, 2014). Ora o processo de influên-
cia empresarial é ainda maior no turismo, considerando-se que mesmo 
as organizações que não se considerem dependentes do turismo, irão, 
através da sua forma de atuação, contribuir para a imagem do destino 
turístico porquanto contribuem para a sua dimensão social e económica 
(McKercher, 1993; Grangsjo, 2003). No turismo a noção de compe-
titividade é - mais do que em qualquer outro setor - um quadro de 
parcerias estratégicas, envolvendo todos os que direta ou indiretamente 
contribuem para a construção do produto global. Para Dwyer e Kim 
(2003), este é um conceito complexo que inclui variáveis comparativas, 
mas também competitivas, revelando-se insuficiente possuir uma mais 
ou menos alargada variedade de produtos e recursos de turismo. Para 
além disso é crucial que eles sejam geridos com eficiência. A premissa 
básica é que a competitividade da região resulta de empresas dentro 
daquela região, determinando que os fatores que levam à competiti-
vidade devam ser identificados. Para alcançar a desejada vantagem 
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competitiva, tem havido grande interesse no papel que os recursos 
internos da empresa podem assumir na sua criação, importando avaliar 
a relação de recursos da empresa com a performance de inovação, 
com ênfase em recursos como a filosofia de marketing, as capacidades 
de gestão, os ativos de recursos humanos e a capacidade de inovação 
(Aaker, 1989; Dwyer e Kim, 2003; Porter, 2007; Weiermair et al., 2010).
Revistos os conceitos, resulta que se torna difícil falar de desenvolvi-
mento regional ignorando o processo de empreendedorismo, sendo 
já inúmeros os investigadores que concluem que na base de proces-
sos de desenvolvimento económico e local e regional estão as ações 
promovidas por empreendedores que concorrem para o desenvolvi-
mento sustentável das comunidades. Estas pequenas e médias empre-
sas desempenham um papel fundamental na dinâmica espacial, pois 
muitas formas criativas de empreendedorismo encontram-se neste 
sector (Nijkamp, 2009; Weiermair et al., 2010), razões que levam à sua 
crescente importância no discurso político. 
Apesar de não se afigurar correto compartimentar de forma estanque 
as duas áreas definidas para o estudo em causa, isto é, “Turismo” e 
“Comércio tradicional ou de proximidade”, quanto mais não seja pela 
evidente interdependência e estreita relação que as mesmas são susce-
tíveis de potenciar num contexto de regeneração urbana, destacamos, 
ainda assim, a área de “comércio tradicional ou de proximidade” que 
retrata o comércio que está próximo da sua procura. O espaço edificado 
afeto ao equipamento comercial e os devindos contributos em termos 
do conjunto da oferta comercial, reforçando vocações (turismo, cultura, 
usos e tradições e / ou incentivando a instalação de “ramos comerciais” 
emergentes que a procura potencial possa justificar), constituir-se-á, 
também por este último aspeto, como importante fator de atratividade 
(Fernandes et al., 2000; Richards & Wilson, 2007; Richards,  2011). A 
dinamização do comércio tradicional poderá, então, ser um veículo para 
revitalizar as cidades através de atividades económicas que são gera-
doras de emprego e fontes de atração de investimentos e de turistas.
Pretende-se deste modo estudar a gestão das dinâmicas empresariais 
na área do comércio tradicional na região do Eixo Urbano do Douro – 
Vila Real, Peso da Régua e Lamego de modo a contribuírem para a 
dinamização do turismo nestas cidades.
As próximas seções apresentam a metodologia adotada, em seguida é 
feita a análise dos resultados encontrados, extraindo-se as conclusões 
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e sendo apontados possíveis desenvolvimentos futuros.

1. MATeRiAL e MÉTOdOS

Os dados utilizados nesta investigação foram obtidos a partir de inquéri-
tos efetuados a empresas no território do Eixo Urbano do Douro - cons-
tituído pelas cidades de Vila Real, Peso da Régua e Lamego – onde 
foram identificados todos os estabelecimentos abertos e fechados das 
freguesias urbanas do eixo. Optou-se pela escolha de uma amostra-
gem aleatória estratificada, representando 30% dos espaços comer-
ciais inventariados que cumpriam os requisitos pré-definidos, a saber: 
estar no ativo há pelo menos 15 anos, sobreviver há mais de dois anos, 
estar situada na zona urbana de cada concelho e estar ligada ao comér-
cio tradicional. 
O questionário aplicado foi elaborado com base na literatura e em 
entrevista com profissionais do Observatório Económico e Social da 
Associação de Municípios Douro Alliance. A sua estrutura divide-se em 
duas partes: primeira parte, direcionada para a caracterização geral do 
empresário/empreendedor, considera indicadores tais como o género, 
o escalão etário, as habilitações e a sua situação profissional anterior 
à abertura da empresa. Na segunda parte, segue-se a caracterização 
geral da empresa e dos métodos de gestão utilizados pelos empre-
sários. Nela se atende a fatores tais como volume de negócios anual, 
tipo de investimentos feitos nos últimos cinco anos, utilização de novas 
tecnologias e estratégias de competitividade, inovação e de marketing 
implementadas. Também se contemplam fontes de financiamento utili-
zadas no arranque e desenvolvimento da empresa, o grau de impor-
tância de diversos fatores, como por exemplo, a disponibilidade de 
empréstimos bancários, pessoal qualificado e competências de gestão, 
satisfação e fidelização dos clientes e perspetivas futuras em relação à 
evolução das vendas. 
Quanto à escolha da escala de medida das respostas a utilizar em cada 
pergunta, foram utilizadas as seguintes: escalas nominais, perguntas 
fechadas dicotómicas ou de escolha múltipla e a escala do tipo Likert 
de cinco pontos, em que 1 corresponde a “Nada Importante” e 5 a 
“Muito Importante”.
Relativamente à avaliação sobre a caracterização geral do empresário/
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empreendedor, caracterização geral da empresa e métodos de gestão 
utilizados pelos empresários, as questões foram selecionados com 
base nos trabalhos desenvolvidos pela GEM - Global Entrepreneur-
ship Monitore (que constitui uma referência mundial nos estudos de 
empreendedorismo aplicado a empresas já existentes) e pela COTEC 
Portugal - Associação empresarial para a Inovação. Norteou-nos aqui a 
preocupação em estar de acordo com as recomendações destes orga-
nismos, para que possam ser comparadas com outros estudos nesta 
área, o que é o caso do presente inquérito. No que concerne à temática 
de marketing relacional as questões foram selecionadas com base nos 
trabalhos de Gwinner et al. (1998) e Zeithaml et al. (2006). 
No que à recolha da informação respeita, o questionário foi submetido 
a um pré-teste com o objetivo de identificar eventuais limitações e áreas 
de melhoramento. O inquérito às Empresas foi realizado entre Novem-
bro de 2012 e Maio de 2013, com a participação de alunos da ESTGL 
(Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego) em regime de 
voluntariado e uma colaboradora da Douro Alliance. 
Na fase de trabalho de campo, importa salientar que a informação reco-
lhida foi sistematizada através de uma tabela criada no microsoft excel 
e posteriormente transportada para um Sistema de Informação Geográ-
fica, onde constaram, georreferenciados, todos os estabelecimentos 
abertos e fechados das freguesias urbanas do eixo. Este padrão reve-
lou-se fundamental na implementação do trabalho, na medida em que 
se revelou adjuvante da celeridade na aplicação dos inquéritos. O núme-
ro de questionários distribuído foi de 173. Após a recolha dos dados 
necessários para a investigação, e uma vez que se tratam de dados 
quantitativos o tratamento dos mesmos foi feito através do programa de 
análise estatística SPSS, versão 21.

2. ReSULTAdOS 

Com a exceção da cidade do Peso da Régua, é nos centros históri-
cos das cidades que se encontram grande parte dos estabelecimen-
tos comerciais, quer abertos, quer fechados. Assim, saliente-se que, 
no centro histórico de Vila Real, existem 430 estabelecimentos aber-
tos (51% da totalidade dos espaços abertos) e 135 espaços fechados 
(53,2% da totalidade de espaços fechados). 
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Por outro lado, no Peso da Régua a realidade é diferente. É a zona 
ribeirinha da cidade que assume relevância na totalidade de espaços 
comerciais, quer abertos (36,4% da totalidade dos espaços abertos), 
representando 134 espaços comerciais abertos, quer fechados (32% 
da totalidade de espaços fechados), ou seja 31 espaços comerciais 
fechados. Por último, no centro histórico de Lamego, existem 166 
espaços comerciais abertos (45,6% da totalidade dos espaços abertos) 
e 27 fechados (26% da totalidade de espaços fechados). 
No que toca à distribuição espacial de todos os espaços comerciais 
existentes nas freguesias urbanas do Eixo, não menos importante é 
especificar a representatividade de cada setor das atividades económi-
cas (Tabela 1). Verificando-se que predominam a restauração e vestuá-
rio e calçado. Os resultados obtidos confirmam a tendência identificada 
na literatura para a predominância em Portugal de maiores taxas de 
negócios orientados para o consumidor, isto é, retalhistas, restauração 
e lazer (GEM, 2012).

Território Atividades económicas predominantes

Vila Real

Restauração (24%)

Vestuário e calçado (21,5%)

Decoração de lar (14,2%)

Peso da Régua

Restauração (23,6%)

Vestuário e calçado (22%)

Decoração de lar (13,6%)

Lamego

Vestuário e calçado (26,9%)

Restauração (23,4%)

Mobiliário, têxteis, tintas, vidros e eletrodomésticos (19,2%)

Analisando o nível de habilitações dos empresários (Figura 1), é de 
salientar que a grande maioria dos inquiridos (69,4%) afirmou não ter 
mais do que o Ensino Básico, seguindo-se o Ensino Secundário com 
18,5%, indicando um baixo nível de escolaridade. Foi também apurado 
o género dos inquiridos observando-se que a maioria dos empresários 
é do género masculino (62,4%), apresentando cerca de 79% mais de 
45 anos. 

Tabela 1 - Atividades económicas predominantes
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Figura 1 – nível de habilitações escolares dos empresários

Analisando o número de funcionários das empresas (Tabela 2), importa 
referir que 73,4% destas não empregam mais que três funcionários. 
Salienta-se ainda que, em média, cada estabelecimento detém menos 
de três funcionários. Evidencia-se, portanto, um carácter de microem-
presa na generalidade dos estabelecimentos comerciais do eixo urbano 
Douro Alliance.
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Nº. de funcio-

nários
Nº. empresas

% Váli-

da
% Acumulada

1 53 30,6 30,6

2 53 30,6 61,3
3 21 12,1 73,4
4 18 10,4 83,8
5 8 4,6 88,4
6 11 6,4 94,8
7 3 1,7 96,5
9 2 1,2 97,7
10 2 1,2 98,8
11 1 ,6 99,4
12 1 ,6 100

Total 173 100

Tabela 2 - número de funcionários

No que concerne ao volume de negócios das empresas em ano tran-
sato (em 2012), salienta-se o facto de a maioria (75,8%) das empresas 
não apresentar um valor anual superior a 150.000€ (Tabela 3).

Volume de Negócios (2012) Nº. % % Válida % Acumulada

<50.000€ 80 46,2 51,0 51

51.000 - 100.000€ 27 15,6 17,2 68,2

101.000 - 150.000€ 12 6,9 7,6 75,8

151.000 - 250.000€ 15 8,7 9,6 85,4

>250.000€ 23 13,3 14,6 100

Total 157 90,8 100

Tabela 3 - Volume de negócios das empresas em 2012

Olhando para a evolução da faturação da empresa em anos anteriores 
- do ano 2011 para 2012 - a Figura 2 mostra que a maioria dos empre-
sários (72,2%) afirmou ter ocorrido uma diminuição na faturação.
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Figura 2 - evolução da faturação em 2011-2012

A figura 3 ilustra o facto de maioria dos empresários (83%) assinalar o 
valor mínimo da escala considerada, despendendo um valor inferior a 
250 euros no que respeita à publicidade, sendo que apenas 5% inves-
tiu um valor superior a 500 euros.

Figura 3 – Montante aplicado em publicidade em 2012

Da observação da figura 4 pode concluir-se que apenas 33,9% das 
empresas é detentora de site na internet, assinalando-se também redu-
zida presença nas redes sociais (22,5%). Marques (2012) argumenta 
que o investimento em tecnologia, especialmente num sistema basea-
do na Internet e em sites na web, permitirá um melhor conhecimento 
dos clientes e uma visão integrada das áreas da empresa, facilitando o 
desempenho do planeamento organizacional e a otimização de recur-
sos. No entanto, neste estudo, isso não se verifica, pois a Internet e o 
uso de redes de comunicações ainda não são estrategicamente utiliza-
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das por estas organizações.

Figura 4 - empresas detentoras de site e presentes em redes sociais

Relativamente aos motivos que levaram à criação da empresa (figura 5), 
os dados revelam que a maior percentagem de respostas incide sobre 
a realização pessoal (22,2%) e aproveitamento de uma oportunidade 
de negócio (21,9%), seguindo-se as motivações económicas (15,3%). 
Estes resultados estão dentro dos parâmetros identificados na litera-
tura, que situam as motivações dos empreendedores no campo das 
oportunidades. A segunda causa mais frequentemente assinalada do 
desenvolvimento de atividades empreendedoras é a necessidade, para 
sustento próprio, como saída do desemprego (GEM 2012).
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Não menos importante que avaliar os motivos que levaram à criação 
da empresa, foi perceber quais os fatores ligados à escolha da sua 
localização. Os dados revelam que a maioria das respostas (64%) recai 
sobre as opções de proximidade aos clientes (32,3%) e boa visibilidade 
da loja (31,7%), como mostra a Figura 6.

Figura 6 - Motivos que influenciaram a escolha da localização da empresa

Como forma de perceber quais os recursos utilizados, quer no arran-
que, quer no crescimento da empresa, os empresários foram questio-
nados sobre o tipo de financiamento utilizado em ambas as situações 
(Figuras 7 e 8).

Figura 5 - Motivos de criação da empresa
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Figura 7- Tipo de financiamento utilizado no arranque da empresa

A grande maioria dos empresários (70,3%) afirmou utilizar fundos 
próprios/poupanças para o arranque da empresa (Figura 7), mantendo-
se esta realidade (76%) no crescimento da mesma (Figura 8). 

Figura 8 - Tipo de financiamento utilizado no crescimento da empresa

Pela análise dos dados (Figura 9) podemos confirmar que pouco mais 
de metade dos empresários afirmaram ter feito investimentos nos últi-
mos 5 anos, tendo-se este essencialmente repartido por instalações 
(33,2%), equipamentos (máquinas) (30,4%) e equipamento informático 
(17,8%).
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Figura 9- Tipo de investimentos realizados

Ainda na temática de realização de investimentos, e cruzando com as 
perspetivas futuras dos empresários quanto às vendas para 2013, a 
tabela 4 apresenta uma perspetiva de diminuição das mesmas (69%), 
justificada pelos empresários pela crise com que o país se depara (razão 
já assinalada desde 2011). Estudos (GEM, 2012) chegaram à conclu-
são que as estruturas mais favoráveis e facilitadoras para o empreende-
dorismo são o “Acesso a Infraestruturas Físicas”.

Tabela 4 - Realização de investimentos vs perspetivas futuras

A Figura 10 mostra a perceção dos empresários quanto ao nível de 
competitividade dos concorrentes na sua área de negócio. É de salien-
tar que, a maioria (58,4%) classificou a pressão da concorrência como 
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sendo média (27,2%) e alta (31,2%).

Figura 10 - nível da pressão competitiva dos concorrentes

Para fazer face à concorrência, a maioria dos empresários (67,7%), 
quando inquiridos sobre as estratégias de competitividade utilizadas, 
afirmou apostar na qualidade (41%) e em minimizar custos (26,7%), tal 
como mostra a figura 11. Os resultados obtidos indicam que devem ser 
produzidos esforços para garantir a satisfação dos clientes - seguindo 
uma estratégia bem definida - vendendo produtos de qualidade a um 
preço justo e adequados ao mercado. Considerando que a dimensão 
do serviço no turismo é vital, mais relevante se tornam estes aspetos, 
porquanto há um consenso nos meios académicos e organizacionais 
de que a satisfação do cliente, valor percebido, qualidade do serviço, 
sejam considerados fatores influenciadores da lealdade do cliente (Go 
e Govers, 1999; Gonzalez e Brea, 2005). Silva (2008) destaca que o 
comércio tradicional precisa inovar e satisfazer as necessidades dos 
clientes.
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Figura 11 - Estratégias de competitividade utilizadas

A informação presente na figura 12 revela, quanto a fatores ligados à 
inovação, que a maioria dos proprietários das empresas alvo deste 
estudo (67,1%) afirmou que adapta os produtos/serviços face às alte-
rações da procura (41,4%) e utiliza um sistema de gestão informatizado 
(25,7%). Contudo, as variáveis “é subcontratada por outras empresas” 
e “desenvolve parcerias”, apresentam desempenho muito fraco, de (0,4 
%) e (3,6%) respetivamente. O referencial teórico pesquisado (Buhalis, 
2002) indica que ganhos de competitividade podem ser obtidos por 
meio de outsousing, deixando para terceiros atividades que não são 
centrais. Concentrar-se em funções de núcleo e proceder à terceiri-
zação de todas as atividades periféricas para redes de cooperativas 
virtuais, deve permitir aos destinos e empresas inovar e adaptar-se às 
necessidades dos clientes. 
A investigação revela também que a grande maioria das empresas em 
Vila Real e no Peso da Régua é associada a pelo menos uma asso-
ciação comercial. Pelo contrário, em Lamego, a esmagadora maioria 
(90,2%), afirmou não ser associada de qualquer tipo de associação. 
Importa aqui salientar que a GEM (2012), sublinha a importância desta 
variável, referindo que as estruturas mais favoráveis e facilitadoras para 
o empreendedorismo são “Infraestrutura Comercial e Profissional”. 
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No que concerne à temática de marketing, a figura 13 mostra que cerca 
de metade dos empresários inquiridos (49,7%) afirma que mantém uma 
relação individualizada com cada um dos clientes, seguindo-se a opção 
“a empresa diferencia os produtos/serviços entre grupos de cliente” 
(23,9%).
Contudo, a variável “apoia-se em estudos de mercado para conhe-
cer as necessidades do cliente” apresenta um desempenho baixo. O 
desempenho deste item deveria ser melhorado, pois Kotler e Armstrong 

Figura 13 - Estratégias de marketing  utilizadas 

Figura 12 - Fatores de inovação levados a cabo pelas empresas
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(2007) afirmam ser esta a questão em torno da qual tudo deve girar, 
porque a organização existe, em primeiro lugar, para atender às suas 
necessidades dos clientes. Este é um objetivo permanente que pode 
ser alcançado pelas organizações através de procedimentos como a 
implementação de estratégias de marketing relacional, visando contac-
tos mais próximos com o cliente de forma a mantê-lo no longo prazo. 
Na perspetiva de Zheithaml et al. (2006), a construção mais estável de 
um relacionamento com os clientes, propicia maior confiança e compro-
metimento entre as partes envolvidas ao longo do tempo. Revelando-se 
a importância da criação de laços sociais e ligações interpessoais e 
conhecimento e satisfação individual por parte dos empresários para 
com os clientes. 

Os inquiridos reconheceram ainda como sendo muito importante a 
disponibilidade de pessoal qualificado (55%) e a disponibilidade de 
competências de gestão (77%), quase todos os inquiridos revelaram 
ainda que se preocupam muito com a satisfação e fidelização dos seus 
clientes (95%). 
Preocupações adicionais salientadas foram a elevada importância atri-
buída ao cumprimento dos prazos dos clientes (78%) e conciliação da 
família vs trabalho (73%).

3. diScUSSÃO

Este trabalhou centrou-se na análise das perceções dos empresários 
de comércio tradicional no eixo urbano do Douro sobre os recursos 
de empresa. No que respeita à dimensão das empresas em estudo 
(de acordo com o número de funcionários ao serviço) evidencia-se 
um carácter de microempresa na generalidade dos estabelecimentos 
comerciais do eixo urbano Douro Alliance. 
Sendo este destino um território de grande qualidade paisagística, clas-
sificado pela Unesco, rico em recursos ambientais com potencialidades 
turísticas que se desdobram por vários domínios – patrimónios histórico 
e natural, etnografia e gastronomia – a região específica “Eixo Urbano 
do Douro” caracteriza-se, contudo, por muitas fraquezas competitivas. 
Os resultados deste trabalho revelaram que estas se encontram asso-
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ciadas, fundamentalmente, a dois aspetos fundamentais, a saber, baixa 
capacidade tecnológica e baixa capacidade de transferência intersec-
torial dos recursos das empresas existentes. 
O estudo indica que as empresas apresentam um desempenho pobre 
em inovação e uso de tecnologia, com a maioria dos inquiridos a não 
investir em publicidade e presença de site. Também se revelaram redu-
zidas as parcerias ou atividades conjuntas com os concorrentes, com o 
estudo a identificar fracos níveis de associativismo e de estabelecimen-
to de parcerias entre os empresários. Ora, a tecnologia pode melhorar 
a eficiência de todos os fornecedores locais e fornecer ferramentas para 
o desenvolvimento e entrega de produtos mais diferenciados. Como 
referem Buhalis, (1993) e Cucculelli e Goffi (2016), a evolução dos siste-
mas de gestão de destinos permite que estes coordenem toda a gama 
de produtos e serviços oferecida localmente e promovê-los globalmen-
te. Esta fragilidade identificada torna difícil tal desígnio, dificultando o 
fornecimento de produtos diferenciados e customizados, impedindo os 
consumidores de acederem a produtos especializados ou construir o 
seu próprio itinerário, segundo os seus interesses de consumo. 
As empresas estão preocupadas com a satisfação dos clientes, perce-
bendo a importância da existência e da continuidade de um relaciona-
mento próximo e da sua fidelização. Não se verifica, contudo, ainda, 
o desenvolvimento de políticas e procedimentos para conhecimento e 
monitorização das expectativas e necessidades dos clientes que permi-
tam o desenvolvimento de estratégias de marketing relacional. Apenas 
(23,9%) das empresas assinalaram diferenciar os produtos/serviços 
entre grupos de clientes. Leite e Oliveira (2007), referem que em Portu-
gal grande parte das empresas cessa a sua atividade em virtude de 
não possuir capacidade financeira, operacional ou competitiva, para 
continuar no mercado, identificando como uma das fragilidades dos 
empreendedores nacionais a falta de conhecimento do mercado, aspe-
to também identificado e assinalado neste trabalho. 
Perante esta realidade, deverá existir um comum interesse numa inter-
venção que reforce a atração e permita uma vantagem mútua entre o 
espaço urbano e o tecido comercial, resultando a importância da parti-
cipação da Câmara Municipal e das Associações Comerciais no refor-
ço de atividades de promoção do centro da cidade. A política pública 
e as associações empresariais devem ser capazes de impulsionar o 
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desenvolvimento regional por meio de iniciativas exógenas como apoio 
técnico a longo prazo e apoio financeiro, ou ambos. Dado o importan-
te contributo do comércio tradicional, tanto para uma boa imagem da 
cidade, como para a melhoria a qualidade de vida dos seus cidadãos, 
atores do setor público devem desenvolver um auxílio aos empresários 
pela busca de oportunidades no mercado, criando um favorável clima 
empresarial e atrair investidores para a região. O caso em destaque 
neste trabalho mostra que para convergir com as regiões desenvol-
vidas, as mais deprimidas que se tentam desenvolver com base no 
turismo, não podem contar apenas com uma combinação de recursos 
ambientais, mas devem atender também às especificidades de outros 
fatores de competitividade.
No sentido de percebermos melhor estas dinâmicas empresariais do 
comércio tradicional, será importante realizar novo estudo nestas cida-
des, de modo a aferirmos a sua trajetória, no que ao desenvolvimen-
to de comércio tradicional respeita, procurando identificar uma relação 
espacial entre a evolução do turismo e a revitalização das cidades, com 
destaque para o comércio tradicional nas cidades constituintes do Eixo 
Urbano Douro.
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ABSTRAcT

The border of central Portugal with Castylla y Leon and Extremadura in 
Spain, combines ecocultural resources of great value. These should be 
articulated in a complementary way in an integrated territorial vision, re-
inforcing a wider market that, due to the differences and proximity, allow 
the construction of a composite tourist product.
The perceptions of the past, associated with the constraints and barri-
ers that these spaces represent, have been attenuated and nowadays 
figure a greater relationship, through the approximations generated by 
the physical and technological communication routes, as well as by the 
forms of formal and informal cooperation developed. 
These territories, in addition to their natural value, represent their own 
ways of life, with systems of agricultural and forestry use, revealing a 
sustainable appropriation of the physical elements and their resources, 
allowing the construction of landscapes and ecosystems of ecoculture 
relevance, associated to the existing cultural heritage. At present, new 
opportunities are emerging as a result of tourism demand and its condi-
tion as international spaces of circulation. Mountain border areas, due to 
their patrimonial value and resources, require the coordination of efforts 
between the management entities and the various touristic intervenors.
Keywords: Tourism, heritage, Mountain, Policies and Territorial Cohesion
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ReSUMO

A fronteira do centro de Portugal com Castilla y Leon e Extremadura em 
Espanha, conjuga recursos ecoculturais de grande valor, que devem 
ser articulados de forma complementar, numa visão territorial integra-
da, reforçando um mercado mais amplo e conjugando produtos que, 
pelas diferenças e proximidade, permitam construir um produto turístico 
compósito.
As perceções do passado, associadas aos constrangimentos e barrei-
ras que estes espaços significavam, atenuaram-se e apresentam na 
atualidade um crescendo de relacionamento, quer por via das apro-
ximações geradas pelas vias de comunicação físicas e tecnológicas, 
quer pelas formas de cooperação formal e informal desenvolvidas.
Estes territórios, para além do seu valor natural, representam modos de 
vida particulares, com sistemas de aproveitamento agrícola e florestal, 
reveladores de uma apropriação sustentável, dos elementos físicos e 
seus recursos, permitindo construir paisagens e ecossistemas de rele-
vância eco cultural, associados ao diverso património cultural existente. 
Na atualidade, emergem novas oportunidades induzidas pela procura 
turística e pela sua condição de espaços internacionais de circulação. 
Os espaços fronteiriços de montanha, pelo seu valor patrimonial e recur-
sos detidos, exigem a coordenação de esforços entre os organismos 
de gestão e os diversos atores turísticos.
Palavras-Chave: Turismo, Património, Montanha, Políticas e Coesão Territorial

ReSUMen

La frontera del centro de Portugal con Castilla y León y Extremadura en 
España, conjuga recursos eco culturales de gran valor, que deben ser 
articulados de forma complementar en una visión territorial integrada, 
reforzando un mercado más amplio y conjugando productos que, por 
las diferencias y proximidades, permitan construir un producto turístico 
compuesto. 
Las percepciones del pasado, asociadas a las restricciones y barreras 
que estos espacios significaban, se atenuaron y presentan en la actua-
lidad un creciendo de relacionamiento, sea por vía de las proximidades 
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generadas por las vías de comunicación física y tecnológica, sea por las 
formas de cooperación formal e informales desarrolladas.
Estos territorios, además de su valor natural, representan modos de 
vida peculiares, con sistemas de aprovechamiento agrícola y forestal, 
reveladores de una apropiación sostenible, de los elementos físicos y 
sus recursos, permitiendo construir paisajes y ecosistemas  de relevan-
cia eco cultura, asociado por la demanda turística y por su condición 
de espacios internacionales de circulación. Los espacios fronterizos de 
montaña, por su valor patrimonial y recursos  detenidos, exigen la coor-
dinación de esfuerzos entre los organismos de gestión y de los diversos 
actores turísticos.
Palabras Clave: Turismo, Patrimonio, Montaña, Políticas y Cohesión Territorial. 
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BORdeR TeRRiTORieS And HeRiTAGe ReSOURceS

Borders historically constitute spaces of conflict, separation and gap 
lines as a result of the different forms of articulation that over time have 
conditioned the forms of relation and articulation between countries or 
regions. They represent fields of forces that oscillate between cooper-
ation and conflict, drawing a geographic space with its own social and 
cultural value, with a spatial dynamic that is constantly recreated, ac-
cording to the political and socioeconomic moments, potentiating differ-
ent forms of permeability, economic interest and resources valorization. 
The perceptions of the past, associated with the constraints and barriers 
that these spaces meant, currently present changes that translated in-
to a growing relationship, both through the approaches generated by 
physical and technological communication, and by the cooperation and 
projects established between countries and regions.
Cooperation tends to be a vitalizing factor, generating instruments that 
reduce the weaknesses that the borders tend to represent and assume. 
These spaces, due to their historical trajectory and the eco-cultural 
resources they possess, stand out in the central Iberian range of in-
ternational rivers, classified natural areas, nature reserves, castles and 
fortresses, historic villages, Gastronomy, festivities and traditions asso-
ciated with both cultures, arguments with high potential for leisure and 
tourism activities. The development of tourism functions and services, 
supported by sustainability strategies, allow the creation of new opportu-
nities for employment and socio-professional integration of communities. 
Each border carries its own imagery, which will only be fully understood 
when involved in the local atmospheres and in the tourist and cultural 
experiences offered. They are space for cultural exchanges and hybrid-
isms that incorporate memories, histories and ways of life of their own.
The interpretation of the frontier space by its communities assumes two 
dimensions, which manifestly interact in a contrary way in the percep-
tion and potential of these spaces. One in which the border region is 
assumed as an international territory and another where the frontier is 
perceived as a regional area, not including the elements that make up 
the frontier of the colliding countries. If we take into account that the peo-
ples who inhabit each side of the frontier line are part of a distinct nation 
and that “nation is not only a political entity but something that produces 
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meanings - a system of cultural representation” (Hall, 1999, P. 49), we 
will understand that, in the mentioned cases, there is the possibility of 
a tension space. It should be pointed out that border regions have a 
dual periphery: either in terms of their geographic positioning or in deci-
sion-making centers (Lange, 2011b), thus presenting social, econom-
ic and structural disadvantages. Furthermore, these regions have been 
marginalized for decades in the face of decision-making centers and 
limited by a real and legal barrier (the frontier), agravating their condition 
in such a way that in the 1960s the Raia Ibérica became known as the 
“frontier of underdevelopment “(Cabero Diéguez and Caramelo, 2001; 
Lange, 2011a, 2012). Nowadays, dynamics are designed to increase 
the value of its assets, to recover buildings, to preserve natural areas 
and to increase accessibility, thus increasing the size of tourism and the 
wide range of leisure activities.
On both sides of the border we have seen strategies for boundary-
lessness, which have promoted and facilitated mobility between the 
populations on both sides of the border, the increase in institutional re-
lations, which has benefited from support and development programs 
and community openness and political representatives to the creation of 
channels of cooperation and approximation. Among these processes, it 
is worth mentioning: 

-Increase of the accesses and circulation facilities; which have 
acted not as a factor of localization of productive activities but 
as facilitators in the access to the great cities of the coast and 
in particular to the capital, favoring more the exit of the territory 
than the entrance of people, investments and services. However, 
it makes the centers on the other side of the border closer 
constituting an opportunity to explore.

- Institutional relations increment; promoting the articulation of 
interests and forms of collaboration and improvement of results, 
acting as a lever in the increase of the relations between the 
private sector and the populations on both sides of the border and 
facilitating forms of connection and collective benefits, attending to 
the present context costs..

- Increase in sociocultural relations; resulting from an increase 
and dinamization at Cultural, educational, sport and recreational 
activities  exchange , creating deeper and lasting effects, and 
contributing to the blurring of this system of borders and to the 
creation of an identity. Existing infrastructures and equipment can 
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be made more profitable by increasing the scale of users and 
sustaining diverse functions, qualifying the territory

- Existence of cooperation programs; which stimulated various 
activities between the two territories, with the constitution of 
territorial communities and working groups involving both sides 
of the border. Also, environmental and asset valuation programs 
are aspects of the qualification of existing resources and their 
allocation to tourism and leisure functions.

- Consciousness of communities to increase formal and informal 
partnerships and relationships; which is the first step towards 
changing mentalities for the development of a common and 
motivating project and for the joint solutions to achieve satisfactory 
levels of well-being for these regions.

-Increase of infrastructures to support the community; in particular 
to support the elderly, sports among others and that can serve 
both sides of the border and fill any shortages  of the territory and 
in the capacity to organize events..

- Political effort to establish collaborative bases; which will erase 
the previous constraints and constitute a catalyst of long-felt 
needs and wants in these territories. These processes have been 
developed with the support of Community programs and an 
increasing involvement of local and regional administrative entities.

- Decrease of the mental perception of the frontier as a barrier, 
which facilitates the institution of the desired common and 
motivating project that can leverage the development of border 
territories, as well as the identification and definition of anchor 
projects, based on specificities as differentiating elements and 
advantages in central territories vis-à-vis the European Union, 
encouraging the exploitation of the endogenous resources held, 
such as to counteract their emptying and socio-economic and 
environmental disarticulation.

This set of aspects has contributed to the knowledge of the border, its 
permeability and mobility, to cooperation, to the promotion of leisure 
and recreational activities, to the dissemination and qualification of the 
natural and cultural heritage, to the valuation of the environment and 
promotion of communication activities and strategies between countries 
and regions.
In this context, the image of space of passage and of connection be-
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tween countries, suffers new perceptions, sustained in heritage, hybridi-
ty and cultural traditions, in equipment created and the recovery of spac-
es for tourism and leisure activities, able to allow a permanence in these 
spaces and the enjoyment of existing resources.

ecOcULTURAL ReSOURceS And TOURiSM VALO 
 RiZATiOn in THe cenTRAL MOUnTAin RAnGe

Places value their eco-cultural goods to increase their competitive pro-
file. Heritage stands out as a resource that differentiates territories and is 
a strategic element in the design of new products designed to capture 
specific segments of tourist demand, fostering the collective identity of 
the host communities, reinforcing feelings of cooperation and mutual 
support, encouraging conservation and sustainable use. Heritage can 
be constituted as a factor of valorization promotion of the territories, cre-
ating brand, that enhances its attractiveness and its strategic consider-
ation in the politics of development. Thus, it becomes a referential factor 
of the local development, capable of generating territorial balances in 
function of the attractiveness and activities that drags on its economic 
and social appropriation. In view of the diversity of tourist resources, the 
growing tendency to re-encounter nature, the valorisation of traditions 
and customs and the (re) discovery of past traces, the mountain ranges 
of the central mountain range have an appreciable touristic dynamism, 
whose orientations and efforts enlargement, are reaching the different 
spaces of the region and encompassing the most diverse practices and 
resources.
The western extremity of this mountain range includes the mountains 
of Béjar, Francia and Gata in Spain, and Malcata, Estrela, Gardunha, 
among others, in Portugal.So, set translates a varied morphological 
structure, of conjugation, of a corrugated relief with successive sepa-
rations and contrasts between saws and basins. It is worth highlighting 
that of Cidade Rodrigo and Celorico da Beira to the north and those of 
Campo Amarelo, Cória - Castelo Branco - Moraleja and Cova da Beira in 
the south All this territory presents a remarkable integrity of its natural and 
historical-cultural heritage. This patrimonial value subsists, in great part, 
due to the peripheral location, in relation to the coastal areas and main 
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urban agglomerations, and to the deficient accessibility. The structure of 
the landscape in the Cordillera is complex. The mountainous complex is 
affected by a vigorous erosion, which alternates valleys and interfluves 
surmounted by surfaces of aplanation, with a marked interdependence 
of the raised areas with the base. This originates a spatial organization 
staggered at various levels, sometimes well differentiated, depending 
on the variation in altitude and bioclimatic conditions, imposing specific 
occupations and ways of life.
This territory encompasses, in a cross-way, natural spaces with oth-
ers of great historical and cultural value, referring to its morphological 
structure, the richness of its fauna and flora, built heritage, cultural and 
ethnographic dimension. There are also various forms of settlement and 
productive systems, where agriculture and pastoralism are highlighted, 
which give it the genuineness and authenticity of the mountain.
Man’s connection with this territory has been unevenly and precariously 
measured by the landscapes created and the benefits of his presence 
(Fernandes, 2011). Throughout the ages, the mountain range has been 
occupied in a differentiated way, due to political, economic and social 
factors that, in an integrated way or individually, give it different uses 
and valuations (Figure 1). The settlement, disseminated, follows specific 
alignments, defined by the foot of the mountains and valleys of the main 
waterways. These constitute the channels of connection and preferential 
articulation, between mountain spaces and low areas, representing for 
their wealth the areas of greatest human occupation. This settlement is 
a result of the physical constraints, that structure the economic activities 
present there, giving rise to spaces of great scenic value and holders 
of cultural values associated with the local ways of life, supported in the 
agriculture, forest, wool transformation and mining activity.
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Figure 1. dynamics of use of the mountains of the central Mountain Range. Source Fernandes (2008)

The most contemporary phase is marked by how land use and liveli-
hoods have been affected, which is translated into the accelerated de-
cline of the population, especially since the middle of the last century, 
and the decline of traditional activities. The most striking reflections of 
this crisis have led to the emergence of new vocations and exploitations 
with different economic, social and territorial implications. These chang-
es introduce ruptures into the existing structure and interrelationships. 
Alongside this process, innovative initiatives are emerging, capable of 
taking advantage of endogenous resources and promoting develop-
ment, with emphasis on leisure and recreational activities (Figure 1). It is 
also worth noting the marginalization of this territory and its resources by 
administrative entities, which only recognize their specific characteristics 
in the last two decades in terms of the potential for tourism and cultural 
valorization

TOURiSM PROMOTiOn OF THe FROnTieR SUSTAined 
in THe ecOcULTURAL VALUe OF MOUnTAinS

On both sides of the border we have seen strategies of boudaryless-
ness, which has promoted and facilitated mobility between populations 
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on both sides of the border, and increased institutional relations, bene-
fiting from support and cooperation programs. Among these processes, 
the following are noteworthy for their importance: Increased access and 
circulation facilities; increased institutional relations; increased sociocul-
tural relations; consciousness of communities to increase formal and 
informal partnerships and relationships; increase of infrastructures to 
support the community; political effort to establish collaborative bases 
and edcrease of mental perception of the border as a barrier.
The border areas of the Center of Portugal and Castylla and Leon, par-
ticularly the mountain ranges enclose rural habitats, population clusters 
and a unique eco-cultural heritage. However, abandonment, the intro-
duction of urban planning models and the emergence of new functions 
and uses are beginning to call into question the secular and collective 
heritage of these communities. Concern for conserving biodiversity and 
local culture, as heritage and resource for development, is notorious, 
especially since the 1980s.
In both countries, this cross-border mountain range presents several 
hills whose physical characteristics and ecosystems reveal continuity 
and even some uniformity (landscape and biological), justifying joint poli-
cies for their management, in order to effectively transnational protection 
of their natural resources (Campesino Fernandez, 2014) .  In Portugal, 
the Natural Reserve of the Sierra de la Malcata, which has continuity in 
Spain by the Natural Area of Sierra de Gata and Reserva de las Batue-
cas, the Natural Park of Serra da Estrela and in Spain the Park Natural 
of the Sierra de Francia, the reserve of Caza de la Buitrera, Candelaria 
Natural Park, Valle del Jerte and Tiétar (south slope of Sierra de Gredos) 
have protection status .
The protected areas, the diversity of natural resources (fauna, flora, 
water lines, geomorphology ...) and the existence of some operators 
/ services in sport and adventure, are aspects of great interest for this 
market, provided they are properly ordered and promoted. This set al-
lows the construction of a diverse mosaic of landscapes, environments 
and practices of tourism and leisure, where they are articulated from 
the observation of species, hiking, climbing, winter sports, among other 
sporting and recreational activities.
These territories, in addition to their natural value, represent ways of life, 
with systems of agricultural and forestry use, revealing a sustainable ap-
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propriation, the physical elements and the resources they inhabit, al-
lowing the construction of landscapes and ecosystems of great cultural 
value, associated with to the diverse existing assets. Due to their status, 
as peripheral (and peripheral to power centers), they have been dis-
tanced from the main development orientations of the respective states, 
reinforcing the depressed socio-economic profile where rural areas 
are deeply penalized, presenting a productive structure based on the 
agro-sector in a crisis and a regressive demographic trend (Fernandes, 
2005 e 2008; López, 2014).
Together, the border region of Beira Interior Norte and Salamanca (BIN-
SAL) has a diversity of resources that foster the development of tourism, 
to complement the natural and cultural resources that can be typified as 
follows:

•	 International river basins - Douro and Tagus Rivers and respec-
tive Dams

•	 Iberian Central Mountain Range -classified natural areas
•	 Bioclimatism - Air quality
•	 Diversity of geomorphological elements - Landscapes, geomor-

phology and geosites
•	 Hydrogeological characteristics - Spa - Termas
•	 Forest resources (Flora and Fauna) - Environment and biodiver-

sity of fauna and flora
•	 Extension of agrarian areas (vineyard, olive groves, soutos, catt-

le.) - Rurality
•	 Archaeological remains - Engravings and patrimonial elements 

representing ancient civilizations
•	 Ethnographic traditions and representations - Fairs, pilgrimages, 

historical celebrations
•	 Gastronomy - Agro-livestock products and wines
•	 Castles and Fortresses - Military heritage
•	 Cathedrals, Churches and Religious Monuments and Festivities 

- Religious Heritage.

These elements provide conditions for the promotion of diversified tour-
ist activities throughout the year, which should be complemented by 
a qualification of the hotel offer and an increase in the promotion and 
promotion of these tourist products. It should be emphasized that the 
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tourist seeks to access information levels that are increasingly diverse, 
that allow prior knowledge of the destination or enable it to collect data 
capable of establishing / designing its stay, the activities to be devel-
oped and the interaction with the territory and its resources The tourist 
information assumes, besides a relevant role in the promotion of tourist 
destinations, a great influence in the creation of its image, which implies 
that it is assumed as a critical factor in the qualification of the destination, 
in the way it is diffused and in the capacity to generate attractiveness.
The image of destiny and its capacity to promote attractiveness, ac-
cording to Kastenholz (2002), is formed via information acquisition and 
processed with the effect of eventually prioritizing an image or changing 
the content of it. The formation of the image is close to the process of 
perception, reason why the quality of the information is fundamental, 
understood as the technical precision, the visual quality and the detail 
of the explanations. The visitor is grateful to receive recommendations 
/ guidelines from qualified technicians or entities about the places that 
deserve to be visited, the quality products and identity, the services pro-
vided and the best ways to access them.In this context, tourism recon-
struction of borders recognizes in the mountainous areas arguments of 
great importance for a strategy to strengthen this function, in the sense 
of valorization of its resources, attraction of visitors from both countries 
and prolongations of stays (Hortelano Minguez, 2014).
Impacts can be assessed at three levels: territorial, socio-cultural and 
productive (Figure 2).
In territorial terms, there is an expansion of housing units by the recon-
struction and revaluation of historic properties or economic activities (for-
mer factories and estates), improvement of connections and knowledge 
of resources by communities on both sides of the border, extension of 
tourist products and creation of sports and recreational equipment.
At the socio-cultural level, there is a promotion of new employment op-
portunities, heritage enhancement, greater sociability and knowledge of 
the cultures of both countries, broadening experiences and practices of 
tourism and leisure in these territories, by their communities and abroad.
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Figure 2. impacts of the tourist sector in the mountain areas of the central iberian Mountain Range.

In productive terms, there is an increase in investment, with enlarge-
ments of tourist services and commercial activity, stimulating entrepre-
neurial initiatives, valorization of endogenous resources and their replica-
tion through the cultural industries, promotion of activities of restoration 
and application of local agro-pastoral and forestry products.
The protected areas, the diversity of natural resources (fauna, flora, wa-
ter lines, geomorphology ...) and the existence of some operators / ser-
vices in sport and adventure are aspects of great interest for this market, 
provided they are properly ordered and promoted. These spaces hold 
a diverse mosaic of landscapes, environments and practices of tourism 
and leisure, where they are articulated from the observation of species, 
hiking, climbing, winter sports, among other sporting and recreational 
activities.
The forest and water resources are two of the region’s main natural re-
sources, chestnut groves, oak forests and ridges, revealing the region’s 
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tree wealth and its occupation. There are also sporting, hunting and 
scientific potential associated with the forest and its ability to take advan-
tage of medicinal and aromatic products.
Water is a vital and valued resource, both in economic and social func-
tions, and in the role, it plays in tourism and leisure activities. These 
transboundary regions are delimited by the main Iberian rivers - Dou-
ro and Tejo - that define important hydrographic basins, structure the 
territory and somehow its occupation. The various dams, lagoons and 
river beaches are important play areas (water sports, fishing and outdoor 
recreation). Groundwater is also abundant, allowing the existence and 
expansion of various thermal infrastructures as well as the strengthening 
of health tourism.
The glacial geomorphology, constitute in the Serra da Estrela, through its 
valleys, morays, fluvo-glacial deposits and lagoons an eco-cultural argu-
ment of great interest, for its uniqueness in portuguese territory and for 
the aesthetic and cultural dimension that it introduces into the territory. 
On the Spanish side the Bejar and Gredos mountains give mountainous 
continuity and possibilities of a wide diversity of winter sports, nature 
contemplation and outdoor activities.
In cultural terms, the prehistoric remains, megalithic monuments, cas-
tles and fortified settlements stand out, most of them classified as na-
tional monuments and historical villages. Finally, festivals and pilgrim-
ages, handicrafts and gastronomy, are elements of great patrimonial 
interest and tourist attraction, boosted by their genuineness and beauty. 
Agri-pastoral activities, such as transhumance and threshing / peeling of 
cereals, constitute tourist festivities and posters that highlight the ways 
of life and the traditions of these regions.
The expansion of the tourist market should be promoted within a frame-
work that guarantees the sustainability of the values, natural resourc-
es and territorial identity, promoting employment opportunities and so-
cio-professional integration of the communities, modernization of the 
agricultural sector, valorisation of authenticity and refunctionalization of 
the units the promotion of stable and proactive organizational networks 
for the development of tourism.
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cOncLUSiOnS

The valorization and dissemination of heritage, the restoration of real es-
tate and traditions, the promotion of agricultural and pastoral products, 
the interest in sporting practices associated with water and forestry re-
sources increase the potential of these destinations in the national and 
international context. However, they experience strategic management 
problems, which result from their not being valued and promoted by 
local administrative structures. here is a need for the development of 
initiatives to raise awareness of the diverse potential of these regions, 
to promote their space, culture and economy, to call for a specific de-
velopment model in which tourism and leisure activities find favorable 
conditions for their expansion and appreciation of local ways of life.
In the context of the frontier regions, resources are sought to attract 
populations on both sides of the border, in the face of the attractive-
ness resulting from cultural differences and existing natural conditions, 
promoting those who move to the possibilities of stays with arguments 
enriching for leisure activities. Simultaneously as they are places of inter-
national permeability, they contain conditions for an increase in visitors 
who can stay in their travels and enjoy the hybridity and the existing 
patrimony, requiring communication formats that allow exploring these 
territories and find attractions of visit and stay. In this approach, it is ur-
gent to develop joint communication channels that allow an integrated 
border offer from both countries, strengthening the existing offer and 
broadening the reasons for visiting.
In the border areas of the central mountain range, there is an increase 
of cooperation, strengthening territorial articulations and projects. The 
recovery and valorisation of thermal springs, the increase of rural tourism 
units, the creation of itineraries and routes encourage the attractiveness 
of these destinations. There are simultaneous exhibitions, fairs, gastro-
nomic shows, sports events, publications in spanish and portuguese 
and sites that promote the dissemination and consequent appreciation 
of these mountains. Finally, classifications with spaces of international 
value, associated to the natura network, geopoarks, reserves of the bio-
sphere induce notoriety and recognition.
In this context, in the last decade, projects have emerged that qualify the 
natural and cultural heritage, along with a diversification and qualification 
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of the hotel offer, which allows a stay in the region, in the sense of its dis-
covery and usufruct. It should be noted that only a structured supply and 
the existence of infrastructures and equipment able to meet the demand 
can lead to their appreciation, aspects that have been achieved with the 
help of funds and community programs
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ReSUMO

Os principais conceitos do turismo de aldeia enquadram-se no contexto 
do turismo rural, que interessa conhecer para estimular a sustentabi-
lidade e a competitividade no desenvolvimento turístico transfronteiri-
ço entre a região Centro, em Portugal, e a região de Castela e Leão, 
em Espanha. Assim, pretende-se estruturar um modelo de desenvolvi-
mento turístico adequado a uma gestão mais integrada destas regiões, 
que registam problemas sociais e económicos estruturantes que, por 
consequência, também se traduzem em desequilíbrios dos sistemas 
ambiental e cultural. Os estudos de caso aprofundados no estudo 
empírico incidem sobre duas zonas rurais similares (a Serra da Estrela, 
na região Centro, e a Sierra de Francia, na região de Castela e Leão) 
e têm por intuito permitir uma análise de comentários no Facebook. 
A recolha de dados em setembro de 2016 permitiu a análise com o 
programa Nvivo. A estrutura desta pesquisa inicia-se com a discussão 
acerca dos conceitos de turismo de interior, de turismo rural e de turis-
mo de aldeia. Depois caracteriza-se as regiões objeto do estudo empí-
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rico; especifica-se as opções metodológicas do trabalho de campo, 
para garantir a comparação e registar diferenças nos dois casos de 
estudo. O quarto ponto do artigo visa a análise e discussão dos dados 
obtidos a partir de redes sociais, 
Palavras-chave: Turismo de interior, turismo rural, turismo de aldeia, desenvolvimento regional, redes sociais.

ABSTRAcT 

The main concepts of village tourism are framed in the rural tourism con-
text, which is important to know in order to stimulate sustainability and 
competitiveness in the cross-border tourism development between the 
Central region of Portugal and the region of Castile and León. Thus, we 
wish to structure an adequate touristic development model to a more in-
tegrated management of these areas that register social and economic 
structural problems that, consequently, also contribute to imbalances 
of the environmental and cultural systems. The case studies based on 
empirical studies focus on two similar rural areas (Serra da Estrela in 
central region of Portugal and the Sierra de Francia in the region of Cas-
tile and León) and are intended to allow for an analysis of comments on 
Facebook. The data collection in September 2016 allowed an analysis 
with the program Nvivo. The structure of this research begins with the 
discussion of inland, rural and village tourism. We then analyse the re-
gions of the empirical study and then specify the methodological options 
of the fieldwork to guarantee the comparison and establish differences 
in the two case studies. The fourth point of the article aims at analysing 
and discussing the data obtained from the reality observed from social 
networks, which are powerful sources of systematization of secondary 
data to understand behaviours and attitudes of tourist demand.
keywords: Rural tourism, rural tourism, village tourism, regional development, social networks.

ReSUMen

Los principales conceptos del turismo de aldea se encuadran en el 
contexto del turismo rural, que interesa conocer para estimular la soste-
nibilidad y la competitividad en el desarrollo turístico transfronterizo entre 
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la región Centro de Portugal y la región de Castilla y León, en España. 
Así, se pretende estructurar un modelo de desarrollo turístico adecuado 
a una gestión más integrada de estas regiones, que registran problemas 
sociales y económicos estructurantes que, por consiguiente, también 
se traducen en desequilibrios de los sistemas ambiental y cultural. Los 
estudios de caso profundizados en el estudio empírico inciden sobre 
dos zonas rurales similares (la Serra da Estrela, en la región Centro, y la 
Sierra de Francia, en la región de Castilla y León) y tienen el propósito de 
permitir un análisis de comentarios en Facebook. La recogida de datos 
en septiembre de 2016 permitió el análisis con el programa Nvivo. La 
estructura de esta investigación comienza con la discusión del turis-
mo de interior, rural y de aldea. Luego analiza las regiones del estudio 
empírico y, a continuación, especifica las opciones metodológicas del 
trabajo de campo para garantizar la comparación y registrar diferencias 
en los dos casos de estudio. El cuarto punto del artículo se refiere al 
análisis y discusión de los datos obtenidos de la realidad observada a 
partir de redes sociales, que son fuentes poderosas de sistematización 
de datos secundarios para la comprensión de los comportamientos y 
actitudes de la demanda turística.
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inTROdUÇÃO

O modelo de desenvolvimento turístico de um território, sobretudo no 
interior de um país, deve ser associado às potencialidades dos seus 
recursos endógenos, designadamente às aldeias características da 
região. Estas constituem-se como atrativos turísticos num destino 
eminentemente rural que, segundo o critério da amplitude territorial, é 
o recurso natural ou cultural que atrai o turista a visitar esse destino 
(Cunha e Abrantes, 2013). Assim, as políticas e as estratégias de orga-
nização em rede, a nível regional e sub-regional, devem visar um desen-
volvimento turístico sustentável e competitivo. Neste âmbito escolhe-se 
uma sub-região portuguesa (Serra da Estrela na região Centro) e uma 
espanhola (Sierra de Francia na região de Castela e Leão) para serem 
estudos de caso para análise comparativa.
Neste estudo pretende-se construir um modelo de desenvolvimento 
turístico que pressuponha uma gestão mais integrada destas regiões, 
pelo que consideram-se os seguintes objetivos operacionais: compreen-
der o potencial do turismo de aldeia, num âmbito rural e de territórios 
de interior; identificar e analisar os projetos transfronteiriços com maior 
interesse para uma gestão integrada nas duas regiões; desenvolver um 
“novo” produto (turismo de aldeia) numa dinâmica transfronteiriça, de 
acordo com as experiências da procura turística de 2 sub-regiões. 
No lado da oferta turística desenvolve-se a análise comparativa de expe-
riências de redes de desenvolvimento turístico realizadas a nível das 
duas regiões fronteiriças. Esta tem em vista proceder, depois, a uma 
análise sistemática dos comentários numa rede social (Facebook), para 
interpretar a perspetiva da procura turística nas sub-regiões escolhi-
das. A recolha de dados foi realizada em setembro de 2016. Os dados 
foram tratados com o programa Nvivo, para ajudar a responder acerca 
da veracidade das 2 hipóteses do estudo. A metodologia é de cariz 
mais qualitativo e exploratório, pois considera a perspetiva dos turistas 
que procuram experiências em âmbito rural. 
O enquadramento teórico aborda o turismo de interior, rural e de aldeia, 
que constituem abordagens importantes ao turismo regional. No segun-
do ponto analisa-se o enquadramento desta região transfronteiriça. No 
seguimento apresenta-se a metodologia do estudo empírico apoiada 
no estudo de caso. No quarto ponto analisa-se os dados obtidos no 



77

 
Facebook, para interpretar atitudes a nível da procura turística e, assim, 
contribuir para a coesão desta região alargada de cariz rural.

1. TURiSMO de ALdeiA e deSenVOLViMenTO SUS-
TenTÁVeL A nÍVeL ReGiOnAL
1.1. TURISMO DE ALDEIA COMO POTENCIADOR DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A Organização Mundial do Turismo (OMT) indica a importância do turis-
mo sustentável por salvaguardar o ambiente e os recursos naturais, 
garantindo o crescimento económico da atividade, ou seja, por ser 
capaz de satisfazer as necessidades das presentes e futuras gerações. 
O turismo e o lazer assumem uma importância crescente ao nível da 
sua relação com os sistemas ambiental, social, económico e cultural, 
entre outros sistemas com os quais o sistema turístico estabelece inte-
rações fundamentais (Cunha e Abrantes, 2013: 104). É neste contexto 
que se interpreta que o turismo de aldeia pode ajudar a reverter alguns 
desequilíbrios, que se registam de modo preocupante nos ecossiste-
mas social, cultural e ambiental, em regiões classificadas de interior e 
com um despovoamento acentuado. 
Os processos de planeamento e de desenvolvimento turístico a nível 
regional, muito particularmente em áreas predominantemente rurais e 
naturais, podem ser facilmente associados ao modelo integrado de 
turismo de aldeia. Os desafios do mundo rural incluem o turismo como 
setor essencial com vista à sua refuncionalização no âmbito de um 
desenvolvimento equilibrado numa base económica regional diversifi-
cada. Augusto et al. (2010) defendem a necessidade de uma análise 
integrada multissectorial e pluridimensional no território. Estes autores 
baseiam-se no estudo dos resultados obtidos nos quadros comuni-
tários que, em parte, contribuíram para inibir a integração ao nível da 
pluridimensionalidade (políticas territoriais) e da multissectorialidade 
(políticas sectoriais), que se tornam estratégias necessárias sobretudo 
para o espaço rural. Neste contexto sugerem um paradigma de atuação 
nas áreas rurais de baixa densidade com vocação turística centrado na 
abordagem integrada e territorializada (Augusto et al., 2010: 499).
A participação das populações locais torna-se uma estratégia funda-
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mental de envolvimento dos agentes interessados no desenvolvimento 
turístico sustentado do seu território de vida quotidiana. Augusto et al. 
(2010: 501) referem que a focalização no desenvolvimento endóge-
no “faz emergir novas formas de governação – abordagem bottom-up, 
modelo que visa a construção partilhada e participada de uma nova 
visão para o território, refletindo-se aqui o princípio da descentralização 
e o conceito de empowerment como fórmula de se atingir o desenvol-
vimento sustentável”. 
Segundo Dias (2013: 189), as áreas de baixa densidade no contexto 
rural, ainda que com tendência regressiva, têm sido alvo de estratégias 
assistencialistas que incapacitam a reinvenção dos territórios, reduzindo
-os ao quadro de meros produtores de bens primários para o abasteci-
mento do meio urbano. O desafio passa, assim, por evoluir para a cons-
trução e aplicabilidade de medidas que incorporem projetos integrados, 
nos quais se privilegie a participação, o crescimento de base territorial, a 
capacitação como estímulo ao empowerment, o trabalho colaborativo, 
a inovação e a complementaridade, em detrimento do puro assisten-
cialismo. Neste contexto, pretende-se ensaiar um paradigma que tem 
como intuito servir de apoio ao processo de desenvolvimento em áreas 
de baixa densidade. O enfoque reside no apoio ao processo de desen-
volvimento em áreas de baixa densidade para a valorização económica 
dos recursos endógenos, no qual a abordagem integrada e a inova-
ção são dois pilares que dão valor às dotações fatoriais existentes, por 
exemplo, nas Aldeias Histórias de Portugal, preservando e valorizando 
o seu património material e imaterial.
A relevância do processo de planeamento e desenvolvimento turísti-
co torna-se ainda mais importante quando se estudam territórios de 
baixa densidade populacional, como as aldeias rurais, que se encon-
tram distribuídas por todo o interior peninsular. Aldeias que têm sofrido 
transformações profundas nas últimas décadas, essencialmente devido 
ao êxodo para os meios urbanos, bem como ao abandono progressi-
vo das atividades económicas tradicionais. Estes territórios, riquíssimos 
do ponto de vista dos recursos naturais e culturais, são normalmente 
detentores de um vasto património arquitetónico, aliado a um admi-
rável património paisagístico e cultural. Neste contexto, Rodrigues e 
Rodrigues (2009: 42) referem que as áreas rurais “enfrentam grandes 
limitações em termos de desenvolvimento, causadas pelo aumento do 
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isolamento, pela degradação das atividades económicas e pelo conse-
quente aumento do desemprego. Para além disso, essas regiões estão 
a sofrer o fenómeno do envelhecimento da população e da desertifi-
cação humana, assim como outros fatores que influenciam negativa-
mente o seu processo de desenvolvimento. Muitas das pessoas que 
nasceram nessas regiões não têm possibilidade de ficar e consequen-
temente migram para os centros urbanos. Para contrariar esta tendên-
cia, é necessário promover iniciativas que contribuam para um desen-
volvimento sustentável dessas regiões. Apesar dos constrangimentos, 
essas regiões possuem um grande potencial sendo áreas com uma 
forte preservação ambiental e que possuem uma vasta riqueza cultural 
e etnográfica que pode ser usada para estas iniciativas.” Assim, nos 
territórios rurais que possuem vocação turística, devem-se implemen-
tar estratégias de desenvolvimento turístico que tenham por base os 
recursos endógenos do território, bem como as suas gentes. De facto, 
o reconhecimento da importância da atividade turística nas áreas rurais 
de baixa densidade tem sido unânime, quer no meio político quer no 
académico, em virtude dos recursos existentes e do decréscimo da 
importância da atividade primária no mundo rural (Augusto et al., 2010). 
Por este motivo, enquanto estratégia de planeamento e desenvolvimen-
to turístico a nível regional e/ou sub-regional, o turismo de aldeia poderá 
constituir uma mais-valia para estes territórios, na medida em que, pelo 
facto de constituir uma estratégia para o turismo sustentável, poderá 
ajudar a contribuir para a união de “energias” dos atores turísticos e de 
suporte às atividades ainda “resistentes” em territórios de baixa densi-
dade e crescentemente desumanizados.
O destino turístico é o resultado de um território que passou pelo proces-
so de desenvolvimento da atividade turística, originando novas relações 
numa nova realidade económica mais alargada, sobretudo pela capa-
cidade de atrair e de satisfazer os turistas. Buhalis (2000) caracteriza 
os destinos como uma mistura de produtos turísticos que oferecem 
uma experiência integrada aos consumidores. Os turistas consomem 
os destinos através da sua marca/nome do destino, tendo por base 
condicionantes pessoais subjetivas como o itinerário, os motivos da 
visita, o nível educativo e cultural e experiências anteriores. Kotler et al. 
(2010), relativamente aos limites espaciais de um destino turístico, afir-
mam que podem ser reais ou percebidos, com fronteiras criadas pelo 



80

 
mercado ou pelos elementos do destino. Muitas vezes, os destinos 
turísticos estão divididos por barreiras físicas e administrativas que não 
têm em consideração as preferências dos turistas ou o posicionamento 
da indústria turística. 
Buhalis (2000) dá o exemplo dos Alpes partilhados pela França, Suíça, 
Itália e Áustria, que são percebidos e consumidos como sendo um 
produto turístico único, apesar dos limites fronteiriços entre os quatro 
países. Este exemplo pode também ser adaptado ao caso do rio Alva, 
partilhado por 5 concelhos. Assim, tendo por base uma ideia de cadeia 
de valor, as atividades a montante, investigação e desenvolvimento de 
produtos, atividades de suporte, operações e logística são atividades 
profícuas para a cooperação entre concorrentes. O produto turístico 
caracteriza-se por ser uma complexa amálgama de serviços. Do ponto 
de vista do consumidor, o produto turístico é um conceito subjetivo 
e depende fortemente da imagem e das expectativas que possui do 
lugar/destino. O produto turístico para Kotler et al. (2010) são objetos 
físicos, serviços, destinos, organizações e ideias que satisfazem um 
desejo ou necessidade.
Segundo Kastenholz et al. (2014: 13), “a experiência turística em meio 
rural, entendida como uma experiência global do destino, vivida pelos 
visitantes de territórios rurais, envolve uma grande quantidade e varie-
dade de recursos, atrações, serviços, pessoas e ambientes, nem 
todos desenhados especificamente para utilização turística, mas que 
condicionam a experiência vivida e são alvo de procura turística. Assim, 
o potencial da experiência turística nestes destinos rurais está muito 
dependente dos recursos e do património (material e imaterial) existen-
tes nas Aldeias e no território envolvente”. Tendo em consideração o 
Projeto Overall Rural Tourism Experience (ORTE), desenvolvido por estas 
autoras, as diversas dimensões do contexto das três Aldeias analisa-
das, que têm como denominador comum o facto de terem beneficiado 
de investimento público para a preservação do seu património e para 
o reforço da sua atratividade turística deverão, neste sentido, ser um 
projeto inacabado pela necessidade de investimento contínuo nestes 
territórios. As aldeias em apreço são: Janeiro de Cima, pertencente à 
rede das Aldeias do Xisto; Linhares da Beira, integrada na rede das 
Aldeias Históricas de Portugal; e Favaios, que integra a rede das Aldeias 
Vinhateiras.
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Na abordagem destas 3 redes de aldeias em Portugal, Capela e Figuei-
redo (2014: 377) também abordam a promoção do rural, pois consi-
deram que o turismo e as atividades associadas “têm-se constituído 
como centrais, sendo frequentemente apontados como mecanismos 
de revitalização e desenvolvimento local. A promoção turística consti-
tui-se como um aspeto muito relevante na representação, consumo e 
reconfiguração de muitos destes territórios, contribuindo para a forma-
ção de um imaginário social sobre o rural através da sua apresentação 
frequente como espaço idílico e pleno de oportunidades de recreio”. 
A reflexão sobre o modelo de turismo de aldeia supõe uma gestão 
mais integrada a nível regional transfronteiriço com vista a equacionar o 
desenvolvimento sustentável, daí se analisar a importância que a fron-
teira pode ter como elemento promotor de sinergias entre os agentes 
turísticos existentes nas duas regiões em análise.

1.2. FRONTEIRA E  DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Desde a integração comunitária em 1986, que marcou a agenda 
geopolítica de Portugal e Espanha, que se verifica uma produção cientí-
fica crescente e significativa a abordar as questões transfronteiriças “de 
forma frutífera na sua análise multissetorial sobre este âmbito da frontei-
ra” (López, 2013: 37). Neste caso interessou estudar e compreender a 
raia ibérica na região de Castela e Leão com Portugal, sobretudo numa 
perspetiva de turismo de fronteira. Este estudo estava enquadrado nos 
projetos da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET), que visa 
a promoção da cooperação e o desenvolvimento integrado dos dois 
lados da fronteira dos países ibéricos. Entre outros autores, destaca-se 
Moreno (2013: 76) pela análise incisiva no turismo na região de frontei-
ra de Castela e Leão com vista a desenvolver o contexto competitivo, 
sobretudo permitindo compreender a importância dos produtos turísti-
cos da região e também compreender os principais motivos da visita 
dos seus habitantes a Portugal, destacando a gastronomia com 37,9%, 
pelo que é assim valorizada a restauração portuguesa. López-Guzmán 
et al. (2015: 9, 11) refletem sobre os contributos da gastronomia em 
destinos turísticos fronteiriços em desenvolvimento e analisam um estu-
do de caso (República Dominicana e Haiti) para compreender a reali-
dade e constatam que a motivação principal da procura está relaciona 
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com a comida e bebida. Partem do pressuposto que, “em zonas fron-
teiriças em vias de desenvolvimento, o turismo forma parte do motor da 
sua economia, sendo explorado através de diferentes recursos históri-
co-culturais e naturais próximos da fronteira” e que entre estes recursos 
está a gastronomia. Neste âmbito acreditam que “o território turístico 
fronteiriço é concebido não apenas com base nos seus atributos físicos 
como se poderia pensar à primeira vista, mas também há que reparar 
nos componentes simbólicos, surgindo assim o conceito de constru-
ção social do espaço turístico”. Dado a gastronomia ser um valioso 
património reconhecido em Portugal e Espanha, em particular devido à 
“dieta mediterrânica”, quer pela riqueza alimentar de produtos quer pela 
sua diversidade, promove-se assim a circulação de visitantes dos dois 
lados da fronteira pela motivação por este produto de turismo gastro-
nómico, que pode ser particularmente importante em espaços rurais.
A obra Turismos de Interior (Arcos, 2013) aborda com especial incidên-
cia uma parte designada Planificación, Comercialización y Experiencias, 
constituindo um trabalho incontornável para a discussão da temática 
deste trabalho, pois inclui alguns artigos que especificam mesmo as 
atividades turísticas na zona de fronteira de Castela e Leão e as regiões 
Norte e Centro de Portugal, como espaços de interior e de baixa densi-
dade populacional (Mínguez, 2013: 139-157; em Arcos, 2013). Este 
artigo discute, em particular, a fronteira como território de encontro e 
a importância da cooperação transfronteiriça, o trabalho em rede e a 
governança territorial, que nos interessa aplicar à região Centro e à de 
Castela e Leão. De modo complementar destaca-se, entre outros arti-
gos, o de Milagros (2013: 161-175; em Arcos, 2013), que visa a análise 
da comercialização do turismo de interior, constituindo uma perspetiva 
aprofundada da Comercialização, Comunicação e Marketing, com vista 
a ajudar a compreender a atualidade e as tendências na distribuição 
turística aplicada em especial ao turismo de interior, como é o caso de 
Castela e Leão. A análise ampla do mercado turístico, a partir das óticas 
da procura e da oferta, destaca a quarta parte da obra que incide sobre 
as experiências turísticas em meio natural e os novos produtos turísticos 
de interior, permitindo uma abordagem sobre os espaços naturais da 
região de Castela e Leão e o potencial particular do turismo rural, do 
enoturismo e do turismo ativo.
Mateus et al. (2009) desenvolveram um trabalho de reflexão com vista a 
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criar uma nova estratégia para a cooperação Castela e Leão e a região 
Centro, sobretudo no contexto das dinâmicas de crescimento das 
duas regiões e das políticas comunitárias de apoio ao desenvolvimento 
dos territórios com maior atraso, entre as quais se encontravam estas 
duas regiões. Na componente de turismo refere-se que o conjunto das 
regiões tem características e recursos que sustentam “um bom poten-
cial para o desenvolvimento turístico, sobretudo se forem tomadas 
algumas decisões estratégicas sobre conjuntos de produtos-mercados 
específicos a desenvolver e se forem ultrapassados alguns problemas 
estruturais (Mateus et al, 2009: 133). Neste estudo consideram-se que 
os produtos-mercados mais relevantes para o desenvolvimento de 
iniciativas conjuntas são: turismo de natureza/turismo ativo/ecoturis-
mo; turismo cultural, turismo rural, turismo gastronómico e enoturismo, 
touring cultural e paisagístico. Nesta integração multiproduto pretende-
se valorizar o desenvolvimento de produtos verdadeiramente compó-
sitos, mais apelativos para o turista, com base nas redes e parcerias, 
quer no âmbito local e regional, quer transfronteiriço.
Aguado (2013: 127) reflete sobre o planeamento turístico da região de 
Castela e Leão desde 1995 e refere que existe um grande dinamismo 
neste setor, pelo que “a planificação do setor turístico requer flexibilida-
de, para adaptar-se às possíveis mudanças. Já não basta unicamente 
definir os objetivos, organizar os recursos e avaliar as políticas públicas. 
É necessário dar uma estrutura a esta planificação e a possibilidade 
de desenvolvimento que permita uma adaptação permanente da polí-
tica turística que se desenvolve neste ambiente de mudança”. Aguado 
(2013) refere que houve uma evolução na planificação territorial, com 
os sucessivos planos estratégicos de turismo,  pois assentam quase 
exclusivamente nas características espaciais do destino. O enfoque 
é no turismo de produto turístico, que se desenvolve em determina-
do território, que é reforçado através de Planos de Competitividade do 
Produto Turístico. Neste âmbito, a Lei 14/2010 (Aguado, 2013: 131), 
que regula a Planificação Turística na região,  no cap. V – Ordenación, 
Fomento y Promocion del Turismo, artigo 57 e ponto 4, refere a promo-
ção de cenários de “colaboração com outras administrações públi-
cas, …com outras regiões da União Europeia, especialmente com as 
regiões fronteiriças de Portugal, para pôr em marcha planos e progra-
mas de atuação conjunta”. Como se comprova nesta Lei, existe uma 
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formalização da importância de colaboração em matéria turística entre 
as duas regiões analisadas no nosso trabalho, que merece ser analisa-
da, interpretada e discutida, também por académicos dos dois lados da 
fronteira. Neste plano avança-se no eixo da Integração da Oferta para 
um turismo mais sustentável, estando considerados 5 espaços naturais 
da Carta Europeia de Turismo Sustentável, designadamente o Parque 
Natural Las Butuecas – Sierra de Francia (Salamanca), que é um dos 
estudos de caso deste estudo, que será comparada em Portugal com 
a Serra da Estrela, na região fronteiriça do Centro. Dado o interesse do 
turismo rural, em particular, refere-se ainda que, no âmbito da Promo-
ção e Cooperação Comercial, também se destaca a Central de Reser-
vas de Turismo Rural de Castilla y León, por ter potenciado o aumento 
significativo da procura em alojamentos turísticos da região.
Pereira e Pereira (2014: 286-287) analisam o turismo transfronteiriço 
luso-galego e consideram-no como instrumento de cooperação em 
âmbitos como a promoção, a articulação empresarial e as mobilidades 
transfronteiriças. Neste caso, reconhece-se que a raia se está a transfor-
mar em património cultural (e natural) e, por consequência, num produto 
turístico-cultural. Este processo “é protagonizado por mediadores cultu-
rais que contribuem para a criação de narrativas temáticas patrimoniais 
como as rotas do contrabando, os museus do contrabando e da fron-
teira, as rotas de turismo cultural, etc.”. Este turismo associado aos 
processos de patrimonialização parece alargar e esticar a fronteira “até 
levar o turista mais além da própria fronteira político-administrativa. As 
experiências turísticas recriam também novos limites sociais, mentais e 
simbólicos, que os humanos constroem nas relações com os outros. 
De facto, constata-se que, apesar da “queda da fronteira administrativa, 
a fronteira, no seu sentido de limite social, simbólico e mental redefine-
se através da experiência turística da relação com o outro”.
Martín (2013) considera que a cultura é importante para abolir as frontei-
ras e exemplifica com o projeto ibérico conjunto Foz Côa – Siega Verde 
(Castilla y León). Os dois países colaboram intensamente com vista à 
conservação, proteção e valorização do território cultural, sendo que o 
expoente máximo foi a declaração da UNESCO de 2010 da afirmação 
de Siega Verde como uma ampliação de Foz Côa, classificado como 
Património Cultural de toda a Humanidade. De facto trata-se de um 
património num lugar comum de enorme potencial para o desenvolvi-
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mento atual e futuro destes territórios, por ser o único Sítio Cultural trans-
nacional declarado Património Mundial. O objetivo principal é promover 
o desenvolvimento sustentável do território e das suas populações, 
pelo que esta perspetiva se enquadra na oportunidade de promover as 
aldeias e a sua articulação com vista à sua viabilização socioeconómica 
e melhorar a atratividade turística. Outro exemplo análogo é o Museu 
Arqueológico do Fundão, que conquistou por mérito próprio um lugar 
nas rotas de turismo da raia luso-espanhola (Rosa e Bizarro, 2013). Um 
dos seus projetos foi iniciado em 2010, designado de Scientia Ludica, 
que pretendeu através do intercâmbio cultural do Museu com outras 
entidades proporcionar a troca de experiências e conhecimentos dentro 
da máxima “aprender brincando e brincar aprendendo”.
Na perspetiva de Salgado (2010), os produtos turísticos são bastan-
te diversificados em Portugal e, em resultado da riqueza de recursos 
turísticos, tornam-se potenciadores de estratégias de desenvolvimento 
sustentável, quer a nível local, regional e mesmo nacional. Neste âmbi-
to, revela-se importante implementar uma inventariação rigorosa dos 
recursos endógenos com vista ao seu conhecimento e à estruturação 
da oferta turística, com o intuito de promover produtos de qualidade e 
mesmo com uma projeção internacional. No seguimento desse estudo 
é necessário definir os recursos turísticos que determinam a vocação 
e a imagem turística desta região-destino fronteiriça alargada e, assim, 
promover o desenvolvimento de novos produtos turísticos de excelên-
cia (ex. rural, enogastronómico, ativo, entre muitos outros) classificados, 
em regra, como produtos de nicho (cf. Simões e Ferreira, 2009), funcio-
nando como verdadeiros dinamizadores das políticas e das estratégias 
sectoriais do turismo, sobretudo projetando essa dinâmica a nível regio-
nal e transfronteiriço.
No seguimento desta reflexão, sobre os principais conceitos inerentes 
ao modelo de turismo de aldeia e às questões transfronteiriças mais 
relevantes, procede-se a uma breve caraterização geográfica das duas 
regiões, de modo a compreender melhor as relações existentes para 
estimular melhores estratégias de atuação conjunta.

2. cARAcTeRiZAÇÃO GeOGRÁFicA

A região Centro é uma das maiores regiões de Portugal, na qual se 
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insere a Serra da Estrela (1993 metros de altitude no Planalto Central), 
sub-região de incidência do estudo. Possui um enorme potencial para 
se transformar num destino turístico relevante a nível ibérico, promovi-
da por uma Entidade Regional única, responsável por integrar as polí-
ticas a nível turístico da região Centro. Os seus fatores de atração são 
caraterizados pela diversidade e riqueza inerente aos recursos turísti-
cos existentes, bem como a localização geográfica, pela centralidade, 
e as boas acessibilidades, a hospitalidade dos residentes, os preços 
competitivos e o clima de segurança. Estas são apenas algumas das 
principais razões que se apontam para evidenciar o elevado potencial 
desta região, sobretudo para a atração de fluxos do mercado espanhol.
No âmbito das áreas protegidas portuguesas, o Parque Natural da Serra 
da Estrela (PNSE) foi criado através do Decreto-Lei n.º 55/76 de 16 de 
Julho, referindo tratar-se de “uma região de característica económica 
de montanha” onde subsistem “refúgios de vida selvagem e formações 
vegetais endémicas de importância nacional”. A sua criação decorre da 
política levada a cabo no país com o objetivo de preservar e conservar 
o património natural de maior importância. Tem uma extensão apro-
ximada de cem mil hectares, o mais extenso parque natural do país, 
que corresponde às áreas territoriais dos Concelhos de Celorico da 
Beira, Covilhã, Gouveia, Seia, Manteigas e Guarda. A delimitação deste 
Parque é feita em função de critérios de natureza física e dos recursos 
naturais, pelo que o limite dos concelhos que o integram não é coinci-
dente com os limites do Parque. 
Castela e Leão é uma comunidade autónoma da Espanha, que foi cria-
da em 1983, conforme o seu estatuto de autonomia regional. Interes-
sa caracterizar esta região pela extensa área de fronteira com a região 
Centro, bem como nela situar a Sierra de Francia (1723 metros de altitu-
de no Pico Hastiala), na região sudoeste de Salamanca, e analisar o seu 
potencial turístico. A Sierra de Francia foi declarada Reserva da Biosfera 
pela UNESCO em 2006, sobretudo pelo seu valor natural, sendo uma 
região montanhosa com numerosos bosques e vales por onde fluem 
inúmeros rios. Está localizada a sul da província de Salamanca e possui 
uma extensão de 30 mil hectares em 14 municípios, fazendo parte do 
sopé ocidental da Cordilheira Central.
Estas duas regiões têm em comum serem integrantes do Sistema 
Central, que é uma cordilheira situada no centro da Península Ibérica, 
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com uma orientação oeste-leste na sua metade oeste e orientação 
sudoeste-nordeste na sua metade leste. Tem uma longitude aproxi-
mada de 700 km e vai desde Portugal ao Sistema Ibérico. Constitui a 
separação natural entre a Beira Alta e Castela e Leão, ao norte, e Caste-
la-La Mancha, Comunidade de Madrid, Estremadura e Beira Baixa, ao 
sul. Também representa a divisão da Meseta Central entre a submeseta 
norte e a submeseta sul.
Pode considerar-se que a paisagem é a melhor matéria-prima de que 
uma região dispõe, pois espelha e molda a cultura de um povo. É 
também um valor económico, um valor turístico e poderá ajudar a cons-
truir a imagem de um destino, a nível regional. A paisagem constitui, 
ainda, uma referência essencial da identidade das comunidades rurais 
e o enquadramento de espaços e atividades é cada vez mais valori-
zado pelas populações urbanas. A contemplação de uma paisagem 
pode ser a maior atracão de um lugar. Por tudo isto, o conceito de 
paisagem, seja natural ou humana, insere-se na definição de património 
turístico, podendo representar um poderoso potencial de atratividade 
para o destino. O turismo pode converter-se num meio de revalorização 
de paisagens que entraram em crise ou perdido funções tradicionais. 
Cabem, neste sentido, as iniciativas de turismo rural, que incluem a 
utilização de antigas casas rurais pelo turista, devidamente transforma-
das em pequenos estabelecimentos de alojamento, sobre os quais nos 
interessa conhecer a experiência dos hóspedes.

3. MeTOdOLOGiA

Sabe-se que as opiniões dos turistas podem influenciar a imagem de 
um destino turístico, sobretudo tendo em conta os atributos mais valo-
rizados no alojamento em meio rural. Os resultados ajudam académi-
cos e profissionais a compreender as motivações e as necessidades 
dos hóspedes. Assim, a indústria do turismo pode projetar produtos 
e serviços mais personalizados para a satisfação do cliente. Devido à 
crescente atenção dada ao Facebook como ferramenta útil para fins 
relacionados com viagens, o estudo analisa o significado dos comen-
tários, do ponto de vista do turista. Assim, a presente pesquisa visa 
fornecer informações sobre as seguintes questões:
Q1: Qual é a viabilidade de um destino turístico transfronteiriço entre as 
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regiões Centro e de Castela e Leão com base no turismo rural?
Q2: Em que medida os atributos dos alojamentos em espaço rural são 
comentados no Facebook pelos hóspedes?
A fim de responder a estas questões de investigação, escolheu-se 
uma amostra o mais homogénea possível para melhor testar diferenças 
comportamentais decorrentes da leitura dos comentários dos hóspe-
des, que refletem as suas experiências nestas sub-regiões. Ambas as 
áreas possuem espaços naturais onde os visitantes podem fazer diver-
sos tipos de atividades, como caminhadas, atividades em rio ou visitar 
as aldeias mais típicas e seus monumentos. Também têm um gran-
de número de opções de alojamento para todos os tipos de visitantes 
(famílias, jovens casais, grupos de pessoas, viajantes individuais ...). 
Encontraram-se, assim, 72 opções de alojamento na Sierra de Francia 
e 334 na Serra da Estrela em Booking.com, que constitui uma opção 
intencional pelo maior universo de alojamentos disponíveis nesta plata-
forma. Escolheram-se os estabelecimentos com pontuação global 
superior a nove (pertencente à categoria excelente, de acordo com 
este portal online) para todos os comentadores. Em seguida, filtraram-
se os alojamentos para selecionar as opções com uma página ativa do 
Facebook. A partir desses alojamentos, selecionam-se os que apresen-
tam mais comentários no Facebook, já que o objetivo é analisar dados 
provenientes das experiências fornecidas pelos visitantes. Uma vez que 
a amostra espanhola era menor, selecionaram-se menos alojamentos 
em Portugal para equilibrar os dados.
Usou-se a aplicação N-capture para recuperar todas as mensagens 
e comentários do Facebook dos alojamentos selecionados em Espa-
nha e Portugal. De seguida usou-se o software Nvivo10 para realizar a 
análise de conteúdo. Na primeira etapa da análise, identificou-se um 
conjunto de categorias relevantes para a análise. Utilizou-se uma versão 
adaptada de um dicionário de termos, que já foi utilizado na literatura 
(Nieto-García, Lahuerta-Otero e Muñoz Gallego, 2015, Encinas, 2015). 
De acordo com o dicionário, selecionaram-se 22 categorias relevantes. 
O próximo passo consistiu em examinar todas as opiniões dos diferen-
tes usuários do Facebook para testar se havia diferenças significativas 
nas categorias analisadas. Também se realizou uma análise de cross-
country para verificar as diferenças nas opiniões dos usuários de redes 
sociais, dependendo do país. A amostra final foi constituída por 7 esta-
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belecimentos de Espanha e 10 de Portugal, com 105.811 referências 
com palavras pertencentes às 22 categorias do dicionário. 

4. AnÁLiSe e diScUSSÃO dOS dAdOS

Os resultados obtidos incluem o conjunto das unidades de alojamento 
em estudo (cf. figura 1). Porém, de seguida divide-se a amostra de 
acordo com o tipo de alojamento como aparece na plataforma Booking.
com. Tem-se 4 opções diferentes, sendo a maioria casas de campo 
(11 de 17). O uso dessa variável, tipo de alojamento, ajuda a entender 
o panorama luso-espanhol nas redes sociais por tipologia. Da análise 
destaca-se que as páginas de fãs do Facebook, em média, são 4 vezes 
maiores em Portugal, o que pode ter impacto no número de comentá-
rios gerados, dado que o seu alcance é maior devido ao número de 
seguidores. Um resumo dos dados é apresentado na tabela 1, na qual 
se contata que os alojamentos portugueses têm mais fãs no Facebook 
(67%) e os estabelecimentos com a categoria de casa de campo geram 
mais comentários (79%). Também se destaca que o estabelecimento 
com a categoria de turismo rural gera 18% do total de comentários da 
amostra. 

País Fãs no Facebook Tipo de alojamento

Espanha Portugal
Abaixo da 

mediana

Acima da 

mediana

Casa de 

Campo

Turismo 

rural
Apartamento

Casa de 

Férias
N.º de alojamentos 7 10 9 8 11 1 2 3

% de alojamento 41,18% 58,82% 52,94% 47,06% 64,71% 5,88% 11,76% 17,65%

N.º de referências 34655 71156 20218 85593 83971 19294 1420 1126

% de referências 32,75% 67,25% 19,11% 80,89% 79,36% 18,23% 1,34% 1,06%

Tabela 1: distribuição de comentários do Facebook por tipo de alojamento

No seguimento da análise da distribuição de comentários do Facebook, 
por tipo de alojamento, apresenta-se a tabela 2, que inclui o número de 
referências associadas a cada uma das categorias do dicionário, resul-
tante dos comentários dos visitantes nas páginas de fãs do Facebook 
nos alojamentos selecionados, em Espanha e em Portugal. Constata-
se que apenas 8 das 22 categorias são mencionadas em todos os 17 
alojamentos da amostra e, em geral, de modo significativo, exceto o 
quarto e a época. O conjunto das categorias representa os atributos 
dos alojamentos, sendo que a categoria de serviços adicionais inclui 
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outro atributo que não estava referido na listagem.

Categorias Referências Alojamentos Percentagem de referências
Acesso 327 11 0,31%
Acomodação 13718 17 12,96%
Serviços Adicionais 734 13 0,69%
Limpeza 550 14 0,52%
Conforto 147 10 0,14%
Decoração 110 7 0,10%
Distância 13419 17 12,68%
Equipamentos 13035 17 12,32%
Alimentação 3993 16 3,77%
Hospitalidade 1650 16 1,56%
Informação 80 10 0,08%
Manutenção 7 4 0,01%
Multimédia 2006 15 1,90%
Parque 12894 17 12,19%
Preço 520 12 0,49%
Restaurante 500 12 0,47%
Quarto 2255 17 2,13%
Época 2070 17 1,96%
Espaço 354 10 0,33%
Clientes Especiais 13142 17 12,42%
Temperatura 261 13 0,25%
Atrações Turísticas 24039 17 22,72%

TOTAL 105811

Tabela 2 - distribuição dos comentários de acordo com as categorias

Nesta tabela pode-se observar que atrações turísticas é a categoria 
mais mencionada no Facebook pelos visitantes, por gerar 22,72% do 
total de referências. Outras categorias como acomodação, distância, 
equipamentos, estacionamento e clientes especiais (famílias, crianças, 
animais de estimação...), também possuem elevada percentagem de 
referências neste estudo. Pelo contrário, a manutenção tem um número 
muito limitado de referências, estando presente apenas em 4 dos 17 
estabelecimentos analisados. Nos comentários associados às cate-
gorias do estudo, nas duas sub-regiões em apreço, constata-se um 
comportamento análogo nas categorias mais comentadas nos dois 
países, pelo que os resultados gerais da tabela 2 são, em regra, propor-
cionalmente distribuídos pelas duas partes da amostra. Os resultados 
também mostram que os estabelecimentos portugueses obtêm subs-
tancialmente mais comentários do que os espanhóis (71156 versus 
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34655) sobre o total das categorias deste estudo. 

cOncLUSÃO

A procura turística exige, cada vez mais, novos produtos em destinos 
que possuam um modelo de turismo sustentável, que também depen-
de das características e da qualidade dos alojamentos e seus servi-
ços. Esta realidade reflete as preocupações crescentes com a conser-
vação dos recursos de suporte das atividades turísticas. A reflexão 
sobre a sustentabilidade no turismo permite evidenciar a necessida-
de de integração dos interesses da população local, dos turistas e da 
própria indústria turística, bem como a necessidade de conservação 
do património natural e cultural no desenvolvimento de uma área-desti-
no. Quando se trata de áreas rurais e protegidas, o turismo deve ser 
planeado numa perspetiva de desenvolvimento integrado, promovendo 
a articulação com outras atividades económicas e regiões, com o intuito 
de melhor corresponder às expetativas do  mercado turístico. A procura 
deste mercado é cada vez maior e mais exigente, procurando novos 
produtos e novos destinos, designadamente internacionais.
Deste artigo pode concluir-se sobre a importância crescente que o 
turismo pode assumir nestas regiões de fronteira. As relações esta-
belecidas pelo turismo com o espaço são cada vez mais fortes, daí 
ser considerado um fenómeno estruturante de base territorial, suporta-
do nos recursos naturais, culturais e humanos. Os produtos turísticos 
âncora podem ser, assim, uma alavanca das políticas e das estratégias 
sectoriais, sobretudo projetando essa dinâmica ao nível transfronteiriço 
no contexto do turismo de aldeia em regiões de interior da região Centro 
e da de Castela e Leão. É possível afirmar o interesse manifestado 
pelos vários autores referidos na secção 1.2 sobre este destino turístico 
transfronteiriço, mas também é uma realidade oportuna noutras regiões 
da fronteira portuguesa e espanhola, pelo que consideramos aceitar a 
viabilidade de uma gestão integrada a nível turístico entre estas duas 
regiões semelhantes, particularmente suportada nas características das 
sub-regiões da Serra da Estrela e da Serra de Francia. Por outro lado, 
os argumentos do trabalho integrado apoiam-se nas semelhanças das 
perspetivas da procura turística estudada, com base nas semelhanças 
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dos atributos valorizados analogamente nos comentários dos hóspe-
des, bem como nas semelhanças em termos das características das 
ofertas turísticas destas duas regiões de destino transfronteiriço.
Na discussão dos dados recolhidos reconhece-se que o E-turismo e 
F-turismo são uma tendência recente entre académicos e profissionais, 
desde que os usuários da Internet mudaram a forma como comparti-
lham conteúdos relacionados às viagens. A indústria do turismo supõe 
conhecimento intensivo e beneficia das tecnologias, de várias manei-
ras. O F-turismo fornece um novo, rápido, detalhado e atraente espaço 
virtual onde os visitantes podem compartilhar as suas experiências. As 
empresas precisam de estar cientes da necessidade de criar, manter e 
aprimorar os seus perfis sociais, como um meio de se envolverem com 
o seu global e heterogéneo público. Hoje, reconhece-se o poder de 
revisões dos comentários, que informam e convencem futuros clientes 
sobre um determinado destino turístico. Dado que os visitantes têm uma 
imagem preliminar limitada do destino turístico, contam com as opiniões 
de outros clientes para reduzir o risco associado a cada escolha. 
As redes sociais contribuem para criar um círculo virtuoso, pois uma 
experiência positiva no estabelecimento de alojamento transforma-se, 
em regra, num cliente satisfeito. Então, os clientes satisfeitos estão 
dispostos a compartilhar as suas experiências positivas com outros visi-
tantes através de redes sociais. Os estabelecimentos que se envolvem 
com os seus clientes no Facebook obtém mais fãs e mais opiniões 
dos clientes, aumentando o alcance da página. Portanto, as análises 
de redes sociais ajudam os clientes futuros a reduzir o risco de compra 
associado ao escolher um destino turístico. Como as páginas de fãs 
do Facebook alavancam as oportunidades de comunicação (Salgado, 
Martins & Godinho, 2013), se as empresas promovem, incentivam e 
cuidam dos fãs nas suas redes sociais também podem descobrir mais 
sobre as suas experiências de viagem. Eles também podem observar 
as características do alojamento que os clientes mais gostam e quais as 
necessidades de melhoria. Estas contribuições valiosas são fornecidas 
gratuitamente, de modo que os estabelecimentos só precisam de estar 
cientes das opiniões dos clientes. Os turistas precisam de mais do que 
um simples lugar para dormir, pelo que estas regiões, com patrimó-
nio natural, cultural e histórico, constituem um ambiente oportuno para 
construir um destino interessante, pois a Serra da Francia e a Serra 
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da Estrela oferecem inúmeras atividades de lazer. Os hóspedes das 
diferentes acomodações rurais usam o Facebook para recolher mais 
informações, obter recomendações e fazer planos de viagem. Esta 
será a razão pela qual a categoria atrações turísticas é o atributo mais 
comentado em todos os tipos de alojamentos, tanto em Espanha como 
Portugal.
Conforme analisado no enquadramento geográfico, as duas áreas são 
semelhantes e compartilham normas, tradições e valores culturais do 
meio rural. Portanto, pode-se esperar que os clientes comentem sobre 
esses mesmos atributos. No entanto, os diferentes atributos do aloja-
mento em Espanha e Portugal podem verificar-se pelas páginas do 
Facebook para fazer benchmarking e, assim, melhorar os seus próprios 
serviços. A informação sobre concorrentes está igualmente disponível 
para a indústria turística, de modo a que as organizações e empresas 
públicas também podem usar esses dados para criar, promover ou 
desenvolver novos serviços para melhorar a imagem do destino turístico 
e aumentar a estada média dos clientes. 
Na tabela 2 observa-se que atrações turísticas é a categoria mais 
mencionada no Facebook pelos visitantes (22,72%). Outras categorias 
como acomodação, distância, equipamentos, estacionamento e clien-
tes especiais (famílias, crianças, animais de estimação...), também se 
revelam importantes atributos pelas referências feitas pelos hóspedes. 
Assim, consideram-se oportunas as análises efetuadas, sobretudo para 
legitimar a ideia de que os turistas de uma região usam bastante o 
Facebook para partilhar as suas experiências de viagem em alojamen-
tos em espaços rurais. A pesquisa também permitiu compreender e 
aceitar alguns atributos mais relevantes que são reconhecidos e valori-
zados pelos hóspedes nos alojamentos em espaço rural. 
Deve-se mencionar algumas limitações deste estudo, pois este estu-
do é essencialmente qualitativo e exploratório, pelo que precisa de ser 
melhor aprofundado no estudo empírico, designadamente na dimensão 
da amostra, de modo a suportar melhor o modelo de desenvolvimento 
turístico transfronteiriço em apreço. Os resultados pertencem a uma 
fonte, pois o presente estudo apenas analisa o texto dos comentá-
rios em páginas do Facebook e não tem em conta imagens, links ou 
emoções. As futuras linhas de pesquisa podem também concentrar-se 
no impacto da eWOM na experiência de serviço, ampliando a análise 
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dos atributos. Pode-se expandir a pesquisa analisando os comentários 
dos visitantes sobre outras redes sociais ou blogs, bem como aumentar 
o número de países para testar as diferenças entre culturas.
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ReSUMO

No setor do turismo e, principalmente, nos cursos que formam os futuros 
profissionais desta área, as unidades curriculares de direito são consi-
deradas importantes? É necessário ter a perceção da relevância dos 
diplomas jurídicos na atividade turística e como está prevista nos cursos 
de formação. O turismo é uma indústria global, que envolve viagens 
transfronteiras, comércio, transações e interações sociais, culturais e 
ambientais e apresenta o melhor em oportunidades e desafios para a 
regulamentação nacional e internacional (Atherton TC & TA, 2003).
Este trabalho está dividido em duas partes: numa primeira, parte faz-se a 
análise de um quadro teórico; na segunda, a caracterização de progra-
mas escolares, de acordo com uma pesquisa exploratória. A pesquisa 
efetuada revelou a necessidade de se apresentar uma proposta para 
a implementação de um sistema de inovação do direito do turismo nas 
unidades curriculares e programas das escolas.
Analisaram-se vários cursos académicos e cursos vocacionais/profis-
sionais que nos deram informação sobre a importância do direito do 
turismo nos programas escolares. Conseguimos obter uma amostra de 
50 escolas, de um universo de 150, constantes dos sites das entidades 
públicas. Encontrámos nos diversos cursos académicos várias discipli-
nas básicas, consideradas muito importantes em matéria de direito. 
O direito do turismo é muito eclético. Embora a lei seja a disciplina 
central, o nosso trabalho também analisa a importância do direito nas 
questões sociais, económicas, ambientais, de marketing, de planea-
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mento, de desenvolvimento e de gestão, envolvidas na regulamentação 
deste setor e a sua importância nos diversos cursos de formação.
Palavras-chave: Direito do turismo, programas de graduação, inovação, regulamentação, desenvolvimento

ABSTRAcT

In the tourism sector and, especially, in the courses that form the future 
professionals of this area, the curricular units of law are considered im-
portant? It is necessary to have the perception of the relevance of the 
legal diplomas in the tourist activity and as foreseen in the training cours-
es. Tourism is a global industry which routinely involves transboundary 
travel, trade, transactions and social, cultural and environmental interac-
tions it presents the ultimate in opportunities and challenges for national 
and international regulation (Atherton TC&TA,2003).
This paper is divided into two parts: theoretical framework and char-
acterization of school programs, according to an exploratory research, 
through field research, and as final result, to present a proposal for fund-
ing and implementation of an innovation system of tourism law in school 
programs.
We analysed several academic courses and Vocational courses that 
give the best information about the importance of tourism law in school 
programs. A sample of 50 tourism Degree Programs from 150 schools, 
from institutional sites. We found in academic courses several core 
disciplines very important in law subject. Conclusions- Tourism Law is 
eclectic. While law is the core discipline, the subject also examines the 
social, economic, environmental, marketing, planning, development and 
management issues involved in regulating this industry and the impor-
tance for professional education.
Keywords: Tourism law, degree programs, innovation, regulation, development

ReSUMen

En el sector del turismo y, principalmente, en los grados que forman los 
futuros profesionales de esta área, las unidades curriculares de dere-
cho se consideran importantes? Es necesario tener la percepción de la 
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relevancia de los diplomas jurídicos en la actividad turística y como está 
prevista en los grados de formación. El turismo es una industria global 
que implica rutinariamente viajes transfronterizos, comercio, transaccio-
nes e interacciones sociales, culturales y ambientales, presenta lo mejor 
en oportunidades y desafíos para la regulación nacional e internacional 
(Atherton TC & TA, 2003).
Este trabajo se divide en dos partes: el marco teórico y la caracteriza-
ción de los programas escolares, de acuerdo con una investigación 
exploratoria, a través de la investigación de campo, y como resulta-
do final, presentar una propuesta de financiación e implementación de 
un sistema de innovación del derecho del turismo en las asignaturas y 
programas de las escuelas.
Se analizaron varios grados académicos y cursos  grados de formación 
profesional que dan la mejor información sobre la importancia de la ley 
de turismo en los programas escolares. Los 50 programas de grado de 
turismo de una población de 150 escuelas, presentes en las páginas 
web de entidades públicas. Encontramos en  grados académicos varias 
asignaturas fundamentales muy importantes en materia de derecho. 
La Ley de Turismo es ecléctica. Mientras que la ley  sea la asignatura  
central, el tema también examina los aspectos sociales, económicos, 
ambientales, de marketing, de planificación, desarrollo y gestión involu-
crados en la regulación de esta industria y la importancia para la forma-
ción de activos.
Palabras clave: Derecho del turismo, programas de grado, innovación, regulación, desarrollo.
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inTROdUÇÃO

O turismo é uma indústria global que envolve, habitualmente, viagens 
transfronteiriças, comércio, transações e interações sociais, culturais e 
ambientais. Para além disso, apresenta o melhor em oportunidades e 
desafios para a regulamentação nacional e internacional (Atherton TC & 
TA, 2003). 
Neste paradigma do turismo sustentável devem tomar-se em conside-
ração os atuais e futuros impactos económicos, sociais e ambientais, 
atendendo às necessidades dos visitantes, das empresas e trabalha-
dores do sector, do ambiente e das comunidades locais.
A atividade turística deve democratizar-se e humanizar-se, sendo, desta 
forma, acessível a todos e, simultaneamente, entendida como um direi-
to, no sentido do Tourism for All. O  turismo  deve  ser  planeado  e  
considerado  como  um  sistema  aberto e inter-relacionado com os 
subsistemas sociocultural,  ambiental,  económico  e político-institucio-
nal.
Segundo Manuela Patrício (2017), durante muito tempo o método jurí-
dico nada tinha a ver com a indústria do turismo. Contudo, quando se 
começou a dar ênfase à qualidade e à excelência do turismo, a chave 
para alcançar esses objetivos tornava indispensável a ordenação públi-
ca dos operadores turísticos, bem como dos bens e produtos turísticos. 
O direito impôs-se como uma ferramenta indispensável ao estudo e 
análise do setor turístico, pelo que se tornou necessário a introdução 
de uma cátedra de natureza jurídica nos planos curriculares dos vários 
cursos de turismo, que têm vindo a aparecer no panorama académico 
e profissional.
Ao contrário do que acontecia com a legislação turística, o direito do 
turismo tenta demonstrar a importância da regulação jurídica do setor 
turístico, através da análise da legislação reguladora deste setor, articu-
lando-o com outras áreas de direito. 
Há quem entenda que a legislação turística faz uma mera compilação 
de diplomas gerais e específicos, além de legislação conexa e trabalha, 
especificamente, alguns setores que considera relevantes (e.g. aloja-
mento, restauração, gastronomia, viagens, etc.).
Atendendo a toda esta segmentação e dispersão legislativa, o direito 
do turismo pretende autonomizar-se do direito administrativo e criar um 
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ramo específico do direito, por comparação ao direito da informática ou 
direito do ambiente. Diante do exposto, tem-se que o direito do turismo 
não pode ser classificado como de direito público ou de direito priva-
do. Trata-se de ramo do direito que se situa entre essas duas esferas 
e deveria, como acontece em vários países, consubstanciar-se num 
código de turismo. 

1.  A iMPORTÂnciA dO diReiTO dO TURiSMO

A França foi o primeiro país do mundo a regular a atividade turística, 
vendo no turismo um meio de lazer e cultura (Py, 1996).
Jegouzo (2016), enquanto docente na Université Panthéon Sorbonne 
(Paris I) Responsável pelo Departamento de Direito do Turismo, numa 
das suas intervenções, durante o processo de análise da Diretiva Comu-
nitária UE) 2015/2302 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
Novembro de 2015, explicou que: 

 “O Código do Turismo francês é uma recolha organizada de textos 
legislativos e regulamentares aplicáveis em matéria de direito do 
turismo”

Na conferência internacional em 2017, sob a égide da Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) e do Instituto Nacional para o 
Aproveitamento dos Tempos Livres (INATEL), focada nas normas (hard /
soft law), associadas ao direito do turismo e turismo sustentável, reunin-
do, à semelhança de anos anteriores, vários especialistas nacionais e 
internacionais de direito do turismo, versando a temática da Sustainable 
Tourism Law, Carlos Torres (2017, p.238), mencionou que:
“ a nova disciplina europeia das viagens organizadas e serviços de 
viagens conexos (Diretiva 2015/2302), também será objeto de alguma 
atenção, de acordo com estudos comparados com os autores do clás-
sico Manuale di Diritto del Turismo, Vincenzo Franceschelli e Francesco 
Morandi”.
O lazer e a cultura, considerados como direito fundamental para o ser 
humano, previsto na própria constituição da república portuguesa, 
enquadram a génese da atividade turística. 
O direito do turismo surge como um ramo transcendental do direito, 
sendo heterogéneo, complexo e de extrema importância para o desen-
volvimento sustentável da atividade turística, capaz de assegurar a 
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harmonia das relações existentes na área de turismo.  
Há um crescente reconhecimento, por parte da indústria, do governo 
e das agências internacionais, de que leis e instituições eficazes são 
fundamentais para alcançar resultados bem-sucedidos. Esses resulta-
dos serão, sem dúvida, a forma de tornar o setor do turismo sustentável, 
com criação de valor acrescentado e de maior qualidade. Os agentes e 
os intervenientes diretos e indiretos necessitam de uma maior eficácia e 
eficiência dos serviços, de forma garantir uma maior celeridade e segu-
rança processual e procedimental, em termos de atividade turística.
As leis, específicas deste tipo de indústria, quando passaram para o 
labirinto de regulamentos locais, estaduais, regionais e internacionais, 
que agora a governam, obrigou a que se repensasse sobre o direito do 
turismo. 
Os conceitos no turismo, como em qualquer outra área de atividade, 
são essenciais à sua cabal compreensão. O incorreto ou insuficiente 
domínio concetual não contribui para o conhecimento de uma ativida-
de e, desconhecendo-se o objeto, não se afigura possível, de forma 
acertada, agir adequadamente sobre ele. Tal facto tem uma influência 
negativa na forma como são elaborados vários diplomas legais, crian-
do permanentes alterações legislativas, que não favorecem o setor, 
criando diversos entendimentos e interpretações. No caso particular 
do turismo, pela sua juventude e complexidade, enquanto atividade 
económica, social e política, a incorreção é passível de redundar em 
prejuízo acrescido.  
Considera-se, ainda, que intervêm na prossecução da política nacio-
nal de turismo as entidades públicas centrais, regionais e locais que, 
não tendo atribuições específicas na área do turismo, sejam responsá-
veis pela gestão e exploração de equipamentos e recursos turísticos. A 
Estratégia de Turismo 2027, pretende ser o referencial estratégico para 
o turismo em Portugal na próxima década, tendo por base um processo 
participativo, alargado e criativo com contributos de diversos ângulos da 
sociedade nas suas várias valências.
Consubstancia uma visão de longo prazo, combinada com uma ação 
no curto prazo, permitindo atuar com maior sentido estratégico no 
presente e enquadrar o futuro quadro comunitário de apoio 2021-2027.



103

 

1.1. DO DECRETO-LEI N.º 191/2009 DE 17 DE 
AGOSTO À  ESTRATÉGICA TURISMO 2027

O Decreto-Lei n.º 191/2009 de 17 de agosto, que adotou uma lei de 
bases do turismo e consagra os princípios e o objetivo de uma política 
nacional de turismo, veio criar a nível nacional a base de orientação do 
direito do turismo, importante para que a legislação turística e o direito 
no turismo sejam unidades curriculares ministradas nos vários cursos 
superiores e cursos profissionais ligados a este setor.
Numa estrutura jurídica, uma Lei de Bases crê-se, e assim se tem, 
como constituindo o elemento “criador”, a “fundação”, a “expressão” 
de um desígnio estratégico, e o prenúncio de princípios e objetivos 
estratégicos, coletivamente assumidos, estruturante de um sector, que 
orientará, no futuro, o desenvolvimento de medidas de política.
A denominada Lei de Base das Políticas Públicas de Turismo - LBPPT, 
(Decreto-Lei nº 191/2009, de 17 de Agosto), é a tradução normativa 
do programa do XVII Governo Constitucional na adoção de uma Lei de 
Bases do Turismo que consagra vários princípios orientadores.
Neste sentido, defende-se que uma Lei de Bases do Turismo deva 
prever os princípios gerais orientadores do desenvolvimento, compe-
titividade e sustentabilidade do turismo. Do mesmo modo, podemos 
inferir que outros princípios que também são relevantes, e.g. os da 
rentabilidade e de articulação entre os diversos patamares do sistema 
turístico, não merecem qualquer referência no articulado do menciona-
do diploma. 
Assim sendo, o diploma publicado, pese embora pretender definir a Lei 
de Bases do Turismo, não integra elementos fundamentais que, no seu 
teor, consagrem as bases das políticas de desenvolvimento sustentável 
e competitivo da atividade turística, no nosso país.
Podemos dizer, após análise do seu teor, que a LBPPT, por um lado, 
não identifica, clara e convictamente, o papel do turismo no modelo e 
processo de desenvolvimento do país e na sua economia; por outro 
não releva objetivamente a natureza e o âmbito dos papéis do Estado 
no desenvolvimento do nosso turismo.
Desta forma, resulta que a LBPPT embora referenciando nos artºs 
16º,17ºe 18º os agentes públicos e os privados em termos de identi-
ficação, não é clara no que respeita à participação efetiva dos agentes 
que intervêm na cadeia de valor do turismo, o que se torna preocupante 



104

 
em termos de participação.
O artº 17º considera agentes públicos do turismo todas as entidades 
públicas centrais, regionais e locais com atribuições no planeamento, 
desenvolvimento e concretização das políticas de turismo, nomeada-
mente:

a)  O membro do Governo responsável pela área do turismo;

b)  A autoridade turística nacional;

c)  As entidades regionais de turismo;

d)  As direções regionais de economia;

e)  As comissões de coordenação e desenvolvimento regional;

 f)  O Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade,  
     Instituto Público ;

g)  As regiões autónomas;

h)  As autarquias locais.

Neste sentido o artigo 18.º indica quais são os fornecedores de produ-
tos e serviços turísticos, englobando neste sentido: as pessoas singu-
lares ou coletivas que exerçam uma atividade organizada para a produ-
ção, comercialização, intermediação e gestão de produtos e serviços 
que concorram para a formação de oferta turística nacional. Como se 
elenca no normativo:

a)  Agências de viagens e turismo;

b)  Empresas ou entidades exploradoras de empreendimentos     
turísticos;

c)  Empresas de aluguer de veículos de passageiros sem 
condutor;

d)  Empresas de animação turística e operadores marítimo-
turísticos;

e)  Estabelecimentos de restauração e bebidas;

 f)  Empresas concessionárias de jogos de fortuna e azar;

g)  Entidades prestadoras de serviços na área do turismo social;

h)  Empresas de transporte aéreo, rodoviário, ferroviário e 
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marítimo de passageiros e entidades gestoras das respetivas 
infra -estruturas de transporte.

Considera-se, ainda, que concorrem para a formação da oferta turística 
os estabelecimentos de alojamento local, as empresas organizadoras 
de eventos, congressos e conferências, bem como os agentes econó-
micos que, operando noutros sectores de atividade, sejam responsá-
veis pela gestão e exploração de equipamentos e recursos turísticos.
Como se pode ver este decreto-lei prevê no seu artigo 16.º nº 1 que 
em termos de 
“conhecimento e investigação, cabe à autoridade turística nacional, em 
colaboração com as entidades regionais e locais do turismo, deve asse-
gurar a coordenação de estudos, bem como o intercâmbio de informa-
ção relativa às atividades e aos empreendimentos turísticos, integrando 
entidades públicas ou privadas de investigação, formação e ensino na 
disponibilização, análise e divulgação dessa informação”.
O presente decreto-lei, no seu artº 1º, estabelece as bases das polí-
ticas públicas de turismo, enquanto setor estratégico da economia 
nacional, e define os instrumentos para a respetiva execução. São prin-
cípios gerais das políticas públicas de turismo:

a)  O princípio da sustentabilidade;

b)  O princípio da transversalidade;

c)  O princípio da competitividade.

O artº 7º, do referido diploma, prevê que: 
” A Política Nacional de Turismo é prosseguida por um conjunto coeren-
te de princípios e de normas reguladoras das atividades turísticas, da 
organização, atribuições e competências das entidades públicas, assim 
como do exercício das profissões que, por razões de segurança dos 
consumidores e qualidade do serviço, exijam tutela jurídica específica.”
Refere ainda qual deverá ser a missão destes agentes públicos do turis-
mo, tentando criar como que uma estrutura de competências. Assim, 
promover o desenvolvimento da atividade turística através da coorde-
nação e da integração das iniciativas públicas e privadas, de modo a 
atingir as metas do Plano Estratégico Nacional do Turismo, é um dos 
principais fins estatuídos (Quintas, 2011).
O turismo e as viagens são uma das maiores indústrias do mundo que 
crescem mais rapidamente. Segundo a AIECP (Agência para o Inves-
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timento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E. (AICEP, E. P. E. ou 
simplesmente AICEP)), no seu relatório de 2016, baseado nas informa-
ções do Banco de Portugal ( estatística da balança de pagamentos), o 
setor do turismo e viagens representou 45% das exportações de servi-
ços de Portugal. 
Tendo em conta tudo isto, há necessidade de criar um quadro regu-
lamentar que defina as grandes linhas de política do turismo e a forma 
como se irá proceder em termos de implementação na própria Europa. 
Nesse sentido, referimos a importância da Diretiva (UE) 2015/2302 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Novembro de 2015, rela-
tiva às viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos. O tradi-
cional binómio bom funcionamento do mercado interno / elevado nível 
de defesa do consumidor surge como objetivo da nova diretiva (art.º 1).
As viagens, por definição, envolvem transações transfronteiriças sociais, 
culturais e comerciais que, sem dúvida, levantam mais desafios regu-
latórios para essa indústria do que talvez qualquer outra (Norel,2004).
Há uma panóplia de áreas que têm relevância para o direito do turismo, 
como exemplo: turismo e marketing na saúde, F&B, gestão de serviços 
de alimentação, gestão de marca, lei de viagem, viagens internacionais, 
gestão de hospitalidade e turismo, sustentabilidade em alojamento e 
turismo, gestão operacional, Corporate Finance e economia de viagens 
e turismo. 
No entanto, há “recursos turísticos” que não tiveram tradução jurídica 
na LBPPT, enquanto conceito obrigatório e vinculativo de transposição 
para planos de ordenamento do território e urbanismo, no espaço litoral, 
de montanha ou meio rural, de forma a corresponder à natureza espa-
cial e local do consumo da experiência turística, mantendo-se como um 
conceito económico e promocional sem relevância do ponto de vista 
físico e/ou territorial (Shaw et al, 2010).
É nosso objetivo caraterizar e compreender a importância estratégica 
da legislação turística ou do direito do turismo nos cursos de turismo. 
Não obstante, não foi fácil perceber a diversidade de formação e de 
opção de conteúdos programáticos. Conforme constatámos, tal facto 
deve-se apenas a não existir uma uniformização ou harmonização na 
definição de conteúdos programáticos.
Pese embora toda esta problemática, o turismo oferece as melhores 
perspetivas de geração de emprego e desenvolvimento sustentável, 
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particularmente nos países em desenvolvimento. A baixa formação/
educação de base de uma parte significativa do nosso empresariado, 
constitui um importante constrangimento a um desenvolvimento equili-
brado do setor do turismo (e de outros setores, na medida em que esta 
característica não é, de modo nenhum, exclusiva dos empresários do 
turismo).  
Numa das maiores pesquisas, online,  da organização TBS (The Best 
Schools), conseguimos obter a informação de que um diploma de turis-
mo permite que os alunos trabalhem em setores como operações de 
serviços de alimentação, agências de visitantes e convenções, negó-
cios recreativos, agências de desenvolvimento turístico, hotéis, resorts, 
parques temáticos, serviços internacionais, agências de viagens e turis-
mo, companhias aéreas e casinos. 
De acordo com as estatísticas publicas e seguindo o mesmo sentido, o 
Bureau of Labor Statistics prevê – 
“ um crescimento do emprego de 44% para os técnicos ou profissionais 
ligados ao planeamento de reuniões de hotéis, de 2010 até 2020 “.
Desta forma, pudemos verificar que a formação, mais generalizada em 
turismo, abrange duas estruturas autónomas:

a)  os cursos profissionais (ministrados em escolas profissionais   
públicas e privadas); 

b)  as licenciaturas ( ministradas por politécnicos e universidades).

Em Portugal, o Turismo de Portugal, Instituto Publico, é o organismo 
público competente para “incentivar e desenvolver a política de forma-
ção de recursos humanos do turismo, e a respetiva investigação técnico 
– pedagógica, bem como coordenar, executar e reconhecer os cursos 
e as ações de formação profissional para essa área, além de certificar 
a aptidão profissional para o exercício das profissões turísticas” (art.º 
15.º, ali. d), Decreto-Lei n.º 11/2014, de 22 de janeiro, da Lei Orgânica 
do Ministério da Economia).
No próprio site do Turismo de Portugal, Instituto Público é referido que: 
“a Qualificação de Recursos é um dos eixos estruturais do Plano Estra-
tégico Nacional do Turismo (PENT). Neste sentido, o Turismo de Portu-
gal aposta na formação de jovens e de profissionais do sector através 
da sua rede de Escolas de Hotelaria e Turismo, presentes ao longo do 
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território nacional.”
Pese embora vir referido o PENT, neste momento foi substituído por um 
outro instrumento estratégico. A construção de um referencial estratégi-
co é determinante para o turismo em Portugal. Desta forma, pretende-
se criar duas dimensões de atuação: 

a)  Pensar estratégica e estruturalmente o turismo a 10 anos;

b)  Agir no presente e no curto/médio prazo no Horizonte 2020.

A Estratégica Turismo 2027 é uma estratégia partilhada, de longo prazo, 
para o Turismo em Portugal, que visa:

a)  Assegurar estabilidade nas grandes prioridades para o turismo   
     nacional até 2027;

b)  Promover uma integração das políticas setoriais;

c)  Gerar uma contínua articulação entre os vários agentes do  
turismo;

d)  Dar sentido estratégico às opções de investimento.

Paralelamente houve a criação dos LET ( Laboratórios Estratégicos para 
o Turismo).
Os LET são espaços de discussão que promovem a partilha de conhe-
cimento, a identificação de áreas críticas e o desenho de soluções, 
bem como a delimitação de prioridades estratégicas, visando a obten-
ção de contributos para uma agenda a 10 anos para o turismo.
Têm como objetivo envolver, no plano regional, setorial e nacional, enti-
dades institucionais e empresariais, públicas e privadas, associações 
de desenvolvimento regional e local, agentes de diplomacia económica, 
universidades e instituições internacionais. 
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 134/2017 que aprova a 
Estratégia para o Turismo 2027, foi publicada em Diário da República, 
Série I de 27.09.2017.
De acordo com o diploma, o cariz multissetorial da atividade turística e 
as diferentes escalas territoriais de atuação do desenvolvimento turístico 
determinaram a importância de se construir uma estratégia concertada 
entre agentes públicos e privados.
Importa garantir que o turismo se afirme cada vez mais como uma ativi-
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dade sustentável ao longo do ano e ao longo do território, que valoriza 
os recursos naturais de que Portugal dispõe e que contribua para a 
criação de emprego e de riqueza para a promoção da coesão territorial 
e social.

2. AS eScOLAS de TURiSMO e AS UnidAdeS cURRi-
cULAReS de diReiTO 

Para cumprirem a missão prevista pelo Turismo de Portugal, I.P., foi 
criada, uma Rede Escolar. As escolas profissionais do turismo de Portu-
gal são doze e encontram-se espalhadas por todo o continente: Coim-
bra, Douro-Lamego, Estoril, Faro, Lisboa, Oeste, Portalegre, Portimão, 
Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real de Santo António.
No que concerne às licenciaturas, a formação pode ser feita em insti-
tuições públicas ou privadas de base politécnica ou universitária, como 
poderemos ver alguns exemplos mencionados, posteriormente.
Depois de efetuarmos a recolha das escolas, será necessário analisar 
as várias Unidades Curriculares (UC) constantes dos vários cursos de 
turismo no ensino superior e no ensino profissional.
São várias as nomenclaturas que podemos encontrar no ensino supe-
rior, como se pode ver nas páginas do próprio ministério, várias Unida-
des curriculares de direito (http://www.dgesc.gov.cv/):

Direito do Turismo

Direito de Viagens

Direito do Turismo e Viagens

Direito do Turismo, planeamento e desen-
volvimento

Legislação do Turismo

Direito e Políticas internacionais de turis-
mo

Direito e Legislação do Turismo
  

No ensino profissional a área do direito aparece com mais especificida-
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des, criando uma maior abrangência em termos de conteúdos (http://
escolas.turismodeportugal.pt/activos-particulares): 

Direito Interno e Administração

Direito das Agências de Viagem

Direito dos Guias Turísticos

Direito dos Operadores Turísticos

Direito Hoteleiro, Direito do Alojamento

Direito Hoteleiro e dos Empreendimentos 
Turísticos

Analisámos vários cursos de ensino superior e vários cursos vocacio-
nais/profissionais para obtermos a informação de quais as UC leciona-
das e a importância do direito do turismo nos programas escolares. 
Para além das UC, supra mencionadas, verificámos a existência de 
outras áreas de direito, que podiam ser lecionadas, com um sentido 
estruturante ou de complementaridade:

a) Noções Fundamentais de Direito, 

b) Direito Constitucional, 

c) Direito Comercial, 

d) Direito do Trabalho, 

e) Direito Informático, 

f) Direito Administrativo, 

g) Direito Comunitário.

3. MeTOdOLOGiA e ReSULTAdOS
A nossa pesquisa online, numa amostra de 50 escolas, num universo 
de aproximadamente 150 escolas públicas e privadas (valor obtido pela 
verificação das escolas existentes online), no ranking existente nos sites 
da DGES ( Direção Geral de Ensino Superior) e do Turismo de Portugal. 
Instituto Público, de entre outros cursos de Turismo do ensino superior,  
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resultou de: 

- 36 cursos de turismo (Gestão turística, Animação turística, 
Gestão Artística e Cultural, Gestão de Atividades Turísticas, 
Gestão da Restauração e Catering, Gestão do Turismo e da 
Hospitalidade, Gestão do Turística, Gestão Turística e Cultural, 
Gestão Turística e Hoteleira, Gestão Turística, Cultural e 
Patrimonial, Gestão de Empresas Turísticas, Turismo e Lazer);

-15 das escolas profissionais de turismo, dando primazia às 
reconhecidas pelo Turismo de Portugal, I.P.

Neste trabalho a questão de partida foi a seguinte:

- Nos cursos de turismo a formação o direito é considerada 
importante?

Em termos de metodologia, seguida nesta investigação, implicou: 

numa fase inicial, uma investigação ou pesquisa de tipo 
exploratório, com recurso privilegiado à investigação 
bibliográfica e documental, com as quais se pretende conhecer 
o campo teórico relacionado com os cursos de turismo e as 
áreas de direito que lhes são afins, sobretudo com duas áreas 
legislação turística e direito do turismo;

uma investigação ou pesquisa de tipo descritivo, orientada para  
conhecer, num estudo inicial, as caraterísticas e o contexto das 
UC nos vários cursos existentes. 

Neste universo foram tidas em conta escolas públicas e privadas, que 
poderiam ministrar quer formação de ensino superior, quer formação de 
ensino profissional.
Como não existe nenhum estudo nesta área do direito do turismo, tive-
mos de recorrer aos dados existentes no site da Direção Geral de aces-
so ao Ensino Superior, no site do Turismo de Portugal. I.P. e na página 
oficial do Diário da República (DRE), tendo uma base de estudo docu-
mental, com fontes primárias.
Foi feita análise aos vários cursos profissionais reconhecidos e homolo-
gados pelo Turismo de Portugal, I.P. e ainda outros tantos nas universi-
dades e politécnicos públicos e privados.

a)

b)
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Os métodos utilizados basearam-se na análise interpretativa da área de 
direito, que trabalha com conceitos opostos de ação/ reação (público/
privado; nacional/local; coletivo/individual), visando a génese dos equi-
líbrios que funcionalizam a construção de um sistema legislativo e dos 
desequilíbrios que podem perturbar tal funcionalidade.
Fazendo parte de um imenso leque de estruturas formativas, quer públi-
cas, quer privadas, as instituições analisadas, foram as seguintes: 

0170 - Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão
0300 - Universidade de Aveiro
0604 - Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais 
1202 - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências   

Humanas e Sociais
3023 - Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de 

Gestão
3045 - Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, 

Administração e Turismo de Mirandela
3062 - Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de 

Coimbra
3105 - Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e 

Tecnologia do Mar
3121 - Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e 

Ciências Sociais
3163 - Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão
3182 - Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Viseu
3082 - Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 

Turismo
3087 - Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e 

Turismo (Portimão)
4358 - Instituto Universitário da Maia
2223 - Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Filosofia e Ciências 

Sociais
4350 - Universidade Europeia
2400 - Universidade Lusíada
2800 - Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
2500 - Universidade Portucalense Infante D. Henrique
4115 - Escola Superior de Tecnologias de Fafe
4200 - Instituto Superior de Administração e Gestão
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4220 - Instituto Superior de Administração e Línguas
4270 - Instituto Superior de Ciências Educativas
4280 - Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo
4441 - Instituto Superior Politécnico Gaya - Escola Superior de 

Desenvolvimento Social e Comunitário
4571 - ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia - Escola Superior 

de Gestão
3162 - Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de 

Educação
3031 - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão
3139 - Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Hotelaria e Turismo
4350 - Universidade Europeia

Recorremos aos planos curriculares existentes online, aos objetivos 
delineados por cada instituição/organização e às competências que 
os alunos devem adquirir através da formação (hard skills, soft skills e 
emotional skills), que em termos de competências preenchem o deno-
minado CHA ( Conhecimentos, Habilidades e atitude).
Foi ainda feita uma análise documental com base na já referida LBPPT, 
selecionada pela importância que a mesma, enquanto Lei de Bases, 
representa no plano da hierarquia das fontes de direito, daí se extraindo 
conclusões quanto à capacidade de constituir um sistema e um modo 
institucional regulador do turismo, face às perspetivas sistémicas de 
enquadramento (quem, como, onde, quando, o quê, porquê e para 
quê).
Não podemos esquecer que o turismo é uma atividade económica da 
maior relevância no país e com tendência para o reforço do seu peso no 
PIB nacional. Desta forma, está na ordem do dia, uma tendência para a 
especialização regional da União Económica e Monetária e para a refor-
ma da legislação e a sua harmonização em termos europeus.  
É necessário justificar que este estudo incidiu, já que não há outros, 
na análise dos vários programas online e no levantamento das áreas 
de direito abordadas nos cursos de Turismo, quer nos de formação no 
ensino superior, quer nos formação profissional. 
Tendo em conta este pressuposto, verificámos que nos vários cursos 
analisados, há necessidade de autonomizar o direito do turismo, não só 
como UC, mas também por se verificar a sua necessidade na forma-
ção de ativos. A UC de direito do turismo tem sido reconhecida como 
uma disciplina onde a qualidade e a exigência das boas práticas são 
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as principais caraterísticas diferenciadoras, conforme se pode ver pelas 
informações justificativas dos planos de curso associados à formação. 
Como já foi anteriormente mencionado encontrámos, nestes cursos 
académicos, várias disciplinas básicas e comuns: Noções de Direito, 
Direito de Turismo, Legislação do Turismo, Direito de Turismo e Viagem, 
Direito de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo (pós-gradua-
ção), Direito e Política de Turismo Internacional e também Direito das 
Agências de Viagem, Direito de Guias de Turismo, Direito de Operado-
res Turísticos, Direito de Hotéis, Direito de Hotelaria e Direito do Patri-
mónio.
Assim sendo, nos vários cursos associados ao turismo, os conteúdos 
programáticos da disciplina de Direito do Turismo / Legislação Turística, 
têm um objetivo geral e deverão proporcionar aos alunos a informação 
necessária à compreensão e análise da Legislação Turística Interna-
cional e Nacional, identificar as principais organizações internacionais e 
nacionais com intervenção no setor do Turismo.
Nos vários programas analisados pudemos verificar que existe um 
conjunto de hard skills e soft skills  fundamentais que nos surgem como 
objetivos na e para a formação:

- Evidenciar suficiente conhecimento teórico e aplicado sobre o 
conjunto de subtemas; 

- Ser capaz de concretizar em aplicações reais os recursos teóricos 
adquiridos; 

- Identificar as várias organizações internacionais e nacionais 
reguladoras do turismo; 

- Compreender os vários diplomas legais; 

- Ser capaz de atuar com concordância com a legalidade do setor; 

- Ser capaz de obter os vários diplomas, dados e estatísticas 
relevantes para a atividade turísticas, tanto públicas como privadas 
e conhecer os principais diplomas legais que regem o turismo.

Outra área crucial do direito do turismo é o denominado direito interna-
cional público e privado. Não podemos deixar de referir os vários parcei-
ros internacionais, que promovem a investigação e o apoio à inovação 
científica e, sobretudo,  influenciam o aparecimento de novos diplomas 
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jurídicos e promovem a alteração de outros, com a finalidade de promo-
ver a cooperação e coesão social. Podemos mencionar, a título exem-
plificativo: - UN World Tourism Organization (UNWTO); World Travel and 
Tourism Council (WTTC); Organisation for Economic Co-Operation and 
Development (OECD); European Tourism Association (ETOA); European 
Cities Marketing (ECM); EURAIL.
Neste estudo, ficou claro que se torna relevante definir, nos vários cursos 
que ministram a unidade curricular de direito do turismo, a importância 
da legislação do turismo, clarificando e estruturando os seus objetivos 
(Dunford,1990).
Para além disso, promover a autonomia do direito do turismo e direitos 
conexos, no sentido de clarificar a génese do mesmo e de forma trans-
parente implementar as estratégias criadas, com base nos princípios do 
Código Mundial de Ética para o Turismo.
Neste sentido podemos elencar alguns desses objetivos, de forma a 
tornar mais percetível a importância deste ramo do direito: 

Facultar conhecimentos especializados e atualizados nos  
domínios mais relevantes e economicamente significativos do 
direito público Económico e em especial do direito do turismo; 

Preparar e atualizar o conhecimento do direito nacional 
e sensibilizar diretores hoteleiros e gestores e juristas 
especializados para as tendências de reforma do sector e da 
intervenção pública e reguladora do Estado;

Permitir um conhecimento adequado da principal legislação, 
doutrina e jurisprudência bem como do PENT e da Estratégia 
2027, dotando os alunos de competências específicas que 
os habilitam a tomar decisões enquanto diretores hoteleiros e 
gestores ou juristas especializados; 

Formar profissionais para o exercício de funções nos diversos 
sectores turísticos e da administração pública local, regional e 
nacional do turismo, na área da animação turística, operações 
e informação turística e consultoria em planeamento e gestão 
do território, privilegiando uma perspetiva de desenvolvimento 
regional e das atividades existentes. 

Conforme analisado nos vários anúncios em revistas e jornais especia-
lizados,  o Sol, praia, temperatura, golfe, turismo de natureza e rural, 

a)

b)

c)

d)
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património e cultura, são fatores que atraem a Portugal cerca de 15 
milhões de turistas cada ano.
Isto obriga a que Portugal tenha que se preparar para acolher mais 
e melhor, com produtos e serviços turísticos mais diversificados, dife-
renciados e sofisticados para os milhares de turistas, Portugueses e 
estrangeiros, que escolhem Portugal para seu destino de férias.
Neste cenário todos os profissionais do setor deverão possuir as 
competências e qualificações adequadas ao nível da Gestão, Técnicas 
e Práticas de Hotelaria e Turismo (Pereira, 2007).
Mas quais as principais preocupações verificadas?
Nos vários cursos, quer profissionais, quer de ensino superior, verifi-
cámos que há uma preocupação com o enquadramento jurídico das 
estruturas funcionais e de decisão estratégica, operacional e intermédia 
de e nas organizações públicas e privadas. O direito, pese embora ser 
relevante em todo o setor do turismo, tem sobretudo uma enorme inci-
dência nos setores que passamos a mencionar:

- Alojamentos turísticos;

- Estabelecimentos de Restauração e Bebidas;

- Agências Viagens;

- Operadores Turísticos;

- Companhias Aéreas e outros transportes turísticos;

- Empresas de Animação Turística e organizadoras de atividades  
de lazer, de recreio e Organização e Gestão de Eventos;

- Quadros Técnicos Superiores de Departamentos de Turismo de  
Câmaras Municipais;

-Regiões de Turismo e Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional;

- Assessoria e Auditorias técnicas em serviços turísticos;

- Ensino e formação profissional na área do Turismo.

Dando continuidade ao que temos analisado, podemos referir que, 
especificamente, os cursos profissionais de turismo têm como principal 
objetivo preparar jovens profissionais com competências técnicas na 
área dos serviços de informação, animação e organização de eventos 
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em empresas de turismo, de reservas em agências de viagens e de 
receção e acolhimento em unidades turísticas. 
Definem como saídas profissionais as seguintes:

-Técnico de Turismo/Rececionista de Turismo (Postos de 
Informação Turística);

-Guia de Museus e Monumentos;

-Técnico/Diretor de Agência de Viagens;

-Operador Turístico;

-Técnico de Empresas de Transportes Aéreos, Rodoviários e      
Marítimos;

-Técnico de Acolhimento em Unidades Turísticas;

-Promotor Comercial em Unidades Hoteleiras.

Com base na legislação associada aos profissionais de turismo, surge 
uma nova questão que terá de ser estudada para promover alterações 
curriculares e melhorar os programas curriculares – Será que as compe-
tências a adquirir e os objetivos das UC estão bem delineados para o 
futuro profissional do turismo?
Da análise efetuada, verificámos que o profissional da área de Hote-
laria e Turismo é responsável por coordenar os serviços necessários 
para o bom funcionamento de hotéis, pousadas e resorts, pacotes de 
viagens, atividades de lazer e animação, entre outros. Além disto, cuida 
do planeamento, da divulgação e promoção de eventos e atividades de 
lazer (Costa,1996).
Verificámos que faz parte do dia-a-dia de trabalho destes profissionais:
 

a) Contratar, orientar e supervisionar colaboradores; 

b) Providenciar e organizar a infraestrutura e a logística para 
eventos; 

c) Gerir viagens, exposições e congressos; 

d) Administrar estabelecimentos turísticos; 

e) Coordenar a acomodação, alimentação, segurança e  
transporte de participantes de eventos; 

f) Programar as atividades nos resorts, hotéis e pousadas, levando 
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em consideração sua localização, o potencial turístico da região 
e a infraestrutura do local; 

g) Coordenar a preparação de refeições em hotéis e restaurantes; 

h) Organizar eventos como feiras, congressos, exposições, 
convenções, etc.

Como análise de resultados, podemos inferir que há vários cursos 
profissionais reconhecidos e homologados pelo Turismo de Portugal, 
I.P. e ainda outros tantos nas universidades e politécnicos públicos e 
privados.
Nos vários cursos analisados é comum a ideia de que um bom profis-
sional, da área de hotelaria e turismo, deve gostar de lidar com pessoas 
e coordenar equipes de trabalho. Nesse sentido, um profissional eficaz 
e eficiente deve estar consciente da regras e princípios que estão 
subjacentes à sua profissão, já que, conforme está previsto no artº 6º 
do Código Civil, “o desconhecimento da lei não isenta ninguém do seu 
cumprimento”.
De entre outros resultados, também identificámos novas áreas de inter-
venção, que urge regulamentar, criando a ideia de existir um direito do 
turismo e não apenas legislação avulsa, sobre uma  área tão relevante 
que é o turismo: 

a) introdução à gestão turística ( ramos de direito para a estrutura 
do core business), 

b) legislação turística e hoteleira ( vários tipos de alojamento e 
licenciamento -  gestão de alojamento, food & beverage e de 
equipamentos), 

marketing de operações turísticas, técnicas de vendas e 
relacionamento com o cliente ( direito da informática e legislação 
sobre publicidade e promoção),

d) higiene e segurança pessoal e alimentar ( legislação e lei 
quadro),

e) noções de gestão contabilidade ( SNC),

f) legislação sobre património e cultura, 

g) legislação fluvial ( cruzeiros e passeios).

c)
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cOncLUSÕeS e cOnSideRAÇÕeS FinAiS

O turismo é atualmente um dos mais importantes setores da economia, 
seja pelos índices de crescimento que tem mantido ou pelos recursos 
humanos que mobiliza. Não contrariando essa tendência, em Portugal 
é também um dos setores económicos mais promissores, razão pela 
qual é imperativo formar recursos humanos capazes de responder com 
qualidade aos desafios atuais desta atividade.
O diferencial competitivo centra-se nas competências, a qualificação, 
capacitação e procura de novos potenciais. O capital humano e o capi-
tal intelectual, articulando com a inteligência emocional, devem promo-
ver a mudança de mentalidades e efetivar um maior dinamismo no turis-
mo. Aliados às parcerias institucionais, nacionais e internacionais que 
permitem que os alunos das escolas sejam gestores de turismo de 
excelência, deve existir uma maior preocupação na forma como são 
ministrados os conteúdos programáticos visando uma investigação 
aplicada (Murphy,1985),.
Com esta visão eminentemente prática, a maior parte dos cursos anali-
sados, promove uma formação que é desenvolvida com base em 
casos práticos e atividades promovidos pelos formandos, privilegiando-
se metodologias pedagógicas que visam uma investigação /ação com 
base em modelos teóricos. 
Podemos concluir que no geral pretendem colocar os formandos em 
contato direto com as questões das operações hoteleiras e/ou restau-
ração do quotidiano profissional.
O volume de turistas em crescimento, a relevância económica, o efei-
to no desenvolvimento da economia, a elevada empregabilidade, a 
aposta neste setor importante para desenvolvimento, fazem do turismo 
uma das áreas de atividade com maior procura por empreendedores, 
empresas e profissionais. 
Podemos concluir como Bernard Bouloc (2000) que o direito do turismo 
na União Européia está consolidado, graças  ao programa plurianual a 
favor do turismo europeu , que seguindo as diretrizes estabelecidas 
pelo conselho europeu, incentivou não somente a atividade turística em 
si mas também a criação, por parte dos países membros, de um novo 
ramo de direito, que viesse a dar suporte legal ao Turismo e às áreas 
conexas a ele. 
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O direito do turismo evidencia a necessidade de se autonomizar, deixan-
do de ser um mero conjunto de legislação avulsa ou compilada, para 
passar a ter uma estrutura própria.
Nos vários cursos associados ao turismo, os conteúdos programáticos 
da disciplina de Direito do Turismo / Legislação Turística, têm um obje-
tivo geral proporcionar aos alunos a informação/formação necessária 
à compreensão e análise da legislação turística internacional e nacio-
nal. Deverão, ainda, identificar as principais organizações internacio-
nais e nacionais com intervenção no setor do turismo. Urge harmonizar 
o setor de formação em turismo, em termos jurídicos  e em termos 
processuais, de forma a garantir uma maior certeza e segurança, ou 
em termos de gestão, uma maior eficiência e eficácia num turismo de 
qualidade. Os profissionais deverão ser possuidores de um cômputo 
de competências individuais e organizacionais, que lhes permitam ter 
uma base identificadora. 
Pese embora os vários cursos analisados terem como preocupação 
ministrar, na formação dos seus alunos, unidades curriculares de direi-
to, não há, salvo raras exceções, uma linha condutora em termos de 
especificidades do direito em turismo. Importa salientar que, em matéria 
de responsabilidade objetiva, muito há a fazer tendo em conta a neces-
sidade de formar os profissionais para uma realidade jurídica que está 
em mutação (Carvalho, 2017).
Este estudo teve limitações, já que apenas se conseguiram dados que 
deverão ser trabalhados em termos de proposta de inovação para a 
rentabilização das diversas áreas de turismo em termos jurídicos.
Não se conseguiu ir mais além de um intenso trabalho de recolha e 
análise.
Merece, num estudo posterior, a comparação dos objetivos, a análi-
se das competência de cada unidade curricular e as saídas que cada 
curso promove. Uma articulação destes três fatores com as áreas de 
direito ministradas, poderá responder, de forma mais ampla, à questão 
do direito nos cursos de turismo.
Neste tipo de trabalho futuro, poderemos, ainda, elencar uma estrutura 
inovadora para a unidade curricular de Direito do Turismo.
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ReSUMO

Nos últimos anos, algumas instituições de ensino superior, em particu-
lar as do interior, têm encontrado dificuldades em captar e fixar novos 
alunos, em consequência de um processo de litoralização continua-
do. Nesse sentido, com esta investigação pretende-se caraterizar o 
perfil socioeconómico dos estudantes da Escola Superior de Turismo e 
Hotelaria (ESTH) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e o “valor” que 
representam para o concelho de Seia. Como objetivos gerais da inves-
tigação, salientam-se os seguintes: (i) conhecer o perfil dos alunos; (ii) 
percecionar as condições e limitações de vida que a região e a insti-
tuição oferecem; (iii) indagar sobre as perspetivas de futuro em termos 
profissionais. O método escolhido foi o da pesquisa quantitativa, realiza-
da essencialmente de forma descritiva e centrada na análise e interpre-
tação dos dados, recolhidos através de um questionário em suporte de 
papel. Este foi distribuído por todos os anos dos cursos em funciona-
mento. Recolheram-se e validaram-se 252 inquéritos, que foram trata-
dos com recurso ao IBM SPSS Statistics (versão 24). O estudo efetua 
uma reflexão e disponibiliza um conjunto de sugestões, que podem vir 
a ser úteis para uma melhor resposta das instituições de ensino superior 
e do meio envolvente, no sentido de captar e fixar estudantes e futuros 
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profissionais, em particular nas regiões do interior do país.
Palavras-chave: Ensino Superior; Escola Superior de Turismo e Hotelaria; Impacto Socioeconómico; Instituto 
Politécnico da Guarda; Interior.

ABSTRAcT

In recent years, some higher education institutions, particularly those 
from Inland Portugal, have faced difficulties in attracting and retaining 
new students due to a process of continuous displacement to the coas-
tal areas. This research intends to characterize the students’ socio-eco-
nomic profile of the Higher School of Tourism and Hotel Management 
- Polytechnic Institute of Guarda, and point out their “value” to the muni-
cipality of Seia. The general objectives of this research are: (i) to know the 
students’ profile; (ii) to perceive their living conditions and limitations that 
the region and the institution offer; (iii) to inquire about their Professional 
prospects. The quantitative research method has been selected, carried 
out essentially in a descriptive way, and centered in the analysis and 
interpretation of the data collected through a questionnaire on paper. 
The questionnaires were distributed to all ongoing courses. 252 surveys 
were collected, validated and treated using IBM SPSS Statistics (version 
24). The study makes a reflection and proposes a set of suggestions, 
which may be useful for a better action from higher education institutions 
and the nearby environment, in order to attract and settle students and 
future professionals, particularly those in the interior regions of Portugal.
Keywords: Higher Education; Interior; Polytechnic of Guarda; School of Tourism and Hospitality Management; 
Socioeconomic Impact.

ReSUMen

En los últimos años, algunas instituciones de enseñanza superior, en 
particular las del interior, han encontrado dificultades para captar y fijar 
nuevos alumnos, en un proceso de litoralización continuado. Con esta 
investigación se pretende caracterizar el perfil socioeconómico de los 
estudiantes de la Escuela Superior de Turismo y Hostelería del Poli-
técnico de Guarda y el “valor” que ellos representan para el municipio 
de Seia. Como objetivos generales de la investigación se destacan los 
siguientes: conocer el perfil de los alumnos; percibir las condiciones y 
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limitaciones de vida que la región y la institución ofrecen; indagar sobre 
las perspectivas de futuro en términos profesionales. El método elegi-
do fue la investigación cuantitativa, realizada esencialmente de forma 
descriptiva y centrada en el análisis e interpretación de los datos recogi-
dos a través de un cuestionario en soporte de papel. Este fue distribuido 
por todos los años de las titulaciones en funcionamiento. Se recopilaron 
y validaron 252 encuestas, que fueron tratadas con IBM SPSS Statis-
tics (versión 24). El estudio efectúa una reflexión y ofrece un conjunto 
de sugerencias que pueden resultar útiles para una mejor respuesta 
de las instituciones de enseñanza superior y del entorno, en el sentido 
de captar y fijar estudiantes y futuros profesionales, en especial en las 
regiones del interior de Portugal.
Palabras clave: Enseñanza Superior; Escuela Superior de Turismo y Hostelería; Impacto Socioeconómico; Inte-
rior; Instituto Politécnico de Guarda.
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inTROdUÇÃO

Atualmente, com a democratização no acesso ao Ensino Superior (ES), 
assiste-se a uma maior diversidade sociocultural dos estudantes que o 
frequentam, nas suas motivações e expectativas, não só em Portugal 
como em outras regiões do globo (Araújo et al., 2015; Soares et al., 
2014).
O número de ingressos no Ensino Superior (ES) em Portugal tem aumen-
tado na última década. De acordo com os dados oficiais da Direção 
Geral do Ensino Superior, em 20061 ocorreram 49006 candidaturas 
para um total de 46528 vagas. Comparativamente, em 20162 regista-
ram-se 56417 candidaturas (+15,1%), para um total de 50688 vagas 
(+8,9%). No entanto este aumento não é sentido por todas as Institui-
ções de Ensino Superior (IES), em particular as localizadas em regiões 
do interior, que têm encontrado dificuldades em captar e fixar novos 
alunos, devido a um processo de litoralização continuado. 
Na verdade, as expectativas académicas, aqui entendidas como os 
objetivos e motivações que sustentam a candidatura dos estudantes 
ao ensino superior, são determinantes para o sucesso da transição e 
adaptação a uma nova realidade. Expectativas académicas elevadas 
parecem estar associadas a melhores índices de adaptação académi-
ca (Soares et al., 2014). No entanto, por vezes essas expectativas são 
muito elevadas e revelam algum “desconhecimento e ilusões sobre o 
ES, que seria interessante atenuar aquando do ingresso, sob pena de a 
desilusão se instalar, dificultando a adaptação dos estudantes ao novo 
contexto académico” (Araújo et al., 2015, p. 214). 
A empregabilidade é também um critério importante a ter em conta na 
escolha das instituições de ensino superior (IES) e respetivos ciclos de 
estudo. O conceito de empregabilidade ganhou ainda mais destaque 
após a adoção de procedimentos de reforma e reorganização do ES 
no espaço europeu. De facto, a melhoria deste indicador é um dos 
objetivos fulcrais do Processo de Bolonha, iniciado há mais de uma 
década. A empregabilidade acaba por ser o resultado de um conjunto 
de experiências, competências e qualificações, adquiridas em função 
das motivações e escolhas dos estudantes. No entanto este processo 

1  http://www.dges.mctes.pt/guias/pdfs/statcol/2006/Resumo06.pdf
2  http://www.dges.mctes.pt/estatisticasacesso/2016/
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envolve outros intervenientes, designadamente as instituições de ensi-
no, as entidades empregadoras e o próprio meio envolvente (Cardoso 
et al., 2012).
As IES são organizações de elevada importância financeira e social, 
garantindo oportunidades educacionais, económicas, sociais e cultu-
rais para as pessoas e regiões onde se inserem, especialmente para as 
mais despovoadas, como é o caso das localizadas no interior do país 
(Fernandes, Cunha, & Oliveira, 2014; Moura, 2014; Rei et al., 2013). 
Vários estudos (Fernandes, 2009; Oliveira, Cunha, Silva, Lucas & Nico-
lau, 2012; Carvalho, Nunes & Pinto, 2013; Pereira, Alves & Mourato, 
2014; e Moura, 2014), têm destacado o papel fulcral das diversas IES, 
como mecanismo de desenvolvimento regional. Estas contribuem, 
também, para o acesso ao ensino superior dos estudantes que de 
outra forma não teriam estudado numa IES longe da sua residência. 
No entanto, apesar destas evidências, muitas instituições estão corren-
temente sob grande pressão para justificar o seu valor à sociedade, 
devido às atuais dificuldades económicas e às reduções orçamentais. 
Precisam, portanto, de quantificar o impacto que as suas atividades têm 
na comunidade onde se inserem.

cOnTeXTUALiZAÇÃO

O presente estudo poderá retratar a realidade de muitas escolas poli-
técnicas do interior de Portugal. Todavia o ponto de partida para análi-
se, e que serviu de base ao mesmo, é a Escola Superior de Turismo 
e Hotelaria (ESTH), localizada na cidade de Seia. Trata-se de uma das 
quatro unidades orgânicas do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), e a 
única que está localizada fora da capital de distrito. 
No que concerne à procura estudantil, entre 2013 e 2017, tendo como 
referência três cursos de licenciatura, candidataram-se à ESTH 1336 
estudantes, foram colocados 372, e destes, 39% selecionaram a ESTH 
como primeira opção no concurso nacional de acesso. Esta preferência 
tem-se acentuado nos últimos anos, tendo registado um aumento de 
84,2% no período em análise. Todavia, o número de alunos coloca-
dos não se traduz na sua totalidade em alunos matriculados. Muitos, 
acabam por optar pelo Ensino Superior Privado, indicando como moti-
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vos a maior proximidade geográfica com a zona de residência, e/ou 
com as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto3. 
Importa salientar que a cidade de Seia tem uma localização privilegiada 
do ponto de vista do Turismo. É frequentemente referida como a porta 
de entrada para o Parque Natural da Serra da Estrela, reconhecido pela 
sua biodiversidade, e por uma identidade geológica assente nas rochas 
graníticas e xistosas. Possui recursos únicos, como o queijo Serra da 
Estrela, de tipo artesanal, aqui produzido de acordo com condições 
favoráveis de temperatura e humidade atmosféricas. Contudo, esta 
localização não tem conseguido atrair investimentos significativos. Atual-
mente o setor de atividade com mais expressão é o setor terciário. No 
entanto, durante muitas décadas, a indústria foi o sector que empregou 
grande parte da população. Em finais da década de 80 surgiram os 
primeiros sinais da crise dos têxteis, que se agravou nos anos seguin-
tes, arrastando para o desemprego muitas famílias (Martinho, 2017).
De acordo com alguns sociólogos, “o principal problema de Seia no 
presente, é o envelhecimento da população. É causada por uma quebra 
muito acentuada na natalidade e, por outro lado, pelas migrações inter-
nas e internacionais dos grupos de 19-49 anos” (Martinho, 2017, p. 
329). Nos últimos anos tem sido registada uma quebra demográfica 
no interior do país, e a região não tem escapado a essa realidade. 
O concelho de Seia perdeu cerca de 4000 habitantes numa década 
(281444 habitantes em 2001, contra os 247025 registados em 2011). 
Como vimos, esta assimetria regional, interior vs litoral, não é exclusi-
va do mapeamento do ensino superior, mas também é conhecida a 
propósito da distribuição da população nacional. Esta situação confi-
gura uma realidade dual e profundamente assimétrica no país, com 
caraterísticas estruturais, geralmente penalizadoras para as regiões e 
territórios localizados no interior do país (Pereira, Alves & Mourato 2014), 
que urge analisar e corrigir.

3  Informações obtidas na sequência do contacto estabelecido entre os serviços académicos da ESTH e os alunos coloca-
dos na IES. 
4  https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=377711&PUBLI-
CACOEStema=55466&PUBLICACOESmodo=2
5  https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=156644135&PUBLI-
CACOEStema=55466&PUBLICACOESmodo=2
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MeTOdOLOGiA

Tendo em conta o enquadramento anterior, com este estudo de nature-
za descritiva, pretende-se caraterizar o perfil socioeconómico dos estu-
dantes da Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécni-
co da Guarda, e o “valor” que os mesmos representam para a cidade 
e concelho de Seia.
Em termos globais pretende-se: 

conhecer o perfil dos estudantes; 

percecionar as condições e limitações de vida que a região e a 
instituição oferecem; 

indagar sobre as perspetivas de futuro em termos profissionais, 
nomeadamente a intenção de fixação na região. 

Como método de pesquisa foi escolhida a pesquisa quantitativa uma 
vez que o pretendido foi analisar, classificar e medir, a vários níveis, a 
passagem dos estudantes pela ESTH e pela cidade e município de 
Seia. O estudo centrou-se na análise e interpretação dos dados reco-
lhidos através de um questionário em suporte de papel.
O questionário foi dividido em quatro grupos de questões. Inicialmente 
a caraterização pessoal, com 7 questões e o percurso escolar, com 9 
questões. Segue-se um grupo de questões (13) relacionadas com as 
condições de vida dos estudantes, e por fim a caraterização familiar, 
com 3 questões. 
O questionário foi distribuído no período de 13 de junho de 2016 a 22 
de julho de 2016 por todos os anos dos ciclos de estudo em funciona-
mento. De acordo com os dados recolhidos junto dos Serviços Acadé-
micos da ESTH, no ano letivo 2015/2016 estavam matriculados nesta 
Unidade Orgânica (UO) 316 estudantes6. Assim, a análise descritiva 
teve por base 252 (79,7%) inquéritos recolhidos e validados, tendo os 
mesmos sido tratados com o recurso ao IBM SPSS Statistics (versão 
24). Com este software, para além da análise descritiva, fez-se o cruza-
mento de variáveis aplicando o teste do qui-quadrado para a indepen-
dência das variáveis, bem como a medida de associação V de Cramer.
Com este estudo, pretende-se caraterizar o perfil socioeconómico dos 
estudantes de uma UO pertencente a um Instituto Politécnico situado 
6  Nesta contabilização não estavam incluídos os alunos em mobilidade Erasmus (incoming).

(i)

(ii)

(iii)
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no interior de Portugal. Espera-se que desta análise possam emergir 
algumas forças e fraquezas existentes na ESTH, bem como eventuais 
ameaças e oportunidades que se poderão colocar à instituição prove-

nientes da sua envolvente. Assim, em última análise, esta investigação 
pretende também encontrar algumas sugestões no sentido de captar e 
fixar, em regiões do interior, estudantes e futuros profissionais nas áreas 
do turismo. Nesse sentido, os resultados do estudo poderão ser bené-
ficos também para outras IES congéneres do interior do país.

AnÁLiSe de dAdOS

Relativamente à caracterização pessoal dos 252 inquiridos validados, 
constata-se que 52% são do sexo feminino e que as suas idades 
variam entre os 17 e os 52 anos, apresentando uma média de 23 anos 
(com desvio padrão 6,25).
Por outro lado, quase 92% dos inquiridos indicaram ter nacionalida-
de portuguesa, e 21 alunos (8,3%) indicaram outras nacionalidades. O 
distrito de residência habitual fora do período de aulas (Gráfico 1), está 
concentrada nos distritos da Guarda (27,7%), de Coimbra (21,3%) e 
de Viseu (13,3%), e 37,35% dos distritos limítrofes, correspondendo a 
47,4% do Interior7 e 52,6% do Litoral. Já no período de aulas a residên-
cia habitual dos alunos é maioritariamente no distrito da Guarda, presu-
mivelmente a maioria deles em Seia, com 90,4% dos respondentes. 
Houve 6% que indicaram Coimbra e 1,6% que indicaram Viseu, que são 
distritos limítrofes. Há ainda estudantes que, durante o período letivo, 
residem em distritos como Aveiro (1,2%), Porto (0,4%) e Setúbal (0,4%).

7  Neste grupo foi incluído o Arquipélago dos Açores por sem poucos estudantes e por se considerar que as característi-
cas socioeconómicas das Ilhas se aproximam mais das do Interior do que das do Litoral.
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Gráfico 1: Distribuição por distrito de residência habitual fora do período de aulas.

Relativamente ao percurso escolar dos respondentes a maioria (82,1%) 
está inscrita numa licenciatura, 15,5% inscritos em Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais (CTeSP) e 2,4% em mestrado. A maioria (90%) 
dos respondentes tem o estatuto de aluno ordinário, 8% o estatuto 
de trabalhador-estudante e 2% o de dirigente associativo. Dos 206 
inscritos numa licenciatura, 31,3% estão inscritos no curso de Gestão 
Hoteleira, 26,2% são do curso de Turismo e Lazer e 21,4% pertencem 
ao curso de Restauração e Catering. Na globalidade dos 206 alunos, 
32,5% frequenta o 1º ano, 46,1% o 2º ano e 21,4% o 3º ano dos 
respetivos cursos.
No que concerne a experiência de trabalho, 43% dos responden-
tes indicaram não ter ainda qualquer experiência, 36,5% afirmam ter 
já experiência de trabalho na área do curso, e 20,5% experiência fora 
da área de formação. Os estágios curriculares estão incluídos nestas 
experiências, uma vez que como atividade remunerada apenas 17,4% 
indicou ter sido na área e 9,7% fora da área.
Um dos resultados que está relacionado com o impacto económico dos 
alunos na cidade/região diz respeito às condições de vida. Constata-se 
desde logo que, excetuando 3 não respostas, 78,3% dos inquiridos 
arrendam o local de habitação (48,2% em casa/apartamento arrendado 
de forma partilhada, 24,5% em quarto arrendado e 5,6% casa/aparta-
mento arrendado sozinho/a).
Em termos de fins de semana passados em Seia, em média mensal 
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e por semestre, dos 233 que responderam apenas 8,7% indicaram 
nunca ficar em Seia no fim de semana. As respostas com maior repre-
sentatividade assinalam 1 ou 2 fins de semana, representando 24,2% 
e 24,6% respetivamente. Todavia as opções relacionadas com 3 ou 4 
fins de semana são também bastante indicadas, representando 14,7% 
e 15,9% respetivamente.
No que diz respeito ao rendimento médio mensal disponível, as 173 
respostas mostram uma média de 308,86€ (com desvio padrão 376,53). 
Convém recordar que alguns alunos já trabalham, pelo que indicaram 
rendimentos elevados. Contudo, pelo menos 50% dos alunos indica-
ram 160€ ou menos, e cerca de 75% referiram 380€ ou menos (os 
dados por classes estão agrupados no Gráfico 2).  
Pode ainda concluir-se que não há diferenças estatísticas significati-
vas quanto ao rendimento médio mensal disponível entre os alunos do 
litoral e os do interior (significância aproximada de 0,983>0,05), bem 
como em relação ao género (significância aproximada de 0,982>0,05) 
(Pestana & Gageiro, 2014). Da mesma forma, também se conclui que 
não há diferenças estatísticas significativas quanto ao rendimento médio 
mensal disponível entre os alunos do sexo masculino e as do sexo femi-
nino. Relativamente aos alunos das licenciaturas, também se conclui 
que não há diferenças estatísticas significativas quanto ao rendimento 
médio mensal disponível entre os alunos dos vários anos (significância 
aproximada de 0,692>0,05).
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Gráfico 2: Distribuição por classes do rendimento médio disponível.

Ainda no que diz respeito ao rendimento médio mensal disponível, e 
apesar do número elevado de não respostas (N=81; 32,1%), consta-
ta-se da análise da Tabela 1 que a fonte maioritária desse rendimento 
é a família, seguida da bolsa escolar, trabalho e outras fontes, sendo 
residual o empréstimo. Alguns alunos indicaram mais que uma opção, 
havendo 47 (27,5%) a indicarem duas fontes de rendimento e 9 (5,3%) 
a indicarem três fontes de rendimento.

Tabela 1: distribuição e estatísticas em função da fonte de rendimento mensal.

Em termos dos gastos médios mensais realizados pelos 176 estudan-
tes respondentes (69,84%), obteve-se uma média de 405,08€ (com 
desvio padrão 232,47). Trata-se de um valor superior ao rendimento 
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médio indicado, o que pode mostrar alguma incoerência. Esta situação 
pode estar relacionada com o facto de, no total de gastos, estar incluída 
a rúbrica relacionada com o valor das propinas. Este é de aproximada-
mente 100€ e corresponde sensivelmente ao diferencial entre a média 
do rendimento disponível e a média total de gastos.
Agrupando os dados por classes (Gráfico 3), percebe-se que 64,2% 
indicam um gasto médio mensal maior ou igual a 250€ e menor que 
500€. Já 16,48% indicam gastar menos de 250€ e 19,32% referem um 
valor igual ou superior a 500€. 
Pode ainda concluir-se que não há diferenças estatísticas significativas 
quanto ao gasto médio mensal entre os alunos do litoral e os do interior 
(significância aproximada de 0,531>0,05). O mesmo sucede em rela-
ção ao género (significância aproximada de 0,778>0,05), pelo que se 
pode também concluir que não há diferenças estatísticas significativas 
quanto ao gasto médio mensal entre os alunos do sexo masculino e as 
do sexo feminino. Todavia, se analisado o gasto médio mensal entre os 
alunos dos vários anos das licenciaturas, constata-se existirem diferen-
ças estatísticas significativas (significância aproximada de 0,01<0,05). 
Na sequência deste último resultado, parece haver uma tendência para 
um gasto superior nos estudantes do 3º ano do que nos do 1º e 2º 
anos. Contudo, o valor V de Cramer, V=0,234, indica que existe uma 
associação fraca entre as duas variáveis, devido ao seu baixo valor.
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Gráfico 3: Distribuição por classes do gasto médio mensal.

Para realizar uma análise mais específica dos gastos destes alunos da 
ESTH/IPG obtiveram-se os valores médios mensais gastos em 10 rúbri-
cas (Gráfico 4). Constata-se que as maiores “fatias” dos gastos está 
concentrada no Alojamento, nas Propinas, na Alimentação e nos Trans-
portes, sendo dinheiro que, na sua maioria ou parcialmente, fica na 
região. É também de realçar os valores residuais de gastos em Despor-
to e Cultura, que são duas rúbricas a merecer alguma atenção.  

Gráfico 4: Distribuição por classes do gasto médio mensal.
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No que concerne aos gastos com as refeições (Tabela 2), constata-se 
que os pequenos-almoços (88,1%), bem como os jantares (92,1%), 
ocorrem massivamente em casa dos estudantes. Naturalmente parte, 
senão mesmo grande parte, dos gastos para a realização destas refei-
ções são realizados na região. O bar da ESTH/IPG surge com uma certa 
representatividade, nomeadamente ao nível do lanche, mas também 
nos pequenos-almoços. Os restaurantes são menos referidos, ainda 
assim apresentam um valor de 5,2% aos jantares. É também de salien-
tar o facto de que a ESTH/IPG está fechada ao fim de semana, pelo que 
as refeições não poderão ser realizadas nem na cantina nem no bar. 

Tabela 2: Frequência das refeições segundo o local das mesmas.

Relativamente às refeições há ainda a considerar as visitas aos estu-
dantes por parte de familiares e amigos. Assim, apesar de haver 32,8% 
dos 189 (75%) respondentes que indicaram não receber qualquer visita 
de familiares e/ou amigos, 38,6% deles indicaram entre uma e quatro 
visitas por ano e 16,9% indicaram mais do que dez visitas por ano. Em 
termos médios, essas vistas são em 42,2% dos casos de três a quatro 
pessoas, mas 51,4% são de uma (11,9%) ou duas pessoas (39,4%). 
Em 79,6% dos casos essas visitas têm uma duração inferior a 24 horas, 
e as restantes uma duração não superior a 48 horas. Estas visitas de 
familiares e/ou amigos potenciam também gastos ao nível do comércio 
local e também, pelo menos parcialmente na região, ao nível dos trans-
portes.
Precisamente no que diz respeito aos transportes, no período de aulas, 
apenas 16,5 % dos respondentes indicaram ter que fazer mais de 10km 
para a escola. A maioria dos alunos (74,4%) está a menos de 5km de 
distância da instituição. Na sua deslocação para a escola, os resultados 
do inquérito mostram que 48,8% usam transporte próprio (automóvel), 
33,7% usam transporte público e 1,2% usam Táxi (Tabela 3).



137

 
Frequência Percentagem

A pé 26 10,3

Transporte público 85 33,7

Transporte próprio 123 48,8

Táxi 3 1,2

Boleia 63 25,0

Outro 2 0,8
Tabela 3: Frequência das várias formas de deslocação de casa para a escola.

O Gráfico 5 agrega resultados sobre o grau de satisfação dos estudan-
tes relativamente a vários aspetos. Neste é de destacar com valores 
médios superiores a 2,5 (numa escala de 1 a 4) as condições de aloja-
mento e a instituição de ensino (ESTH/IPG), tendo ambas pelo menos 
50% das respostas no espectro do satisfeito ou muito satisfeito (Tabela 
4). As acessibilidades apresentam um valor 2,4 (ligeiramente abaixo de 
2,5), mas também pelo menos 50% das respostas estão no espectro 
do satisfeito ou muito satisfeito. Com valores médios abaixo de 2,5 e 
com pelo menos 50% das respostas no espectro do nada ou pouco 
satisfeito surgem a situação financeira pessoal (2,21), ambiente/vida 
noturna (2,23) e oferta cultural/desportiva na cidade (2,12). Estes resul-
tados acabam por corroborar alguns dados anteriores, nomeadamente 
uma percentagem considerável de estudantes com rendimentos dispo-
níveis relativamente baixos e gastos baixos ao nível do desporto e da 
cultura.

Gráfico 5: Valores médios do grau de satisfação em vários aspetos.
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Tabela 4: Grau de satisfação em relação a vários aspetos.

Na análise do grau de satisfação em relação aos seis aspetos já refe-
ridos, com um nível de confiança de 95%, aplicou-se o teste de inde-
pendência e a medida de associação para o cruzamento destas variá-
veis de grau de satisfação com as variáveis género, ano do curso e 
curso. Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas entre 
os cursos relativamente às condições de alojamento (significância apro-
ximada de 0,045<0,05), notando-se uma maior satisfação por parte 
dos estudantes do CTeSP. No entanto, o valor V de Cramer, V=0,334, 
indica que existe uma associação fraca entre as duas variáveis, devi-
do ao seu baixo valor. Foram também encontradas diferenças entre o 
género relativamente à oferta cultural/desportiva na cidade (com uma 
significância aproximada de 0,024<0,05), onde os mais insatisfeitos 
parecem ser os estudantes do sexo masculino. Contudo, o valor V de 
Cramer, V=0,203, é baixo e indica que existe uma associação fraca 
entre as duas variáveis. Existem ainda diferenças entre os géneros rela-
tivamente ao ambiente/vida noturna (com uma significância aproximada 
de 0,013<0,05), onde os mais insatisfeitos parecem ser os estudantes 
do sexo feminino, mas também nesta situação o valor V de Cramer, 
V=0,216, é baixo, indicando uma associação fraca entre as duas variá-
veis. Em todos os outros casos não foram encontradas quaisquer dife-
renças estatisticamente significativas. 
Outra questão muito importante ao nível do impacto socioeconómico 
dos estudantes da ESTH/IPG na região é a da capacidade, ou não, da 
região os conseguir fixar. Como se pode verificar na Tabela 5, foram 
12,0% os que indicaram que, após terminarem o curso, pretendem 
residir nesta região onde atualmente estudam. Com o apelo das outras 
regiões de origem responderam 23,4% enquanto o apelo do estrangei-
ro é a indicação de 15,5% dos inquiridos. Existem 21% dos estudantes 
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que responderam ir para onde encontrem emprego. No entanto, há 
28,8% dos inquiridos que indicaram que não sabe/não responde.

Frequência Percentagem

Sim, se encontrar emprego 13 5,2
Sim, natural da região e não quer mudar 6 2,4
Sim, já constituiu família nesta região 4 1,6
Sim, pretende continuar a formação na instituição 7 2,8
Não, pretende regressar à região de onde é na-

tural

59 23,4

Não, pretende estudar/trabalhar no estrangeiro 39 15,5
Vai para onde encontrar emprego 53 21,0
Não sabe/não responde 71 28,2
Total 252 100,0

Tabela 5: Frequência sobre a atratividade da região no pós-curso.

Numa análise mais detalhada sobre esta questão, com um nível de 
confiança de 95% e utilizando o teste de independência e a medida 
simétrica o V de Cramer no cruzamento desta variável com as variá-
veis género, ano do curso, curso e a proveniência (interior versus lito-
ral), apenas se encontraram diferenças estatisticamente significativas 
entre os que são do Interior e os do Litoral (significância aproximada de 
0,006<0,05). Assim, os alunos provenientes do Litoral mostram maior 
apetência para regressar à região de onde são naturais, contrariamente 
aos do Interior, que apresentam maior frequência para ficar na região 
de Seia, caso encontrem emprego na região. Contudo, o valor V de 
Cramer, V=0,281, indica que existe uma associação fraca entre as 
variáveis.

cOncLUSÕeS

Com esta investigação de natureza exploratória, pretendia-se carateri-
zar o perfil socioeconómico dos estudantes de uma UO pertencente a 
um Instituto Politécnico situado no interior de Portugal, e o impacto dos 
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mesmos na cidade e região. Paralelamente procurava-se fazer emergir 
algumas forças e fraquezas existentes na instituição, bem como even-
tuais ameaças e oportunidades decorrentes da envolvente.
Relativamente ao perfil dos estudantes, os dados mostram a existência 
de alguma diversidade sociocultural, tal como já evidenciado noutros 
estudos (Araújo et al., 2015; Soares et al., 2014). Assim, verifica-se que 
a faixa etária dos alunos apresenta uma grande amplitude, entre os 17 e 
os 52 anos. A sua proveniência estende-se por vários distritos do país, 
com maior incidência nas regiões Centro e Norte, destacando-se os 
distritos da Guarda, Coimbra e Viseu. Constata-se ainda que a maioria 
dos alunos possui experiência laboral, alguns deles na área relacionada 
com o ciclo de estudos que frequentam. Esta situação acaba por se 
repercutir a vários níveis, nomeadamente na assiduidade e participação 
desses alunos em algumas unidades curriculares e atividades da insti-
tuição, em particular os que possuem o estatuto de trabalhador-estu-
dante.
No que concerne ao nível socioeconómico, os dados permitem estimar 
que a região possa beneficiar de forma direta, não incluindo o valor das 
propinas, de um impacto avaliado em mais de 100 mil euros mensais8. 
O alojamento, a alimentação e os transportes, são as rúbricas com maior 
relevância. Inversamente, com menor relevância, destacam-se as rúbri-
cas de gastos em desporto e cultura. Esta situação pode revelar uma 
escassez de oferta cultural e desportiva e/ou falhas na sua divulgação 
junto da comunidade académica. Nesse sentido, importa implementar 
uma estratégia que permita melhorar estes indicadores, dado que as 
expectativas, perceções e grau de satisfação dos alunos, podem ser 
determinantes para o sucesso da transição, adaptação a uma nova 
realidade e fixação na região (Araújo et al., 2015, Soares et al., 2014). 
Contudo, os resultados obtidos mostram que há uma tendência para 
que alunos dos últimos anos aumentem o nível de gastos globais na 
região. Este aspeto acaba por ser compreensível, na medida em que 
conhecem melhor a cidade e a realidade da região envolvente. 
Por outro lado não se pode negligenciar a existência de impactos indi-
retos. Para além da permanência durante os fins de semana de um 
número significativo de estudantes, há ainda que registar as visitas de 

8  O gasto médio por aluno cifrou-se nos 405,08€. Considerando os 316 alunos matriculados no ano letivo 2015/2016, 
perfaz um total de 128 005,28€. 
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familiares e amigos, que potenciam outros gastos, como por exemplo 
na restauração, no comércio local e na visita a museus.
Quanto ao grau de satisfação dos alunos, verifica-se que as condições 
de alojamento e a própria instituição de ensino (ESTH-IPG), são aquelas 
que apresentam valores claramente mais positivos. Estes aspetos são 
importantes para evitar índices de abandono elevados. Relativamente 
a aspetos que merecem um maior cuidado e atenção, destacamos 
as acessibilidades, o ambiente/vida noturna, e a situação financeira 
pessoal. O indicador claramente menos positivo diz respeito à oferta 
cultural/desportiva, o que reforça as conclusões referidas anteriormen-
te. Estes aspetos comprovam a necessidade de os municípios e a 
comunidade envolvente sensibilizarem, investirem e comunicarem as 
diversas atividades de uma forma eficaz e eficiente, como recurso a 
formas de comunicação diferentes das tradicionais, como pode ser o 
caso do recurso a media sociais vs dispositivos móveis. 
Os dados mostram também que há um número considerável de alunos 
que assumidamente pretendem residir e trabalhar na região onde atual-
mente estudam. Contudo, além destes, há um número significativo 
que estão disponíveis para residir onde encontrarem emprego. Nesse 
sentido, a comunidade local e o setor empresarial são fundamentais na 
integração e fixação destes alunos, criando-lhes condições sociais e de 
trabalho que permitam uma aposta nestes, como futuros profissionais. 
Claramente, isso permitiria um ganho da região em termos de mão-
de-obra qualificada, num setor estratégico para a economia nacional, 
regional e local, como é o Turismo.
Em suma, para o caso concreto da UO estudada, a Escola Superior 
de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda, localizada 
na cidade de Seia, o problema da captação de novos estudantes e 
fixação dos mesmos no final dos seus estudos prende-se sobretudo 
com a falta de atratividade da região (concelho e cidade), ao invés da 
qualidade do ensino ministrado. É de salientar que os aspetos aponta-
dos como menos positivos, são todos externos à própria UO. Assim, 
parece-nos que é da responsabilidade das instituições/organizações 
da região, a começar pelo Município, criar e potenciar condições mais 
atraentes para a vinda e posterior fixação dos estudantes na região. 
Aspetos como acessibilidades, ambiente/vida noturna e oferta cultu-
ral/desportiva, são referenciados como aspetos menos positivos. É 
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possível melhorar rapidamente e significativamente estes indicadores, 
pois são aspetos que estão maioritariamente dependentes dos atores 
e poder local. Já no que se refere às acessibilidades o problema é mais 
complexo e difícil de resolução. No entanto, mesmo aqui há possibili-
dades de melhoria, principalmente no que respeita à mobilidade dentro 
da própria cidade e concelhos limítrofes (transportes públicos ou outras 
soluções de mobilidade), bem como os transportes públicos do exterior 
para a própria cidade.
As situações/soluções apresentadas sabemos que são morosas, 
complexas e difíceis de resolver/concretizar a curto prazo. Todavia, 
urge tomar medidas para a sua concretização, pois se nada for feito, 
a missão desta UO, bem como de outras congéneres, poderá estar 
seriamente comprometida.      
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ReSUMO

Os hábitos alimentares possuem um papel fundamental na vida de um 
ser humano. O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) possui um total de 
2692 estudantes, que todos os dias fazem escolhas alimentares. Dada 
a sua importância, este estudo tem por objetivo avaliar: a) as escolhas 
preferências/seleções alimentares dos estudantes; b) o local do seu 
consumo e c) a sua composição corporal. Para tal, recorreu-se à reali-
zação de um inquérito por questionário, denominado “Hábitos Alimen-
tares da Comunidade IPG”, dirigido a todos os estudantes das quatro 
unidades orgânicas4 Responderam ao questionário cerca de 14% dos 
estudantes do IPG. Após a análise dos resultados, conclui-se que seria 
importante sensibilizar os estudantes para a prática de uma alimenta-
ção saudável para tal deveriam ser realizadas várias ações de formação 
nas respetivas escolas, rastreios e até mesmo algumas competições 
de forma a que as boas escolhas alimentares se realizem de forma 
motivada e não obrigatória. Como os estudantes dão muita importância 
às cantinas, esta poderia ser um veículo importante para promover os 
bons hábitos alimentares.
Palavras-chave: Cantinas; Ensino Superior; Estudantes; Hábitos Alimentares; Índice de Massa Corporal. 

ABSTRAcT

Eating habits play a key role in human being’s life. The Polytechnic Insti-
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tute of Guarda (IPG) has a total of 2692 students who, every day, make 
food choices and, given its importance, this study aims to evaluate the 
students’ food choices, the place of their consumption, as well as their 
body composition. For this purpose, a survey, “Eating Habits of IPG 
Community”, was addressed to all students of this Institute. The ques-
tionnaire was answered by almost 14% of IPG students. After analysing 
the results, it was concluded that it would be important to sensitize the 
students to a healthy diet. Therefore, several training actions, namely, 
health screening and, even, some competitions should be carried out in 
every school, so that good food choices are made willingly and not in a 
compulsory way. As students consider canteens important, they could 
be important vehicles for promoting good eating habits.
Keywords: Body Mass Index; Canteens; Eating Habits; Higher Education; Students.

ReSUMen

Los hábitos alimentarios desempeñan un papel fundamental en la vida 
de un ser humano. El Instituto Politécnico da Guarda (IPG) tiene un total 
de 2692 estudiantes, que todos los días hacen elecciones alimentarias, 
y dada su importancia este estudio tiene por objetivo evaluar precisa-
mente las elecciones alimentarias de los estudiantes, el lugar de su 
consumo así como su composición corporal. Para ello se ha recurrido 
a la realización de una encuesta denominada «Hábitos Alimentares da 
Comunidade IPG” a todos los estudiantes de las 4 escuelas del Institu-
to. Han contestado el cuestionario alrededor del 14% del total de estu-
diantes del IPG. Después del análisis de los resultados se concluye que 
sería importante sensibilizar a los estudiantes para la práctica de una 
alimentación sana, para ello se cree importante la realización de varias 
acciones de formación en las respectivas escuelas, rastreos e incluso 
algunas competiciones de forma que las buenas elecciones alimenta-
rias sean hechas de manera motivada y no obligatoria. Como los estu-
diantes dan mucha importancia a los comedores, esta podría ser un 
vehículo importante para promover los buenos hábitos alimentarios .
Palabras clave: Comedores; Enseñanza Superior; Estudiantes; Hábitos Alimentarios; Índice de Masa Corporal.
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inTROdUÇÃO

A alimentação possui um conjunto de funções como, por exemplo, asse-
gurar a sobrevivência do Homem, fornecer nutrientes e energia neces-
sária ao bom funcionamento do organismo, contribuir para a manuten-
ção do nosso estado de saúde físico e mental, prevenir certas doenças 
tais como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares entre outras 
e contribuir para o adequado crescimento e desenvolvimento das crian-
ças e adolescentes (Mahan, Escott-Stump, & Raymond, 2013).
O consumo alimentar, ao longo dos anos, tem vindo a alterar-se devido 
ao desenvolvimento económico e ao aumento do poder de compra, 
que determinou um aumento na disponibilidade alimentar e na acessibi-
lidade aos serviços (Moreira & Padrão, 2004).
Os hábitos alimentares são definidos como “tipos de escolha e consu-
mo de alimentos por um indivíduo, ou grupo, em resposta a influên-
cias fisiológicas, psicológicas, culturais e sociais” (Dutra-de-Oliveira & 
Marchini, 2008). De acordo com a European Food Information Council 
(EuFIC) a escolha dos hábitos alimentares deriva de fatores vários tais 
como: biológicos, económicos, físicos, sociais, psicológicos, regionais 
e culturais (Eufic, 2006).
Como os hábitos alimentares têm um papel fundamental na vida de 
um ser humano e como estes interferem no desenvolvimento cognitivo 
de cada individuo, considerou-se que seria interessante perceber que 
hábitos alimentares têm os estudantes que pertencem à comunidade 
IPG. O principal objetivo desta investigação é o de avaliar os comporta-
mentos alimentares dos estudantes e perceber se existem diferenças 
entre os estudantes que pertencem às diferentes escolas do IPG. O 
IPG é constituído por 4 escolas nomeadamente: a Escola Superior de 
Turismo e Hotelaria (ESTH), a Escola Superior de Saúde (ESS), a Escola 
Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD) e a Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG). À exceção da ESTH, que se 
localiza na cidade de Seia, as restantes escolas estão todas localizadas 
na cidade da Guarda.
Estudos como o de Davy, Benes, & Driskell (2006) e Deshmukh-Taskar, 
Nicklas, Yang, & Berenson (2007) revelam que os principais determi-
nantes das escolhas alimentares realizadas pelos jovens universitários 
são a falta de tempo disponível, a conveniência, o custo, o sabor, o 
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estado de saúde, o ambiente social e físico bem como as preocupa-
ções com o controlo de peso corporal.
Julgou-se também que seria importante avaliar como é que os estudan-
tes se encontram na relação do peso com a altura, uma vez que este 
indicador representa bem os hábitos alimentares de um indivíduo.
Outro dos objetivos é perceber a importância da cantina para os estu-
dantes, se estes gostam ou não da oferta que lhes é posta à disposi-
ção diariamente e perceber se existem diferenças significativas entre as 
opiniões dos estudantes das diferentes escolas. 
Paralelamente considerou-se também que seria interessante perceber 
como é o comportamento dos estudantes em termos do consumo de 
fast-food e que diferenças existem a esse nível entre os estudantes das 
várias escolas. 

MeTOdOLOGiA

O presente trabalho caracteriza alguns dos hábitos alimentares dos 
estudantes que atualmente frequentam o IPG nos vários níveis de 
formação do ensino superior politécnico, nomeadamente em Cursos de 
Especialização Tecnológica, Licenciaturas, Pós-graduações e Mestra-
dos, distribuídos pelas quatro escolas que fazem parte desta instituição 
de ensino superior. 
Para conseguir obter a informação necessária e uma conclusão mais 
precisa sobre aqueles que são alguns dos hábitos alimentares atuais 
destes estudantes, foi desenvolvido um questionário que foi implemen-
tado online na plataforma Google Docs. O questionário foi dividido em 
três partes: a primeira parte é referente aos dados sociodemográficos 
do aluno e constituída por 9 questões, a segunda parte apresenta 
questões relacionadas com os hábitos alimentares de cada um dos 
estudantes e constituída por 16 questões e a terceira e última parte é 
referente às cantinas do IPG e constituída por 3 questões, o que perfaz 
um total de 28 questões. 
O link para o referido questionário esteve disponível na plataforma de 
e-Learning do IPG – Blackboard, por se considerar ser a forma mais 
eficaz e eficiente de se conseguir que toda a população do estudo 
tivesse acesso ao mesmo. Para tal foram enviados e-mails para as Dire-
ções das quatro escolas que formam o IPG, para que estas também 
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incentivassem os estudantes a preencher o questionário. 
A recolha de dados ocorreu entre 27 de novembro de 2014 e 15 de 
fevereiro de 2015. A população deste estudo foi o total de estudantes 
matriculados nas quatro escolas do IPG, ou seja 2692 estudantes, de 
acordo com os dados recolhidos junto dos Serviços Académicos do 
IPG, a 31 de outubro de 2014. 
No total foram contabilizados 387 questionários, dos quais 5 foram 
eliminados por ser notória a falta de coerência nas respostas dadas, 
designadamente na questão relativamente ao peso. Assim, foram vali-
dados 382 questionários, cerca de 14% da população, sendo esta a 
dimensão da amostra do estudo. 
Posteriormente os dados foram tratados na aplicação Microsoft Excel e 
na aplicação IBM SPSS Statistics (versão 24.0), sendo determinadas as 
frequências, algumas estatísticas descritivas, bem como o cruzamento 
de algumas variáveis para uma melhor perceção da realidade.
Relativamente às variáveis altura e peso, decidiu-se seguir a mesma 
abordagem de classificação dos dados por classes que foi seguida 
para as idades. Com base na dimensão da amostra e seguindo a regra 
de Struges (Pestana & Gageiro, 2014), estabeleceu-se o número de 
classes que deveria ser usado para agrupar as respetivas alturas e 
pesos, bem como a amplitude de cada classe. Além disso, com base 
nestas duas variáveis calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC) 
pois pensou-se que seria interessante perceber como é que varia o 
IMC dos estudantes do IPG em função do género. O cálculo do IMC 
(OMS, n.d.) de cada aluno foi realizado a partir do peso e da altura 
relatados, através da fórmula: . Os pontos de corte utilizados para a 
categorização do IMC foram os preconizados pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) (OMS, n.d.): 

•	 <18,5 – Magreza
•	 18,5-24,99 – Peso normal
•	 25,0-29,99 – Pré-Obesidade
•	 30,0-34,99 – Obesidade grau I
•	 35,0-39,99 – Obesidade grau II
•	 ≥40 – Obesidade grau III ou Mórbida

Associado ainda aos hábitos de alimentação saudável, observou-se  



151

 
os  dados dos estudantes relativos ao comer fast-food e à escola que 
frequentam, de forma a perceber se existe alguma relação entre essas 
variáveis. 
Por fim, considerou-se útil analisar se existem diferenças significativas 
entre escolas no que diz respeito à adesão às cantinas disponíveis.

ReSULTAdOS

Responderam ao questionário “Hábitos Alimentares da Comunidade 
IPG” 382 estudantes, ou seja, cerca de 14% do total de estudantes 
do IPG. Nesta amostra 250 eram mulheres, o que corresponde a 65% 
do total dos inquiridos. Esta percentagem não coincide totalmente com 
a distribuição por género dos estudantes matriculados no IPG no ano 
letivo 2014/2015 que foi de 52,3% de mulheres. Dos respondentes 
86 (22,5%) são estudantes provenientes da ESECD, 102 (26,7%) da 
ESTG, 67 (17,5%) da ESTH e 107 (28%) da ESS. 
Com os dados obtidos, podemos concluir que a média da idade das 
mulheres que responderam ao inquérito é de 22,6 (±6,42) anos, a 
média das alturas corresponde a 1,6±0,06m e a média referente ao 
peso corresponde a 59,3±9,48 Kg.
Relativamente aos homens podemos concluir que a média das idades 
foi de 24,9±8,00 anos. Estes homens têm uma altura média que corres-
ponde a 1,77±0,07 m. A média do peso dos homens corresponde a 
um total de 74±10,30 kg, o que está em consonância com o facto da 
média das alturas ser superior.
Através dos dados referentes ao peso e à altura dos inquiridos calculou-
se o IMC (Tabela 1 e Gráfico 1).
A maioria dos inquiridos (N=285; 75%) situa-se na categoria de peso 
normal, contudo 84 (22%) estudantes apresentam sinais de pré-obesi-
dade ou obesidade grau I, não havendo estudantes nas categorias de 
obesidade grau II e III. Por outro lado, há um conjunto de 13 (3%) de 
estudantes que apresenta sinais de magreza.    
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N % N % N %

<18,5 10 4% 3 2% 13 3%

18,5-24,99 202 81% 83 63% 285 75%

25-29,99 27 11% 37 28% 64 17%

30-34,99 11 4% 9 7% 20 5%

35-39,99 0 0% 0 0% 0 0%

>=40 0 0% 0 0% 0 0%

IMC
Homems Mulheres Total

Tabela 1 – iMc por categoria.

Gráfico 2 – IMC por categoria.

Cerca de 65% da amostra, fazem entre quatro a cinco refeições por dia, 
o que nos leva a extrapolar que correspondem ao pequeno-almoço, 
almoço, lanche, jantar e ceia. Cerca de 4% dos estudantes responden-
tes só fazem em média duas refeições diariamente e apenas 2% fazem 
mais de 6 refeições por dia.
A maioria destes estudantes (74%) fazem as suas refeições em casa, 
sendo que apenas uma minoria (2%) diz fazer habitualmente as suas 
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refeições semanais em casa de amigos, e apenas 1% aponta a casa 
de familiares como opção.
No que diz respeito ao pequeno-almoço, 86% dos estudantes respon-
dentes tomam o pequeno-almoço, sendo que apenas 3% respondeu 
que não e 12% respondeu que raramente tomava o pequeno-almoço. 
O que é mais apontado como sendo consumido ao pequeno-almoço 
é o café, o leite, pão e torradas. O local apontado com maior percenta-
gem para a realização desta refeição é “em casa”, com cerca de 87%, e 
ainda 2% responde que costuma realizar esta refeição num café/paste-
laria, sendo que os outros 11% apontaram diversos outros sítios, entre 
os quais o próprio bar da escola. 
Da nossa amostra podemos afirmar que cerca de 68% consome entre 
uma a duas peças de fruta por dia, 20% responderam que não comem 
fruta e 12% diz que come três ou mais peças de fruta por dia. 
Relativamente ao consumo semanal de peixe, cerca de 73% dos inqui-
ridos responderam que comem menos de 3 vezes peixe por semana, 
6% simplesmente não come peixe e ainda existe 22% da amostra que 
respondeu que come peixe mais de 3 vezes por semana.
No que respeita ao consumo semanal de salada e legumes, com a 
mesma percentagem, 37%, surgem os que consomem menos de 3 
vezes por semana e os que consomem mais de 3 vezes por semana, 
17% responderam que ingerem estes alimentos todos os dias e apenas 
9% não consomem nenhum destes alimentos por semana.
O consumo de sopa é muito semelhante ao consumo de saladas e 
legumes, sendo que a percentagem dos que ingere menos de 3 vezes 
por semana e a percentagem dos que ingerem mais de 3 vezes por 
semana é respetivamente 33% e 35%. Além disso, 28% diz que ingere 
sopa todos os dias e 8% não ingere sopa.
Metade da nossa amostra ingere entre 0,5 e 1 litro de água por dia, 
sendo que apenas 6% ingere o consumo de água diário recomendado 
pelos especialistas, ou seja, mais de 1,5 l por dia (Mahan et al., 2013).
No que diz respeito ao consumo de leite e derivados, 93% dos inquiri-
dos afirmam consumir este tipo de alimentos, sendo que os restantes 
(7%) afirmam não os consumir. 
Em relação às cantinas, 319 estudantes, cerca de 84% da amostra, 
refere que gosta de comer na cantina. Relativamente aos estudantes 
de cada escola que responderam que gostam da comida da cantina, a 



154

 
escola que apresenta uma maior percentagem é a ESECD com cerca 
de 87%. A escola que apresenta menor percentagem, embora com 
uma diferença pouco significativa, é a ESTH com cerca de 81% (Tabela  
2)

. 
Não Sim Total

Contagem 11 75 86

% em Escolas 12,80% 87,20% 100,00%

% do Total 2,90% 19,60% 22,50%

Contagem 19 88 107

% em Escolas 17,80% 82,20% 100,00%

% do Total 5,00% 23,00% 28,00%

Contagem 20 102 122

% em Escolas 16,40% 83,60% 100,00%

% do Total 5,20% 26,70% 31,90%

Contagem 13 54 67

% em Escolas 19,40% 80,60% 100,00%

% do Total 3,40% 14,10% 17,50%

Contagem 63 319 382

% do Total 16,50% 83,50% 100,00%

Escolas

ESECD

ESS

ESTG

ESTH

Total

 

No entanto as percentagens associadas a cada escola individualmente 
estão bastante próximas umas das outras, sendo que a diferença entre 
a que reúne maior anuência, ESECD, e a que reúne menor anuên-
cia, ESTH, é de apenas 6%. Além disso, de acordo com a tabela de 
contingência e o valor V de Cramer, que apresentou uma significância 
aproximada de 0,707>0,05, pode concluir-se que não há diferenças 
estatísticas significativas quanto ao gosto pela comida da cantina entre 
as várias escolas. Assim, parece que a maioria dos estudantes estão 
satisfeitos com a comida que é servida nas cantinas do IPG e que não 
há diferenças a este nível entre os alunos das várias escolas do IPG.
Os estudantes ainda foram questionados se achavam que seria conve-
niente que a cantina tivesse serviço de pequeno-almoço e lanche, 
questão essa que obteve 68% de respostas afirmativas, o que vem 
reforçar a importância que a cantina tem para os estudantes. 

Tabela 3 – Adesão às cantinas.
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Relativamente ao consumo de fast-food, os dados obtidos nos questio-
nários mostram que a percentagem total dos estudantes inquiridos que 
não comem fast-food é de 5%, ou seja, os outros 95% da nossa amos-
tra comem fast-food, pelo menos uma vez por mês. Das quatro escolas 
inquiridas a que apresenta maior percentagem de respondentes que 
comem menos fast-food é a ESECD, correspondendo a 8% do total de 
inquiridos referentes a essa escola e representando 1,8% do total da 
nossa amostra (Tabela 3). Por outro lado, a escola que apresenta menor 
percentagem (3%) de respondentes que comem menos fast-food é a 
ESS, o que equivale a 0,8% da amostra (Tabela 3). 

N % Escola % Total

ESECD 86 7 8% 1,80%

ESS 107 3 3% 0,80%

ESTG 122 7 6% 1,80%

ESTH 67 4 6% 1,00%

Total 382 5%

Nº de respostas 
por escola

não comem fast-food

Escola

 
Tabela 4 – não consumo de fast-food.

Paralelamente a estes dados, o consumo de comida pré-cozinhada 
não é muito utilizado pelos estudantes da comunidade do IPG, sendo 
que responderam que raramente consumiam este tipo de comida cerca 
de 68%. Responderam que consumiam este tipo de comida 24%, que 
nunca comiam este tipo de comida 7% e, ainda, 2% respondeu que 
consome este tipo de comida muitas vezes.

cOncLUSÃO

Com a investigação realizada para o desenvolvimento deste trabalho 
pode-se percecionar que os estudantes do IPG não apresentam os 
melhores hábitos alimentares, sendo esta ideia reforçada pelas altas 
percentagens dos estudantes que consomem fast-food com alguma 
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frequência, tal como estudado por Papadaki, Hondros, A. Scott, & 
Kapsokefalou (2007) em estudantes universitários gregos. Ainda neste 
último estudo referido, os estudantes gregos que vivem fora de casa 
diminuíram o consumo semanal de frutas frescas, vegetais e peixe, e 
aumentaram o consumo de açúcar vinho, álcool e fast-food.
Para superar algumas das lacunas nos hábitos alimentares encontra-
das neste estudo, os estudantes deveriam incluir uma maior varieda-
de de alimentos nas suas refeições, nomeadamente: comendo mais 
sopas, uma vez que existe cerca de 41% dos estudantes a comer sopa 
menos de 3 vezes por semana; comendo mais vegetais e legumes, já 
que existem cerca de 41% dos estudantes respondentes a afirmar que 
consomem estes alimentos menos de 3 vezes por semana; elevando 
o consumo semanal de peixe, sendo que existe cerca de 79% dos 
respondentes a responder que consomem peixe menos de 3 vezes 
por semana; e comendo pelo menos três peças de fruta por dia, que 
é o que recomendam as regras de uma boa alimentação (Mahan et al., 
2013), sendo que 87% da amostra afirma que come menos de 3 peças 
de fruta por dia. 
Em relação à avaliação do IMC, encontraram-se percentagens consi-
deráveis de estudantes com peso acima do normal ou obesidade grau 
I, dentro dos quais as mulheres se destacam ainda mais, o que vem 
de encontro ao estudo feito à população portuguesa designado “Inqué-
rito Alimentar Nacional e de Atividade Física” (Lopes et al., 2017), que 
concluiu que 22,3% dos inquiridos apresentavam obesidade, sendo a 
maior percentagem nas mulheres (24,3% vs 20,1%).
Para ações futuras, conclui-se que seria importante sensibilizar os 
estudantes para este tipo de prática com o objetivo de os levar a ter 
mais cuidado com a alimentação. Por isso deveriam ser feitas ações 
de formação nas diferentes escolas, rastreios e até mesmo algumas 
competições que possam levar à prática de bons hábitos alimentares 
para que comer bem seja uma motivação e não uma obrigação. Dada a 
importância que os estudantes atribuem à cantina, esta poderia ser um 
veículo importante para promover os bons hábitos alimentares.
Este estudo possui como limitação a amostra, que representa cerca de 
14% dos estudantes da comunidade IPG, sendo que assim se torna 
difícil perceber quais são os verdadeiros hábitos alimentares dos estu-
dantes, uma que vez os inquiridos são uma minoria. No entanto, acre-
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ditamos que os valores que foram apresentados não fogem muito da 
atual realidade geral dos hábitos alimentares destes estudantes.

BiBLiOGRAFiA

Davy, S. R., Benes, B. A., & Driskell, J. A. (2006). Sex Differences in Dieting 
Trends, Eating Habits, and Nutrition Beliefs of a Group of Midwestern College 
Students. Journal of the American Dietetic Association, 106(10), 1673–1677. 
https://doi.org/10.1016/j.jada.2006.07.017
Deshmukh-Taskar, P., Nicklas, T. A., Yang, S.-J., & Berenson, G. S. (2007). Does 
Food Group Consumption Vary by Differences in Socioeconomic, Demograph-
ic, and Lifestyle Factors in Young Adults? The Bogalusa Heart Study. Journal 
of the Academy of Nutrition and Dietetics, 107(2), 223–234. https://doi.
org/10.1016/j.jada.2006.11.004
Dutra-de-Oliveira, J. E., & Marchini, J. S. (2008). Ciências Nutricionais - Apren-
dendo a Aprender (2nd ed.). Sarvier.
Eufic. (2006). The determinants of food choice.
Lopes, C., Torres, D., Oliveira, A., Severo, M., Alarcão, V., Guiomar, S., … Ramos, 
E. (2017). Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física IAN-AF 2015-
2016 - parte II.
Mahan, L. K., Escott-Stump, S., & Raymond, J. L. (2013). Krause - Alimentos, 
Nutrição e Dietoterapia (13th ed.). Elsevier.
Moreira, P. A., & Padrão, P. D. (2004). Educational and economic determinants 
of food intake in Portuguese adults: a cross-sectional survey. BMC Public Health, 
4(1), 58. https://doi.org/10.1186/1471-2458-4-58
OMS. (n.d.). WHO :: Global Database on Body Mass Index. Retrieved July 3, 
2017, from http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutri-
tion/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi
Papadaki, A., Hondros, G., A. Scott, J., & Kapsokefalou, M. (2007). Eating hab-
its of University students living at, or away from home in Greece. Appetite, 49(1), 
169–176. https://doi.org/10.1016/j.appet.2007.01.008
Pestana, M. H., & Gageiro, J. N. (2014). Análise de Dados para Ciências Sociais 
(6th ed.). Edições Sílabo.





159

 

Nº ISITH, 2017; ISSN: 1646-8848
ProQuest; EBSCO; Google scholar

diFeRenÇAS nO PeRFiL dO enOTURiSTA QUe 
ViSiTA O dOURO: VeLHO MUndO VeRSUS 
nOVO MUndO
DIFFERENCES IN THE PROFILE OF THE ENOTOURISTS VISITING 
THE DOURO: OLD WORLD VERSUS NEW WORLD
DIFERENCIAS EN EL PERFIL DEL ENOTURISTA QUE VISITA EL 
DUERO: VIEJO MUNDO VERSUS NUEVO MUNDO

Adriano Costa (a.costa@ipg.pt)*
Ermelinda Oliveira (ermelindaol@ipg.pt)**
Zaida Ferreira (zaidapinto@ipg.pt)***

ReSUMO

Quando falamos em “Velho Mundo” em termos de produção de vinhos, 
estamos a referir-nos aos países da Europa. Por “Novo Mundo”, enten-
demos países cuja produção de vinhos se desenvolveu mais recente-
mente. 
Assim, é perfeitamente natural que as pessoas oriundas de cada uma 
destas regiões tenham diferentes perfis e motivações, pelo que o 
presente estudo pretende identificar as principais motivações e traçar o 
perfil deste tipo de turista, de acordo com a região de origem.
É fundamental para um destino turístico compreender as diferentes 
motivações que levam os turistas a visitá-lo. O sucesso dos destinos 
depende da análise dessas motivações turísticas e, por isso, no presen-
te estudo, adotamos um modelo baseado nas motivações push e pull. 
Partindo da revisão da literatura e da realização de entrevistas explorató-
rias, foi construído um questionário que foi aplicado na região do Douro. 
Da análise dos resultados, podemos concluir que existem diferenças 
estatisticamente significativas nos fatores Gastronomia (push), Oferta 
de Atividades Enoturísticas, Oferta de Atividades Culturais, Históricas 
e Serviços, Diversidade e Qualidade Gastronómica e Reputação da 
Região (pull). 
Estes elementos/fatores terão certamente implicações importantes a 
diferentes níveis, como, o do marketing dos destinos, especialmente 
quanto à segmentação de mercados, elaboração de programas de 
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promoção e tomadas de decisão sobre o destino turístico (a eleger).
Palavras-chave: Enoturismo, Motivações, Push e Pull, Velho Mundo e Novo Mundo, Douro.

ABSTRAcT

When we talk about the Old World in terms of wine production, we are 
referring to the European countries, whose wine production has devel-
oped recently. 
Thus, it is quite natural that people from each of these regions have dif-
ferent profiles and motivations and, because of that, the present study 
intends to identify the main motivations and draw the profile of this type 
of tourist, according to the origin region. 
It has become fundamental for a tourist destination to understand the 
different motivations that drive tourists to travel. The success of the des-
tinations depends on a very detailed analysis of the different tourist mo-
tivations and, in this study, we adopted a model based on the push and 
pull motivations. Based on the literature review and exploratory inter-
views, a questionnaire was constructed and later applied in the region 
of Douro Tourism Complex. From the analysis of the results, we can 
conclude that there are statistically significant differences in the factors 
related to Gastronomy (push), Offer of Wine tourism Activities, Offer of 
Cultural, Historical Activities and Services, Diversity and Gastronomic 
Quality and Reputation of the Region (pull). 
This may have important implications for the marketing of destinations, 
especially at the level of market segmentation, design of promotion pro-
grammes and decision making at the tourist destination level.
Key-words: Wine tourism, Motivations, Push and Pull, Old World and New World, Douro.

ReSUMen

Cuando hablamos en el Viejo Mundo en términos de producción de 
vinos, nos referimos a los países de Europa. Por Nuevo Mundo, esta-
mos aludiendo a países cuya producción de vinos se ha desarrollado 
más recientemente.
Así, es perfectamente natural que las personas oriundas de cada una 
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de estas regiones tengan diferentes perfiles y motivaciones, por lo que 
el presente estudio pretende identificar las principales motivaciones y 
trazar el perfil de este tipo de turista, de acuerdo con la región de origen.
Es fundamental para un destino turístico comprender las diferentes 
motivaciones que llevan a los turistas a viajar. El éxito de los destinos 
depende del análisis de esas motivaciones turísticas y, por eso, en el 
presente estudio, adoptamos un modelo basado en las motivaciones 
push y pull. A partir de la revisión de la literatura y de la realización de 
entrevistas exploratorias, se construyó un cuestionario que fue aplicado 
en la región del Duero. Del análisis de los resultados, podemos concluir 
que existen diferencias estadísticamente significativas en los factores 
gastronomía (push), oferta de actividades enoturísticas, oferta de activi-
dades culturales, históricas y servicios, diversidad y calidad gastronómi-
ca y reputación de la región (pull).
Esto puede tener implicaciones importantes en el marketing de los desti-
nos, especialmente en la segmentación de mercados, la elaboración de 
programas de promoción y toma de decisiones en el destino turístico.
Palabras clave: Enoturismo, motivaciones, Push e Pull, Viejo Mundo y Nuevo Mundo, Douro.
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inTROdUÇÃO

O enoturismo é um importante produto turístico que permite divulgar 
as potencialidades de determinadas regiões vitivinícolas e o seu apro-
veitamento turístico quer em termos de serviços quer em termos de 
património (Costa, 2003).
Desta forma, o conceito de enoturismo engloba não só a visita às 
vinhas, quintas, caves e adegas, para a prova e compra de vinhos, 
mas também a participação em experiências únicas, como sejam as 
vindimas, as pisas, os cursos relacionados com a temática do vinho e 
da vinha, bem como as diferentes associações à gastronomia (Costa, 
2014). Assim, torna-se necessário conhecer as diferentes motivações 
dos enoturistas, bem como, saber quais as que são mais valorizadas.
Por isso, as motivações turísticas são geralmente encaradas como um 
domínio relevante na investigação em turismo, nomeadamente, como 
fator explicativo e crítico do comportamento dos turistas, sobretudo ao 
nível da escolha dos produtos/destinos turísticos. Este tipo de inves-
tigação tem, por isso, um significado essencialmente instrumental e 
prático para os gestores dos destinos turísticos e das empresas liga-
das à indústria do vinho. Assim, o desafio que se coloca ao estudo 
das motivações, no contexto do turismo, é desenvolver uma ferramenta 
objetiva que permita aos referidos gestores compreenderem a razão 
pela qual os seus produtos ou serviços são adquiridos ou preteridos, ou 
seja, para que possam perceber as razões das escolhas dos viajantes, 
perante a diversidade de oferta posta à sua disposição (Neves, 2007). 
O conhecimento das diferentes motivações é fundamental para que se 
estabeleçam estratégias que irão permitir a uma determinada região se 
tornar num destino turístico (Castray e Francis, 2003; Mitchell e Hall, 
2006). Neste sentido, o ponto de partida do presente estudo foi analisar 
a natureza das diferentes motivações dos enoturistas e determinar de 
que forma este constructo deveria ser conceptualizado e operacionali-
zado.
Muitos dos estudos apresentados procuram conceptualizar a motiva-
ção turística com base nos fatores sociais e psicológicos que motivam 
ou criam o desejo de viajar (Dann, 1977, Iso-Ahola, 1982; Kastenholz, 
2002; McIntosh, Goeldner e Ritchie, 1995; Neves, 2007; Pearce, 1982; 
Pearce e Lee, 2005; Pimlott, 1947; Plog, 1974;). Desta forma, verifica-
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se que o estudo desta temática se tem focado num conjunto de teorias 
base, designadamente no Modelo das Necessidades de Viagem, o qual 
engloba a Travel Career Lader (TCL) e a Travel Career Patterns (TCP), 
no Modelo Sociopsicológico das Motivações Turísticas, no Modelo do 
Psicocentrismo e Alocentrismo de Plog, na Teoria Funcional das Atitu-
des e na Teoria Push e Pull.  
Este trabalho pretende identificar as principais motivações dos enoturis-
tas oriundos do “Velho Mundo” e “Novo Mundo” (em termos de produ-
ção vinícola), e que poderão ter implicações de marketing importantes 
para a promoção do Pólo de Turismo do Douro. 
Assim, numa primeira fase efetuamos uma revisão bibliográfica sobre 
o conceito de enoturismo e das motivações push e pull. De segui-
da foi apresentada a metodologia adotada. Procedeu-se à análise e 
discussão dos resultados. Por último, foram apresentadas as principais 
conclusões, bem como as principais limitações do estudo.

1. ReViSÃO de LiTeRATURA

O Enoturismo – turismo em espaço rural ligado ao vinho e à vinha – é 
uma área forte e de grande crescimento dentro do turismo (O’ Neill e 
Charters, 2000). Apesar de ser um setor relativamente jovem, é um setor 
que tem grandes hipóteses de crescimento e que permite, a médio e 
longo prazo, ter sustentabilidade e rentabilidade (Hall e Macionis, 1998). 
Como referiu Hall et al. (1997), o Enoturismo substitui o ecoturismo 
como “buzzword” nova e quente e, como um nicho de mercado novo e 
importante, de grande potencial de crescimento.
O interesse no estudo do Enoturismo é bem demonstrado pelas diferen-
tes publicações em diferentes países. Assim, destacamos as seguin-
tes investigações: África do Sul (Preston-Whyte, 2000; Bruwer, 2003; 
Demhardt, 2003); Austrália (Hall, Cambourne, Macionis, e Johnson, 
1997; Charters e Ali-Knight, 2002; Sparks, 2007; Galloway, Mitchell, 
Getz, Crouch e Ong, 2008; Alonso e Liu, 2010); Canadá (Hackett , 
1998; Telfer 2001; Williams e Kelly 2001; Williams e Dossa, 2003; 
Hashimoto e Telfer, 2003; Getz e Brown 2006); Chile (Sharples, 2002); 
Croácia (Muhi, Katic, Kovacevic e Stankovic, 2010); Espanha (Marzo-
Navarro e Pedraja-Iglesias, 2009); Estados Unidos (Peters, 1997; Getz, 
Dowling, Carlsen e Anderson, 1999; Skinner,2000; Wargenau e Che, 
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2006); França (Frochot, 2000); Grécia (Kilipiris e Karamanidis, 2010); 
Hungria (Szivas, 1999); Israel (Cohen e Bem-Nun, 2009); Itália (Maizza 
e Rosato, 2008; Asero e Patti, 2009; Pikkemaat, Peters, Boksberger e 
Secco, 2009); Nova Zelândia (Hall, Cambourne, Macionis, e Johnson, 
1997); Portugal (Costa 2003; Correia, 2005; Inácio, 2008;Brás, Costa e 
Buhalis, 2010; Costa Kastenholz, 2010; Costa, 2014; Brambilla, 2015); 
Reino Unido (Howley e Westering, 2008); Roménia (Ciopi, 2010).
De um modo geral todos os autores destacam o papel principal do 
vinho neste tipo de produto turístico. Além disso, todas as definições 
são unânimes em considerar o interesse das adegas, das vinhas e da 
própria região de vinhos como ponto central deste tipo de turismo. 
Apesar do seu elevado pendor rural, o enoturismo pode ocorrer em 
espaço urbano, na medida em que algumas caves, adegas ou feiras, 
festas, festivais e eventos do vinho e da vinha não se situam ou ocorrem 
no campo, isolados, mas encontram-se estrategicamente posicionados 
em centros urbanos de média e grande dimensão (Inácio, 2008). 
Independentemente de o enoturismo ter um carácter mais rural ou urba-
no, têm surgindo cada vez mais diferentes formas e escolhas enoturísti-
cas, das quais podemos destacar: as rotas do vinho, as Aldeias Vinha-
teiras, as visitas guiadas às vinhas, quintas, caves, adegas, museus, 
centros de interpretação, a participação em atividades relacionadas 
com o vinho, como seja, vindimas, pisas, cursos, entre outras; festivais 
e eventos enoturísticos, cruzeiros ou passeios de helicóptero; criação 
de SPA’s Vitivinícolas (termas de Alcafache, Hotel Aquapura no Douro).
São formas cada vez mais diversificadas de desenvolvimento de uma 
vocação enoturística que se desenvolvem à medida que um destino 
turístico ou região vitivinícola se pretende afirmar enquanto local de 
enoturismo (Boniface (2003); Carlsen e Charters (2006); Getz,(2000); 
Getz e Brown (2006; Hall et al.(2003); Hjalager e Richards (2002); Inácio 
(2008)). 
Contudo, um dos graves problemas que se coloca ao enoturismo, e 
em especial na Europa, é proveniente da dificuldade que as adegas, 
quintas, isto é, a indústria do vinho têm em conceber o turismo como 
um produto suscetível de se oferecer, e que pode gerar valor adicional 
não só com o aumento das suas vendas, margens, lucro, notoriedade, 
aproveitamento dos recursos (casa senhoriais, adegas, entre outras) 
mas também na diversificação dos produtos oferecidos e, consequen-
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temente, na diminuição dos riscos do negócio, posição esta partilhada 
em parte por Costa (2014).
O enoturismo pode assim contribuir para aumentar as exportações de 
vinho, educar os consumidores, fidelizar os visitantes para regressarem 
novamente e contribuir para uma boa imagem e publicidade dos vinhos 
e da região. Por isso, existe a necessidade de conhecer as principais 
motivações desta tipologia de turistas, de modo a criar produtos/servi-
ços que vão de encontro às mesmas.  
Partindo do princípio que as motivações são de duas grandes dimen-
sões, nomeadamente, motivações push ou internas e motivações pull 
ou externas, torna-se agora importante traduzi-las num modelo de análi-
se que oriente o desenvolvimento posterior da pesquisa. Este modelo 
tem em atenção a abordagem “push and pull”, cujos pioneiros foram 
Crompton (1979) e Dann (1977). 
Para o presente estudo, seguimos essencialmente a metodologia de 
autores como Baloglu e Uysal (1996), Crompton (1979), Correia et al. 
(2007), Cunha et al. (2005), Dann (1977), Fakeye e Crompton (1991), 
Jiao (2003), Sirikudta et al. (2010), Turnbull e Uysal (1995), Yoon e Uysal 
(2005) e Yuan e McDonald (1990), os quais defendem que existem dois 
tipos de motivações turísticas: as push e as pull. Assim, resultantes da 
revisão da literatura, as motivações push são aquelas que estão relacio-
nadas com os desejos dos turistas e com os seus aspetos emocionais. 
As motivações pull são todas aquelas que estão relacionadas com os 
atributos de escolha de um determinado destino.
Saliente-se ainda que existem vários estudos que identificam o perfil 
dos consumidores de viagens de enoturismo, quer a nível europeu, 
também designado de “Velho Mundo”, quer a nível dos novos países 
produtores de vinho, também, denominado de “Novo Mundo” (AFIT, 
1999; Turismo de Portugal, 2006; Galloway et al., 2008). Os resultados 
não divergem muito quanto ao perfil, mas nada é indicado em relação 
às suas principais motivações, pelo que seria interessante saber se 
existem ou não diferenças significativas no que diz respeito às mesmas. 
Metodologia
Considerando que não existem estudos sobre as motivações dos 
enoturistas que visitam o Douro, procurou-se através de entrevistas a 
alguns responsáveis de algumas organizações no Douro, bem como 
da revisão bibliográfica de outros estudos sobre as motivações (Cunha 
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et al., 2005; Galloway et al., 2008; Getz e Brown, 2006; Jiao, 2003; 
Mohammad e Som, 2010; Sirikudta et al., 2010; Yon e Uysal, 2005), 
devidamente adaptada a esta tipologia de turistas (enoturistas), obter 
um conjunto de itens relacionados com as motivações push e pull, os 
quais servirão de base para a elaboração do questionário final. Com 
base nestes pressupostos, construiu-se o modelo de análise que inte-
gra itens relacionados com motivações push e pull, também designadas 
de motivações internas e externas. Estas, foram analisadas, cada uma, 
através de 43 itens, tendo sido utilizada uma escala likert de 5 pontos, 
em que 1 correspondia a nada importante e 5, a muito importante 
(Yoon e Uysal, 2005). Foram também utlizadas questões para efeitos 
de caracterização socioeconómica, tipologia do enoturista (enquanto 
consumidor de vinhos) e perfil psicográfico.
No presente estudo, cuja componente empírica foi realizada em 2012, 
devido à impossibilidade de obter uma listagem de todos os elementos 
da população alvo, a opção incidiu sobre o processo de amostragem 
não aleatório. Contudo, procurámos que a amostra fosse o mais repre-
sentativa possível dos enoturistas que visitam a região de Turismo do 
Douro. Assim, o processo seguido foi o método de amostragem por 
quotas, estratificado, onde se começou por dividir a amostra consoante 
o peso da proporção de cada mês no número de hóspedes na região 
de Turismo do Douro (I.N.E., 2012). Outra variável que foi considera-
da na estratificação foi a tipologia dos aderentes da Rota do Vinho do 
Porto e Douro, que o Turismo de Portugal agrupa em Quintas e Adegas, 
Alojamento, Restaurantes e Equipamentos de apoio (Neves, 2011).
Os questionários foram administrados com o apoio das unidades do 
Turismo do Douro pertencentes a cada uma das tipologias definidas 
pelo Turismo de Portugal: Quintas e Adegas, Unidades de Alojamento, 
Restaurantes e Equipamento de apoio, que se associaram com a inves-
tigação e com o autor do estudo, coadjuvado por alunos e ex-alunos 
da Escola Superior de Turismo e Hotelaria, do Instituto Politécnico da 
Guarda, os quais se encontravam a realizar estágios ou a trabalhar em 
algumas dessas unidades, entre os meses de Abril a Outubro.
Por outro lado, e de forma a catalogar a nossa amostra em Países 
do “Velho Mundo” e “Novo Mundo”, seguimos o que é preconizado 
por Cruz (2013). Assim, o “Velho Mundo” é constituído pelos seguin-
tes países: Itália, França, Espanha, Portugal, Áustria, Alemanha, Grécia, 
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Hungria, Israel, Roménia, Eslováquia, Croácia, Chipre, Suíça, Inglaterra 
e Macedónia. No que concerne ao “Novo Mundo”, fazem parte dele 
os seguintes países: E.U.A., Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Chile, 
África do Sul, China, Índia, Uruguai, Brasil, México e Canadá.
Foram aplicados 600 questionários, dos quais apenas foram tratados 
438. 
Assim, para um nível de confiança de 95% e de acordo com os valores 
inerentes ao caso em estudo, o nível de precisão da amostra é dado 
pela seguinte equação (Reis e Moreira, 1993):

O nível de precisão obtido constitui um valor muito razoável, atenden-
do aos objetivos e aos constrangimentos temporais e financeiros da 
investigação. Só para se ter uma ideia, e segundo Hair et al.(2010), 
Pestana e Gageiro (2008), um nível de precisão de  ±5% é considerado 
adequado em investigações da área das Ciências Sociais, como é o 
caso desta.

2. AnÁLiSe dOS ReSULTAdOS

A caracterização socioeconómica (nacionalidade, sexo, escalão etário, 
habilitações literárias, ocupação, rendimento e dimensão do agregado 
familiar) da amostra recolhida encontra-se no quadro seguinte:

Variável n %

nacionalidade

Velho Mundo 333 76.0

Novo Mundo 105 24.0

Total 438 100

Sexo

Masculino 291 66.4

Feminino 147 33.6

Total 438 100.0

escalão etário

18 a 24 anos 13 3.0

25 a 34 anos 65 14.8

35 a 44 anos 69 15.8

45 a 54 anos 126 28.8

55 a 64 anos 111 25.3

Mais de 65 anos 54 12.3

Total 438 100.0



168

 

Variável n %

nível de ensino

Ensino Básico 8 1.9

Ensino Secundário 26 6.2

Curso médio 93 22.1

ensino Superior 293 69.8

N/R 18 ´___
Total 438 100.0

Profissão

Quadro médio e comerciantes 86 19.7

Domésticos, desempregados, estudantes e outras 
profissões

59 13.5

CEO/Profissionais Liberais e Quadros Superiores 223 51.0

Pensionistas/Reformados 69 15.8

N/R 1 ‘---

Total 438 100.0

dimensão do 
agregado familiar

1 pessoa 19 4.4

2 pessoas 172 39.9

3 pessoas 126 29.2

Igual ou superior a 4 pessoas 114 26.5

N/R 7 ´____

Total 438 100.0

Rendimento men-
sal do agregado 

familiar

Até 1000,00€ 20 4.6

De 1001,00€ a 2500,00€ 101 23.5

de 2501,00€ a 4000,00€ 186 43.3

Mais de 4000,00€ 123 28.6

N/R 8
‘____

Total 438 100.0

Quadro 1 – Caracterização socioeconómica da amostra 
Fonte: elaboração própria

Com base nesta informação, é possível traçar o perfil dos indivíduos 
inquiridos na amostra. Assim, cerca de três quatros dos indivíduos que 
pertencem aos países do chamado “Velho Mundo” são maioritariamen-
te do sexo masculino, tendo idades iguais ou superiores a 45 anos 
(66.4%), com um nível de escolaridade elevada, dado que cerca de 
70% têm um curso superior. No que concerne à dimensão do agregado 
familiar, este é em média de 2.89 pessoas, em que cerca de 40% do 
referido agregado é constituído por duas pessoas. Relativamente ao 
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rendimento do agregado familiar, este está compreendido na sua maio-
ria entre 2501€ a 4000€ (43.3%).
De seguida, passaremos de uma forma resumida a fazer a respetiva 
caracterização deste tipo de turista, no que diz respeito à frequência 
de férias, período de antecipação da reserva, novidade em termos 
de destino, tipo de alojamento, duração da estadia, com quem está a 
passar férias, e gastos totais por dia e por pessoa na região (alojamen-
to, alimentação, transporte, lembranças e outros), tendo em atenção a 
sua origem. 
Da análise do quadro 2, podemos concluir que os enoturistas do Novo 
Mundo reservam com mais antecedência (5 semanas ou mais), e, 
também, 92.4% dos mesmos é a primeira vez que vai a esta região 
(Douro). A duração da sua visita é de 3.90 dias, sendo ligeiramente 
superior aos enoturistas do Velho Mundo. Os gastos totais, por dia e 
por pessoa, dos enoturistas do Novo Mundo (224.02€) são bem supe-
riores aos do Velho Mundo (129.28€). Esta situação poderá estar rela-
cionada com a proximidade dos países do Velho Mundo à região em 
causa. Em ambos os casos, os enoturistas viajam de um modo geral 
com o companheiro e têm como principais fontes de informação para 
selecionar um destino a Internet e a Recomendação de Outros.

Variável

n

Velho Mundo novo Mundo

% n %

Nº períodos de férias (ano)

Nunca 1 0.3 0 0

1 Vez 81 24.3 19 18.1

2 Vezes 157 47.1 49 46.7

3 Vezes 56 16.8 19 19.1

4 ou mais 38 11.4 18 17.1

Total 333 100 105 100
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Variável

n

Velho Mundo novo Mundo

% n %

Antecedência na marcação 
das férias

Não re-
servei

102 30.9 8 7.6

Há menos 
de 1 se-
mana

65 19.7 5 4.8

Há 2 ou 3 
semanas

54 16.4 11 10.5

Há 4 ou 5 
semanas

51 15.3 30 28.6

Há mais 
de 5 se-
manas

58 17.6 51 48.6

N/R 3 --- 0 ---

Total 333 100 105 100

1º Vez na região 170 51.2 97 92.4

Tipo de Alojamento - Hotel 145 44,1% 51 49,6

TER/TH 109 33.1 34 32.4

Duração da estadia (dias) 3.61 3.90

Companhia da viagem Casal Casal

Gastos Totais (Por pessoa e por dia) 129.28€ 224,02€
 

Quadro 2 – Características psicográficas de enoturista (Velho Mundo versus Nova Mundo) 
Fonte: elaboração própria

A tipologia de enoturista, enquanto consumidor de vinhos, influencia o 
que os mesmos compram e como realizam o seu consumo. Para isso, 
decidimos fazer esta análise de acordo com a sua nacionalidade, isto 
é, se são oriundos de países do “Velho Mundo” ou do “Novo Mundo”.

Item

Velho Mundo Novo Mundo

Média Mediana Moda D.Padrão Média Mediana Moda D.Padrão

Regularidade de Consumo 5.66 6 7 2.295 6.35 7 7 1.946

Gasto mensal na compra de vinhos 73 50 30 79.683 123.65 100 200 86.251

Compra média de garrafas de vinhos mês 7.05 6 10 6.623 8.52 6 10 6.857

Compra média de garrafas de vinho da região 1.81 1 0 3.077 1.34 0 0 3.651

Provas anteriores 4.58 5 5 0.717 4.41 5 5 1.030

Recomendações de outros 4.56 5 5 0.51 4.43 5 5 0.973

 Quadro 3 – Tipologia de enoturista (Velho Mundo versus nova Mundo) Fonte: elaboração própria
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Em termos descritivos, não existem diferenças significativas entre os 
enoturistas do Velho Mundo e Novo Mundo. No que concerne à regu-
laridade de consumo, tendo esta sido analisada numa escala de 1 
(nunca) a 9 (todos os dias), verificamos que os enoturistas do “Novo 
Mundo” apresentam um valor médio ligeiramente superior (6.65). Relati-
vamente ao gasto mensal na compra de vinhos, os enoturistas do Novo 
Mundo (123.65€) apresentam valores muito superiores ao do Velho 
Mundo (73.00€). Este facto também é acompanhado do número de 
garrafas compradas. Mais ainda, podemos constatar que, em média, 
os enoturistas do Novo Mundo compram garrafas de vinho mais caras, 
cerca de 30%, do que os provenientes do Velho Mundo.
Um dado importante a reter é que os indivíduos do Velho Mundo 
compram em média um número maior de garrafas de vinho da região 
(1.81). Este facto poderá estar relacionado com a proximidade da 
região e, consequentemente, com o conhecimento da mesma. Assim, 
também não é de estranhar que as principais fontes de informação 
utilizadas para comprar um vinho sejam as provas anteriores e a reco-
mendações de outros. Por outro lado, e em relação à marca de vinho 
preferida da região, foi indicado pelos enoturistas oriundos do Novo 
Mundo o Porto (20/75). No caso dos enoturistas do Velho Mundo, 
foram indicadas duas marcas: Pintas (17) e Porto (15). É de salientar 
o elevado número de marcas referidas, bem como alguma confusão 
na identificação das mesmas, confundindo-se, por vezes, a marca de 
vinho com um determinado tipo de vinho da região, nomeadamente o 
vinho do Porto.
O quadro seguinte contém as motivações push hierarquizadas pelo 
valor da sua média, tendo em atenção a origem dos enoturistas (Velho 
Mundo e Novo Mundo).

Itens
Velho Mundo Novo Mundo

Média Ranking Média Ranking

Conhecer diferentes culturas e estilos de vida 4.566 1 4.600 1

Conhecer lugares diferentes 4.553 1 4.610 1

Visitar lugares nunca antes visitados 4.327 2 4.486 2

Procurar experiências únicas 4.264 2 4.371 2

Descontrair física e mentalmente 4.252 2 4.295 2

Procurar a novidade 4.195 2 4.248 2

Saber mais sobre este lugar 4.189 2 4.257 2
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Itens
Velho Mundo Novo Mundo

Média Ranking Média Ranking

Provar novos sabores 4.150 2 4.390 2

Fazer o que quero, sentir-me livre 4.147 2 4.259 2

Provar novas comidas 4.144 2 4.352 2

Desfrutar da paisagem natural 4.120 2 4.219 2

Desfrutar de uma atmosfera calma 4.115 2 4.133 2

brir horizontes 4.024 2 4.229 2

Me divertir/entreter 3.946 3 3.924 3

Apreciar a tranquilidade e serenidade do campo 3.916 3 3.981 3

Escapar ao ambiente poluído 3.598 3 3.448 4

Encontrar novas pessoas 3.556 3 3.629 3

Satisfazer um desejo de fazer qualquer coisa diferente 3.862 4 3.714 4

Fugir à rotina 3.763 4 3.543 4

Fugir das exigências do trabalho diário 3.706 4 3.429 5

Libertar-me da pressão do trabalho 3.694 4 3.520 4

Visitar ambientes rurais 3.486 4 3.648 3

Visitar amigos e familiares 3.420 4 3.210 4

Vivenciar um modo de vida mais simples 3.402 4 3.610 3

Reforçar os laços familiares 3.324 4 3.200 4

Desenvolver amizades 3.321 4 3.305 4

Visitar lugares de onde veio a minha família 3.220 4 3.076 4

Observar os animais no seu habitat natural 3.192 4 3.267 4

Cumprir compromissos familiares 3.129 4 3.000 4

Procurar emoções fortes 3.051 4 2.952 5

Falar com os meus amigos a respeito da viagem 2.889 5 2.960 5

Partir à aventura 2.880 5 2.999 5

Ser ousado e aventureiro 2.766 5 2.829 5

Ir a lugares onde os meus amigos ainda não foram 2.700 5 2.876 5

Visitar um destino que a maior parte das pessoas valoriza e/ou aprecia 2.690 5 2.648 5

Desafiar as minhas capacidades 2.687 5 2.648 5

Evitar a solidão 2.675 5 2.752 5

Visitar um lugar da moda 2.603 5 2.600 5

Visitar um lugar onde os meus amigos já foram 2.477 6 2.543 5

Procurar experiências românticas 2.324 6 2.505 5

Visitar um lugar frequentado por pessoas do meu estrato social 2.322 6 2.371 6

Visitar um destino que irá impressionar os meus amigos e familiares 2.210 6 2.219 6

Visitar locais frequentados por figuras públicas 1.700 7 1.648 7

Quadro 4 – Motivações Push (Velho Mundo versus nova Mundo)
Fonte: elaboração própria

Os itens “Conhecer diferentes culturas e estilos de vida” e “Conhecer 
lugares diferentes” são aqueles que apresentam maior média, quer para 
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os enoturistas do Velho Mundo, respetivamente com 4.566 e 4.553, 
quer para os enoturistas do Novo Mundo, com médias de 4.600 e 
4.610. Em sentido oposto, o item que menor importância é atribuída 
para viajar é “Visitar lugares frequentados por figuras públicas”, inde-
pendentemente de serem enoturistas do Velho Mundo ou Novo Mundo, 
com uma média de 1.700 e 1.648, respetivamente.
O quadro 5 apresenta os itens que serviram de base ao estudo das 
motivações pull hierarquizadas pelo valor da sua média e em função da 
origem dos enoturistas.

Itens
Velho Mundo Novo Mundo

Média Ranking Média Ranking

Restaurantes em espaços com características tradicio-
nais/regionais

3.973 2 4.248 1

Grande qualidade da cozinha local 4.027 1 4.124 1

Provas/degustações de vinhos 3.714 2 4.103 1

Grande número de adegas/caves para visitar na re-
gião

3.919 2 4.095 1

Paisagem de grande beleza (cenários atrativos) 3.991 2 4.086 1

Ampla gama e diversidade de restaurantes 3.847 2 4.085 1

Visitas guiadas às caves/adegas 3.877 2 4.076 1

Bons restaurantes Gourmet 3.612 2 4.026 1

Região famosa de vinhos 3.804 2 4.019 1

Ambiente não poluído 3.931 2 3.980 2

Pessoal das adegas com conhecimentos sobre vinhos 3.811 2 3.979 2

Rico património histórico e cultural 4.045 1 3.971 2

Possibilidade de falar com os produtores de vinho 3.747 2 3.923 2

Grande popularidade da região 3.668 2 3.919 2

Possibilidade de interagir com enólogos 3.579 2 3.919 2

Reputação da região 3.714 2 3.886 2

Hospitalidade da população local 3.892 2 3.876 2

Reputação das adegas 3.642 2 3.743 2

Oferta de cursos sobre vinhos 3.386 3 3.715 2

Oferta de atividades culturais e recreativas 3.711 2 3.695 2

Grande qualidade dos serviços prestados 3.794 2 3.655 2

Alojamentos únicos, como pousadas ou turismo em es-
paço rural

3.618 2 3.625 2

Segurança no destino 3.455 3 3.595 2

Oferta de festivais de vinho 3.476 3 3.582 2
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Itens
Velho Mundo Novo Mundo

Média Ranking Média Ranking

Oferta de festivais de gastronomia 3.542 2 3.550 2

Boa sinalização para exploração do destino 3.478 3 3.548 2

Participar em atividades rurais (vindimas/pisas/ma-
tança do porco)

3.330 3 3.504 2

Rotas de vinho bem sinalizadas 3.446 3 3.481 3

Região calma e tranquila 3.623 2 3.400 3

Facilidade na obtenção de informação turística 3.477 3 3.381 3

Locais apropriados para a realização de piqueniques 3.241 3 3.355 3

Clima agradável 3.428 3 3.222 3

Boas acessibilidades (aeroportuárias, rodoviárias, 
ferroviárias, etc.)

3.334 3 3.200 3

Bons trilhos pedestres 3.235 3 3.197 3

Existência de centros de interpretação do vinho 3.137 3 3.174 3

Possibilidade para adquirir novos vinhos e raros 2.900 4 2.999 4

Boas infraestruturas de apoio (hospitais, bancos, etc.) 3.144 3 2.954 4

Boa relação qualidade/preço 3.445 3 2.905 4

Ampla gama de alojamento 2.843 4 2.898 4

Grande diversidade de coisas para fazer 2.664 4 2.410 5

Ampla gama de atracões 2.566 4 2.381 5

Região com vida noturna animada 2.355 5 2.029 5

Proximidade da minha residência 2.244 5 1.705 6

Quadro 5 – Motivações Pull (Velho Mundo versus nova Mundo)
Fonte: elaboração própria

Da análise do quadro 5, podemos afirmar que, no caso das motivações 
pull, isto é, aquelas que estão relacionadas com a atratividade do desti-
no, existem diferenças mais acentuadas entre os enoturistas oriundos 
do Velho Mundo e do Novo Mundo. Assim, e no que concerne aos 
enoturistas provenientes do Velho Mundo, estes dão maior importância 
aos itens “Rico património histórico e cultural” e “Grande qualidade da 
cozinha local”, respetivamente com médias de 4.045 e 4.027. Em rela-
ção aos provenientes do Novo Mundo, os itens que mais valorizam são: 
“Restaurantes em espaços com características tradicionais/regionais” 
(4.248), “Grande qualidade da cozinha local” (4.124), “Provas/degusta-
ções de vinhos” (4.103), “Grande número de adegas/caves para visi-
tar na região” (4.095), “Paisagem de grande beleza” (4.086), “Ampla 
gama e diversidade de restaurantes” (4.085), “Visitas guiadas às caves/
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adegas” (4.076), “Bons restaurantes gourmet” (4.026) e “Região famosa 
de vinhos” (4.019). Em sentido oposto, existe alguma uniformidade em 
relação aos itens que são menos valorizados por este tipo de turista, 
nomeadamente a “Proximidade da minha residência” e “Região com 
vida noturna animada”.
Para identificar as diferentes dimensões motivacionais, foi utilizada a 
análise fatorial exploratória, recorrendo ao método de componentes 
principais. Para uma melhor interpretação dos fatores, recorreu-se a 
uma rotação dos eixos varimax. No que diz respeito à retenção dos 
fatores, aplicámos o critério de Kaiser, ou seja, retivemos apenas os 
fatores cujos valores próprios fossem superiores a um (Hair et al., 2010). 
Por outro lado, e de acordo com o preceituado por Hair et al. (2010), 
apenas considerámos os itens cujo peso no fator fosse maior do que 
0.5 e cuja comunalidade fosse superior a 0.5.
Deste modo, e no que concerne às motivações push, foram encontra-
dos 7 fatores que esclarecem 75.06% da variância explicada. A medida 
de KMO é de 0.831, superior ao valor mínimo propostos por Kaiser 
(1970;1974).
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Fatores Push
Peso

Comu-nali-
dade

Valor 
Próprio

Variância Média
Desvio 
Padrão

Prestigio 4.477 15.989 2.39 0.831

Visitar um lugar frequentado por pessoas do meu estrato social 0.839 0.733

Visitar um lugar onde os meus amigos já foram 0.746 0.630

Visitar um destino que irá impressionar os meus amigos e fa-
miliares

0.860 0.784

Visitar locais frequentados por figuras públicas 0.741 0.646

Visitar um destino que a maior parte das pessoas valoriza e/
ou aprecia

0.771 0.610

Visitar um lugar da moda 0.783 0.739

Ir a lugares onde os meus amigos ainda não foram 0.564 0.512

Reforço dos Laços Familiares 3.759 13.426 3.13 1.054

Evitar a solidão 0.522 0.575

Visitar lugares de onde veio a minha família 0.851 0.777

Visitar amigos e familiares 0.911 0.843

Reforçar os laços familiares 0.926 0.882

Cumprir compromissos familiares 0.844 0.786

escape/Fuga à rotina 3.309 11.817 3.71 1.118

Fugir das exigências do trabalho diário 0.909 0.857

Fugir à rotina 0.918 0.879

Satisfazer um desejo de fazer qualquer coisa diferente 0.839 0.770

Libertar-me da pressão do trabalho 0.872 0.805

Aventura 3.124 11.158 2.68 1.015

Partir à aventura 0.890 0.832

Ser ousado e aventureiro 0.906 0.880

Desafiar as minhas capacidades 0.851 0.794

Procurar experiências românticas 0.689 0.565

novidade e conhecimento 2.295 8.197 4.50 0.614

Conhecer lugares diferentes 0.841 0.748

Conhecer diferentes culturas e estilos de vida 0.874 0.792

Visitar lugares nunca antes visitados 0.790 0.641

Reencontro com a natureza 2.196 7.842 3.64 0.767

Visitar ambientes rurais 0.818 0.702

Vivenciar um modo de vida mais simples 0.799 0.723

Apreciar a tranquilidade e serenidade do campo 0.807 0.657

Gastronomia 1.857 6.633 4.20 0.794

Provar novos sabores 0.925

Provar novas comidas 0.932

Total de Variância Explicada 75.061

Alfa de Cronbach 0.823

KMO 0.831

Quadro 6- Análise fotorial exploratória das motivações push
Fonte: elaboração própria
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Deste modo, o fator “Prestígio” é o mais importante ao nível das moti-
vações push, o qual explica 15.989% do total da variância explicadas 
(valor próprio=4.477). O segundo mais importante é o “Reforço de laços 
familiares”, com um total de 13.426% do total da variância explicada. 
Deste modo, estes dois fatores refletem o desejo dos enoturistas em 
descobrir algo de novo e viajar para este tipo de destino. De segui-
da, vamos passar a analisar as motivações pull ou externas, tendo em 
conta a análise fatorial exploratória feita aos 43 itens. 
Da análise fatorial exploratória, resultaram 8 fatores, que explicam 
70.454% da variância explicada. A medida do KMO é de 0.889, bem 
superior ao mínimo definido por Kaiser (1970;1974). Os itens “Oferta de 
festivais de vinho” e “Oferta de festivais de gastronomia”, estão incluídos 
em dois fatores. Contudo optámos por incluí-los somente no fator em 
que o seu peso fatorial é superior.

Fatores Pull
Peso

Comu-
nalida-

de

Valor 
Próprio

Va-
riância

Mé-
dia

Desvio 
Pa-

drão

Ofertas de atividades enoturísticas
7.045 19.041 3.64 0.813

Oferta de cursos sobre vinhos 0.773 0.740

Provas/degustações de vinhos 0.846 0.745

Visitas guiadas às caves/adegas 0.836 0.761

Participar em atividades rurais (vindimas/pisas/matança 
do porco)

0.601 0.538

Existência de centros de interpretação do vinho
0.663 0.583

Pessoal das adegas com conhecimentos sobre vinhos 0.806 0.697

Possibilidade de interagir com enólogos 0.786 0.775

Rotas de vinho bem sinalizadas 0.593 0.516

Possibilidade de falar com os produtores de vinho 0.797 0.725

Grande número de adegas/caves para visitar na região 0.764 0.706

Oferta de atividades culturais, históricas e serviços 3.232 8.735 3.69 0.608

Hospitalidade da população local 0.612 0.606

Oferta de atividades culturais e recreativas 0.657 0.620

Rico património histórico e cultural 0.735 0.577

Boas acessibilidades (aeroportuárias, rodoviárias, ferro-
viárias, etc.)

0.631 0.569

Facilidade na obtenção de informação turística
0.659 0.625
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Fatores Pull
Peso

Comu-
nalida-

de

Valor 
Próprio

Va-
riância

Mé-
dia

Desvio 
Pa-

drão

Grande qualidade dos serviços prestados 0.652 0.572

diversidade e qualidade gastronómica 3.153 8.520 3.93 0.857

Grande qualidade da cozinha local 0.827 0.781

Bons restaurantes Gourmet 0.721 0.765

Ampla gama e diversidade de restaurantes 0.868 0.871

Restaurantes em espaços com características tradicionais/
regionais

0.823 0.772

Reputação da região 3.011 8.138 3.75 0.807

Reputação da região 0.866 0.770

Reputação das adegas 0.821 0.751

Região famosa de vinhos 0.828 0.791

Grande popularidade da região 0.760 0.671

Oferta de diversão e divertimento 2.930 7.918 2.47 1.200

Região com vida noturna animada 0.873 0.830

Grande diversidade de coisas para fazer 0.888 0.889

Ampla gama de atracões 0.883 0.860

condições básicas do destino 2.923 7.900 3.32 0.795

Segurança no destino 0.651 0.550

Clima agradável 0.785 0.724

Boa relação qualidade/preço 0.682 0.684

Região calma e tranquila 0.761 0.690

Ampla gama de alojamento 0.531 0.594

condições naturais do destino 2.184 5.903 3.50 0.812

Bons trilhos pedestres 0.790 0.744

Paisagem de grande beleza (cenários atrativos) 0.704 0.659

Locais apropriados para a realização de piqueniques 0.739 0.689

Festivais de gastronomia e vinhos 1.591 4.299 2.18 0.889

Oferta de festivais de vinho 0.611 0.820

Oferta de festivais de gastronomia 0.610 0.808

Total de Variância Explicada 70.454

Alfa de Cronbach 0.899

KMO 0.889

Quadro 7 – Análise fatorial exploratória das motivações pull
Fonte: elaboração própria
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A “Oferta de atividades enoturísticas” e a “Oferta de atividades culturais, 
históricas e serviços” são os fatores mais importantes no que concerne 
às motivações pull, explicando respetivamente 19.041% e 8.735% do 
total da variância explicada. Estes dois fatores demonstram a importân-
cia que o destino tem relativamente à quantidade de ofertas enoturísti-
cas, culturais, históricas e de serviços que o mesmo oferece, possibili-
tando uma ampla escolha por parte dos interessados.
De seguida, procedeu-se à análise descritiva da importância que cada 
uma dos grupos (Velho Mundo e Novo Mundo) atribui aos fatores ante-
riormente encontrados (ver quadro 8). Por sua vez, os resultados dos 
testes T evidenciam que os fatores “Gastronomia” (GAS), “Oferta de 
atividades enoturísticas” (OAE), “Oferta de atividades culturais, históricas 
e serviços”, “Diversidade e qualidade gastronómica” (OAC) e “Reputa-
ção da região” (RR) têm diferenças médias estatisticamente significa-
tivas (sig≤0.05) de acordo com a sua origem. Relativamente ao fator 
“Oferta de atividades culturais, históricas e serviços”, as pessoas prove-
nientes do Velho Mundo atribuem-lhe maior importância. Em relação a 
todos os restantes fatores, as pessoas provenientes do Novo Mundo 
atribuem uma maior importância.

Fatores

Velho Mundo

N=333

Nacionalidade

Novo Mundo

N=105

Pu
sh

Prestígio (PRE) 2.386 2.415

Reforço dos Laços Familiares (RLF) 3.154 3.048

Escape/Fuga à Rotina (EFR) 3.756 3.551

Aventura (AVT) 2.664 2.745

Novidade e Conhecimento (NC) 4.482 4.565

Reencontro com a Natureza (REN) 3.602 3.746

Gastronomia (GAS) 4.147 4.371
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Fatores

Velho Mundo

N=333

Nacionalidade

Novo Mundo

N=105

Pu
ll

Oferta de Atividades Enoturísticas (OAE) 3.594 3.797

Oferta de Atividades Culturais, Históricas e Serviços (OAC) 3.709 3.629

Diversidade e Qualidade Gastronómica (DQG) 3.864 4.121

Reputação da Região (RR) 3.707 3.892

Oferta de Diversão e Divertimento (ODD) 2.528 2.273

Condições Básicas do Destino (CBD) 3.359 3.204

Condições Naturais do Destino (CND) 3.489 3.546

Oferta de festivais de gastronomia e vinho 2.194 2.147
 

Quadro 8 – Média dos índices compósitos das motivações de acordo com a origem 

Fonte: elaboração própria

3. diScUSSÃO dOS ReSULTAdOS

A análise descritiva dos dados da amostra permitiu fazer uma breve 
descrição socioeconómica da mesma, sendo caraterizada por ser 
maioritariamente do sexo masculino, com idades superiores a 45 anos 
(66,4%), com um elevado nível de escolaridade, sendo que estes resul-
tados são muito idênticos aos estudos da AFIT (1999), Turismo de 
Portugal (2006), Galloway et.al. (2008) e.Marzo-Navarro e Pedreja-Iglé-
sias (2009). 
No que concerne às características psicográficas dos enoturistas do 
Novo Mundo, verificamos que os mesmos reservam com mais antece-
dência, com maior tempo de permanência na região e com gastos por 
pessoa e por dia de quase o dobro dos enoturistas do Velho Mundo. 
Esta situação poderá estar relacionada com a distância que a maioria 
dos países do Novo Mundo se encontra da região. Para além disso, os 
enoturistas do Novo Mundo, na sua grande maioria, é a primeira vez 
que vêm à região. Esta situação pode estar relacionada com a juven-
tude deste tipo de destino/produto turístico que é o enoturismo, o qual 
começa a dar os primeiros passos em Portugal e a ser descoberto 
pelos novos consumidores deste produto. Seria muito importante que 
os diferentes agentes se organizassem em termos da oferta, de forma 
a criar produtos estruturados e que vão de encontro às necessidades 
deste tipo de enoturistas, satisfazendo-os e levando-os à repetição do 
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destino.
Salienta-se o facto dos enoturistas do Novo Mundo terem uma regula-
ridade de consumo, gastos mensais com a compra de vinhos, superior 
aos enoturistas do Velho Mundo. Todavia, a compra de garrafas de 
vinho da região é menor. Esta situação pode estar relacionada com o 
meio de transporte que os mesmos utilizam, nomeadamente o avião, 
que condiciona o transporte de maior número de garrafas de vinho da 
região. Contudo, dado que os enoturistas do Novo Mundo têm um 
elevado potencial de compra de vinhos, os diferentes agentes da região 
devem estudar uma forma de lhe fazer chegar os vinhos a sua casa, 
nos diferentes países, sem agravar o custo do mesmo. Desta forma, 
estão a alargar o seu mercado, com novos consumidores, os quais 
podem tornar-se nos embaixadores dos seus vinhos nos seus países. 
Não nos devemos esquecer que as principais fontes de informação 
utilizadas para a comprar um vinho são as provas anteriores e as reco-
mendações de outros.
Para além do que foi exposto, este estudo pretende oferecer uma tenta-
tiva de compreensão das diferentes motivações dos enoturistas, tendo 
por base as motivações push e pull. Por outro lado, e de um modo 
geral, o modelo conceptual utilizado é na generalidade confirmado. O 
estudo reconfirma que o comportamento de viajem dos enoturistas é 
guiado por fatores internos e externos. Por outras palavras, os enoturis-
tas decidem ir para um determinado destino porque pretendem satisfa-
zer determinados desejos internos, ao mesmo tempo que as decisões 
de escolha do destino se baseiam nos atributos do mesmo.
Tendo em conta os fatores push identificados, o estudo indica que os 
fatores “Prestígio” e “Reforço dos laços familiares” são os mais impor-
tantes para explicar as necessidades intrínsecas que levam o enoturista 
a viajar. Relativamente aos fatores pull, por outro lado, demonstram que 
o Pólo de Turismo do Douro tem potencialidades para aumentar a dura-
ção média da estadia dos enoturistas e, consequentemente, incremen-
tar os seus gastos, promovendo também a repetição da visita, através 
de um “passa palavra” positivo e de o aumento de compra de produtos 
da região. De facto, a região deveria ser capaz de capitalizar a ofer-
ta de atividades enoturísticas, culturais, históricas, gastronómicas e a 
própria reputação da região, dado ter sido a primeira região demarcada 
do mundo (I.V.V., 2013) e, ainda, ter sido considerada pela UNESCO 
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em 2001 como Património da Humanidade. A abundância e diversida-
de destes recursos turísticos na região são amplamente reconhecidos 
como muito importantes e ativos, essenciais no desenvolvimento da 
indústria do turismo.
Tendo também em atenção os resultados obtidos a nível inferencial 
das diferenças médias estatisticamente significativas para os fatores 
“Gastronomia”, “Oferta de atividades enoturísticas”, “Oferta de ativida-
des culturais, históricas e serviços”, “Diversidade e qualidade gastro-
nómica” e “Reputação da região”, de acordo com a região de origem 
(Velho Mundo e Novo Mundo), as pessoas do Novo Mundo dão maior 
importância a todos eles, com exceção do fator “Oferta de atividades 
culturais, históricas e serviços” o qual deveria ter tido maior atenção na 
altura da criação e promoção dos diferentes pacotes turísticos para 
cada um destes mercados. Por isso, as autoridades governamentais e 
os restantes operadores no destino devem ter em atenção a importân-
cia atribuída aos diferentes fatores identificados, dado que os mesmos 
podem ser agentes fundamentais para aumentar a satisfação com os 
serviços e produtos do destino e, assim, melhorar a lealdade ao destino 
e aos seus produtos. 

cOncLUSÃO

Os resultados do estudo empírico põem em evidência que as moti-
vações turísticas estão intimamente relacionadas com as vantagens 
competitivas do destino. Como o enoturismo é um importante setor na 
economia da região e do país, pode-se argumentar que os resultados 
obtidos no estudo têm implicações políticas significativas na gestão das 
atrações base da região em causa, Douro, mas também das restantes 
regiões vitivinícolas do nosso país.
O estudo tem algumas limitações, a primeira das quais decorre da 
representatividade da amostra. É certo que tentámos minimizar o efeito 
da não aleatoriedade, mas não o conseguimos eliminar.
Por outro lado, temos uma segunda limitação, nomeadamente o facto 
de termos recolhido os dados entre abril e outubro. Este facto poderá 
levar a um ligeiro enviesamento da amostra em relação a este tipo de 
turistas, pelo que, propomos que o estudo seja efetuado durante todo o 
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ano desde que haja recursos humanos e financeiros para o fazer. 
Por último, em virtude da relativa novidade do assunto, propomos 
que se realizem outros estudos, nesta e em outras regiões vitiviníco-
las portuguesas, de modo a confirmar ou desconfirmar as dimensões 
encontradas.
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