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“O Turismo não é só a maior indústria do mundo, é também o sector 
número um no segmento «on-line» representando cerca de 11% do total 

de vendas na Internet.” (Paulo Rita, Revista Portuguesa de Gestão, 2001)
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Resumo 

 

A DIP – Discover Inland Portugal consiste na criação de uma agência de viagens e turismo de 

outgoing, que promove e comercializa produtos turísticos diversificados, inovadores e singulares para a 

região da Beira Interior Centro, através de uma plataforma online. A necessidade e oportunidade 

existente na região por canais de distribuição agregadores, torna o projecto DIP numa forte aposta e 

investimento para o turismo praticado na região Interior Centro.  

A utilização da tecnologia do comércio electrónico é uma mais-valia para este projecto, o que 

permitirá aos utilizadores escolher a sua própria experiencia turística. Com apoio do Plano Estratégico 

Nacional do Turismo (PENT) foi nos possível definir os tipos de turismo a explorar e identificar os 

principais mercados-alvo. 

O crescimento da compra turística online e a possibilidade que a Web apresenta de chegar a 

todos os cantos do globo, são os factores de decisão para a comercialização online. A existência de 

novas tendências pela forte procura de experiencias diversificadas e os pacotes turísticos à medida do 

cliente, conduziu à especialização em motivações turísticas de Touring cultural e paisagístico e turismo 

de natureza como os principais tipos de turismo a desenvolver.  

 

Abstract 

 

DIP aims to create an outgoing travel and tourism agency, promoting and marketing 

diversified, innovative and unique tourism products for the region of Beira Interior, through an online 

platform. The need and opportunity for aggregators’ distribution channels in the region, makes the DIP 

project a strong commitment and investment in tourism practiced in the central region. 

The use of e-commerce technology will be an asset for this project, which will allow users to 

choose their own tourist experience. With the support from the National Strategic Plan of Tourism 

(PENT), it was possible to define the types of tourism to be explored and identify key target markets. 

 

The growth of online shopping tourism and the possibility that the Web has to reach all 

corners of the globe are the decision factors for marketing online. Also the new trends by strong 

demand for diverse experiences and tour packages adapted to the clients’ whishes, led to a 

specialization in cultural and landscape Touring tourist motivations and nature tourism as the main 

types of tourism to be developed. 
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Glossário  
 

Cross-selling é uma técnica de vendas na qual um vendedor tenta vender aos seus 

clientes já existentes, outros produtos e serviços para lá daquele que originalmente 

levou à relação de clientela. 

E-Commerce ou comércio electrónico, é a combinação entre o negócio tradicional e a 

automatização trazida pela Internet que permite às empresas, trocar informações ou 

dados sobre vendas, realizar transacções financeiras, entrega e facturação de bens e 

serviços, de uma forma automatizada e sobre um protocolo de comunicação seguro e 

inovador, onde potencialmente estão presentes os potenciais compradores a nível 

mundial. 

 

E-Business é o termo que se utiliza para identificar os negócios efectuados por meios 

electrónicos, geralmente na Internet. 

 

Benchmarkings é um instrumento de gestão para melhorar o desempenho das 

empresas e conquistar a superioridade em relação à concorrência. 

 

Core business é um termo inglês que significa a parte central de um negócio ou de 

uma área de negócios, e que é geralmente definido em função da estratégia dessa 

empresa para o mercado. Este termo é utilizado habitualmente para definir qual o 

ponto forte e estratégico da actuação de uma determinada empresa. 

 

Empowerment numa organização avalia a evolução das áreas de gestão, as 

configurações organizacionais, as estratégias competitivas, a gestão de recursos 

humanos e a qualidade. 

 

User friendly é um termo usado para definir a facilidade com que as pessoas podem 

utilizar uma ferramenta ou objecto a fim de realizar uma tarefa específica e importante.  
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Extranet ocorre na designação da "parte privada" de um site, onde somente 

"utilizadores registados" podem navegar, previamente autenticados por sua senha 

(login). 

 

Joomla é um sistema de gestão de conteúdos (Content Management System - CMS) 

desenvolvido a partir do CMS Mambo. É desenvolvido em PHP e pode ser executado 

no servidor Web Apache ou IIS e base de dados em  MySQL. 
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Introdução 
 

O projecto DIP – Discover Inland Portugal pretende a criação de uma empresa 

no sector turístico, que deseja responder a uma necessidade e oportunidade existente 

na Região da Beira Interior Centro. O projecto DIP tem como principal missão a criação 

de produtos turísticos inovadores e singulares na região do interior centro, sendo estes 

promovidos e comercializados através de uma plataforma online. 

O projecto DIP será apresentado no âmbito da Unidade Curricular de 

Empreendedorismo da Licenciatura em Informática para o Turismo da Escola Superior 

de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda.  

Ao mesmo tempo o projecto DIP visa colmatar a necessidade de um 

distribuidor turístico na região e apresentar uma forte ligação entre o Turismo e as 

novas tecnologias de informação. Este pressuposto realça a credibilidade e coerência 

de um curso de novas tecnologias ligado ao sector turístico, bem como uma 

oportunidade numa região que pretende ser um marco turístico de excelência nos 

destinos nacionais e internacionais. 

De acordo com os estudos realizados o maior problema de fluxo turístico e o 

maior desafio nas regiões nacionais é a falta de distribuidores turísticos e não a 

escassez de serviços turísticos hoteleiros ou de restauração. 

Este projecto esta divido por dois capítulos, o primeiro capítulo fala-nos da 

caracterização do Turismo em Portugal e mais em concreto do Turismo da região em 

estudo, a Região Centro. Num segundo ponto deste capítulo toca-se num aspecto 

bastante importante, o E-commerce. Neste ponto desenvolve-se sobre a ferramenta E-

commerce, vantagens e desvantagens do uso desta ferramenta, os diversos tipos de E-

commerce existentes e ainda a aplicação do e-commerce no turismo. 

O segundo capítulo é especialmente dedicado a empresa que se vai criar: a DIP. 

O capítulo irá conter uma breve apresentação da empresa, os produtos e serviços que 

a empresa pretende desenvolver, a definição dos seus principais mercados e a 
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descrição do perfil dos mercados-alvo. Noutro ponto deste capítulo iremos fazer uma 

abordagem sobre os pontos fortes, pontos fracos da empresa e as vantagens e 

desvantagens da mesma. Bastante importante e que também é retratado neste 

capítulo é a análise da viabilidade económica da empresa. 
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Capítulo I – A importância do Turismo «on-line» 
 

1. Caracterização do Turismo em Portugal 
 

O turismo em Portugal regista uma elevada importância na economia 

nacional, sendo um dos principais sectores geradores de emprego. As receitas do 

turismo totalizaram 7440 milhões de euros em 2008, um crescimento de 0,5% em 

relação a 2007 (mais de 38 milhões de euros)1. Em relação as receitas do turismo do 

segundo semestre de 2010 estas cresceram 8% no primeiro semestre face ao mesmo 

período de 2009 (Turismo de Portugal, 2010).  

O número de dormidas estabilizou nos 13 milhões e quase metade dos 

hóspedes totais (47,1%) eram residentes. No Algarve, o número de hóspedes 

portugueses cresceu 2,5%, o que se reflectiu num aumento de 4,2% nas dormidas de 

residentes. Os portugueses foram responsáveis por um terço de todas as dormidas 

turísticas. Os mercados: francês (mais 91,6 milhões de euros), brasileiro (mais 55 

milhões de euros) e holandês (mais 28 milhões de euros) foram os que mais 

contribuíram para o aumento das receitas. O mercado britânico foi um dos que mais 

sentiu a desaceleração da procura. O Reino Unido, principal mercado emissor, afectou 

sobretudo o Algarve, com impacto na redução global de 5,8% das dormidas de 

estrangeiros, tendo sido responsável por uma quebra de 3,5% no total das dormidas 

desta região, apesar do aumento de 4,2% verificado nas dormidas dos residentes em 

Portugal1. 

O Turismo externo representava mais de metade dos hóspedes no país entre 

2000 e 2005, mas o turismo interno tem vindo a aumentar de forma significativa ao 

longo dos últimos anos. Relativamente aos dados estatísticos mais recentes o turismo 

interno apresenta melhorias, mostrando um aumento face ao turismo estrangeiro. 

Portugal apresenta-se no top 20 dos destinos turísticos mais visitados do 

mundo, segundo o relatório do Turismo e Viagens de 2009. 

                                                             
1 Segundo o relatório de actividades de 2008 do Turismo de Portugal.  
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 Portugal apresenta uma sazonalidade na actividade turística, onde existe 

essencialmente um tipo de turismo massificado em três regiões do país. Estas regiões 

do sector turístico, Algarve, Lisboa e Madeira dependem essencialmente de quarto 

mercados emissores (Reino Unido, Espanha, Alemanha e França) para o seu turismo 

internacional, em quanto que as regiões minoritariamente activas no turismo nacional 

dependem do mercado nacional e espanhol (PENT, 2007). 

Contudo, o Turismo nacional tem registado um maior desenvolvimento e 

aumento dos visitantes nos destinos não massificados (PENT, 2007). Estas tendências 

verificam-se devido ao aumento das viagens de curta duração, seguidas da procura 

turística de experiências diversificadas onde regiões do país como a da Beira Interior 

Centro detêm, vantagens perante as três regiões de maior influência turísticas 

(Algarve, Lisboa e Madeira). 

Os turistas estão a recorrer a diferentes formas de aquisição das suas viagens, 

diminuindo a compra em agentes distribuidores e organizadores tradicionais. Esta 

desintermediação leva a um aumento das vendas directas através de intermediários 

online, onde se tem verificado um aumento através das vendas online. 
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1.1. Turismo de Portugal – Região Centro  
 

A Região de Turismo do Centro representa uma das mais completas regiões 

de turismo nacionais no que se refere à diversidade. A região encontra-se posicionada 

numa das regiões turísticas com menor influência de visitantes, comparada às três 

principais regiões turísticas nacionais (Algarve, Lisboa e Madeira), que recebem maior 

número de turistas, não fazendo deste facto dela uma região turística inferior. Esta 

região apresenta os melhores resultados das regiões nacionais comparativamente às 

regiões equivalentes do país vizinho e grande potência turística, a Espanha (PENT, 

2007).  

De acordo com as tendências turísticas actuais, regista-se um maior número 

de viagens de curta duração, diversificadas e singulares na vez de viagem longas e 

monótonas (PENT, 2007).  A região centro apresenta uma oferta para as necessidades 

destas mesmas tendências, sendo um dos destinos mais diversificados na oferta 

existente. Se no futuro existir um investimento pertinente nas estratégias turísticas, a 

região centro aumentará os fluxos turísticos. Para o efeito os destinos terão de se 

apresentar lado a lado das novas tendências, com ofertas ao longo de todo o período 

anual ao invés da abundância sazonal que o país sofre actualmente. As vendas 

directas, personalizadas, à medida do cliente e normalmente online estão a ter uma 

ascensão no seu desenvolvimento contrariamente ao tradicional pacote turístico de 

agentes e operadores turísticos.  
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2. E-commerce 
 

O comércio electrónico é todo o processo pelo qual uma encomenda é 

colocada ou aceite através da Internet, ou de qualquer outro meio electrónico, 

representando uma futura transferência de fundos em troca de produtos ou serviços.  

Este tipo de comércio distingue-se do tradicional principalmente pela forma 

como a informação é trocada e processada entre as partes intervenientes, pois em vez 

de existir um contacto pessoal directo entre ambas as partes, a informação é 

transmitida através de uma rede digital ou de outro canal electrónico, tal como o 

telefone, o fax, o EFT (Electronic Funds Transfer), o e-mail ou a web. 

 

2.1.  Enquadramento histórico  
 

Até à criação da Internet, o comércio electrónico assinalava um crescimento 

discreto, e a maioria das pessoas só se apercebeu da sua existência através do uso dos 

cartões de crédito e débito. O que é facto é que já desde inícios dos anos 70 que as 

empresas começaram a adoptar o comércio electrónico, nomeadamente os mercados 

financeiros com a introdução de uma das mais elementares formas de comércio 

electrónico, o serviço EFT que consistia na realização de transferências electrónicas de 

fundos entre bancos. Entre os anos 70 e inícios dos anos 80, o comércio electrónico 

difundiu-se pelas empresas com a utilização de sistemas desenvolvidos com base na 

tecnologia EDI - Electronic Data Interchange. 

 Em meados da década de 80, começou a ser adoptado pelos consumidores 

outro tipo de tecnologia de comércio electrónico, nomeadamente serviços on-line, 

pois forneciam um novo tipo de interacção social, IRC - Internet Relay Chat e partilha 

do conhecimento, através do FTP - File Transfer Protocol, uma vez que passou a ser 

possível transferir ficheiros entre computadores, mesmo com diferentes sistemas 

operativos. Finalmente, na década de 90, assiste-se a uma grande mudança no 

comércio electrónico com o aparecimento da Internet, pois oferece um espantoso 

sistema de comunicações a todo o tipo de empresas e instituições, assim como à 
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generalidade dos cidadãos. O primeiro grande impulso na evolução da Internet surgiu 

com a abertura às Universidades a nível mundial e, em seguida, muitas instituições 

comerciais viram no novo meio de comunicação um amplo mercado a explorar. Como 

factor decisivo na popularização da Internet surgiu World Wide Web, um sistema de 

páginas de hipertexto e multimédia à escala mundial acessível em qualquer 

computador que se expandiu a todo o mundo com o aparecimento e divulgação dos 

web browsers gráficos. Com a distribuição quase gratuita de software de navegação na 

web, a Internet tornou-se definitivamente um novo meio de comunicação de âmbito 

mundial e praticamente acessível a qualquer pessoa. 

 

2.2.  Tipos de E-commerce 
 

Business-to-Business (B2B) 

Engloba todas as transacções efectuadas entre empresas em tempo real. Este 

tipo de comércio electrónico desenvolve-se em três áreas: os e-Marketplaces onde 

empresas de uma indústria específica ou de vários ramos de actividade estabelecem 

laços comerciais entre si, assumindo ora a posição de vendedor ora a de comprador, os 

e-Procurements que suportam o aprovisionamento das organizações, permitindo-lhes 

optimizar a cadeia de fornecimento em termos de tempo de custos através da 

automatização das ligações com os fornecedores e os e-Distributions que integram as 

empresas com os seus distribuidores, filiais e representantes, permitindo efectuar 

diversas tarefas. É desta forma que o modelo B2B tem vindo a incentivar a cooperação 

empresarial, tornando as empresas mais competitivas e ajudando-as a enfrentar os 

novos desafios da globalização. 

Business-to-Consumer (B2C) 

Este tipo de comércio electrónico caracteriza-se pelo estabelecimento de 

relações comerciais electrónicas entre as empresas e os consumidores finais. Este 

mercado é composto por todos os consumidores que adquirem bens e serviços 
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computadores, livros, CDs, automóveis, etc.) para uso próprio ou domiciliar, isto é, não 

existe objectivo comercial.  

Business-to-Administration (B2A) 

Refere-se a todas as transacções on-line realizadas entre as empresas e a 

Administração Pública, envolvendo uma diversidade de serviços, nomeadamente na 

área fiscal, de segurança social, do emprego, dos registos e notariado, etc. Este 

segmento ainda se encontra numa fase inicial de desenvolvimento, mas tende a 

aumentar rapidamente com os recentes investimentos no e-government.  

Consumer-to-administration (C2A) 

Abrange todas as transacções electrónicas efectuadas entre os utilizadores e a 

Administração Pública, nomeadamente nas áreas da segurança social, da saúde, da 

educação. Estes dois últimos modelos estão associados à ideia de transparência e 

qualidade dos serviços públicos que têm vindo a ser cada vez mais realçados pelas 

entidades governamentais. 

 

2.3. Vantagens e Desvantagens inerentes ao uso do E-commerce 
 

O E-commerce oferece bastantes vantagens as empresas/organizações, tais 

como a expansão do espaço de mercado para mercados nacionais e internacionais, 

diminuição do custo de criar, de processar, de distribuir, de armazenar e de procurar 

informação com base em papel. O E-commerce permite aos consumidores comprar ou 

fazer outras transacções 24 horas por dia, disponibiliza os produtos e serviços mais 

baratos e a possibilidade de comprar em muitos locais podendo se efectuar 

comparações rápidas.  

Por outro lado existe algumas desvantagens na utilização deste tipo de 

serviços, como a insuficiência de segurança nos sistemas, fiabilidade, normas e 

protocolos de comunicação, poderá ainda existir dificuldades na integração da Internet 

e software de comércio electrónico com algumas aplicações existentes e bases de 

dados. A ausência da possibilidade de se poder tocar no produto escolhido e as 
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quebras de relacionamento humano poderão ser outras desvantagens na utilização 

deste serviço. 

 

2.4. E-commerce no Turismo 

 
Com o desenvolvimento do e-commerce no sector da distribuição de viagens, 

observa-se um melhor aproveitamento da tecnologia disponibilizada, a custos cada vez 

menores, um aumento da competitividade comercial na procura de novos clientes, e 

um maior proveito do cross-selling. O e-commerce poderá passar por duas estratégias 

distintas tais como o desenvolvimento de produtos personalizados e uma maior 

competitividade na política de preços (Revista APAVT, 2004). 

O desenvolvimento dos produtos personalizados são disponibilizados através 

de websites que permitem ao consumidor fazer uma selecção do transporte, hotel e 

dos produtos/serviços complementares existentes no destino de acordo com as suas 

expectativas e necessidades, permitindo aumentar as receitas médias por cliente. A 

estratégia baseada na competitividade de preços visa dar resposta ao segmento de 

mercado que procura nas ofertas da internet as melhores e as mais baratas.  

O e-commerce traz benefícios para o cliente final, tornando-se mais dinâmico 

do que as vendas em balcão (comércio tradicional), maior transparência de preços e 

uma maior poupança de dinheiro aos clientes nas reservas comparativamente com o 

modelo tradicional, evita deslocações do cliente a um espaço físico, os meios de 

pagamento são todos electrónicos tornando-se mais rápido e cómodo e existe ainda 

uma maior autonomia por parte do cliente nas suas escolhas. 

O sector do Turismo envolve directamente mais de 2 milhões de empresas e de 

gera emprego a 8 milhões de pessoas, mas o e-commerce continua a ser pouco 

estruturado e dominado por pequenas e médias empresas. No entanto, 88% das 

empresas do sector têm acesso a internet, 74% das empresas tem paginas Web e 85% 

usam o email. Apesar desta proximidade com a internet, menos de 5% das compras 

são efectuadas online (Revista APAVT, 2004).   
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Segundo a revista APAVT as principais razões do sucesso do e-commerce no 

sector do turismo são: 

• Maior apetência da população mais jovem para viajar; 

• Aumento do orçamento familiar dedicado a férias e actividades 

de lazer; 

• Aumento das reservas de viagens on-line contrariamente às 

agências que vendem em balcões; 

• Declínio da procura dos pacotes de férias tradicionais, o 

consumidor esta cada vez mais sofisticado procurando produtos que se 

adaptam as suas necessidades; 

• Período de férias mais curto mas com maior frequência ao longo 

do ano; 

• Surgimento de novos mercados turísticos gerando operadores 

mais especializados; 

• Maiores descontos em compras de última hora, proporcionando 

mais vantagens aos consumidores. 

No sector da distribuição de viagens, observa-se uma maior competitividade 

entre os mercados tradicionais e o e-commerce, enquanto os mercados tradicionais 

tendem a reestruturar-se o e-commerce tende a crescer num ritmo bastante 

acelerado. 

Desta forma e o recurso às novas tecnologias, as agências de viagens poderão 

aumentar a competitividade, captar novos clientes e entrar em novos mercados, 

fidelizando os clientes actuais, aumentando as vendas, melhorando as técnicas e 

iniciativas publicitárias, optimizando os processos de negócio e reduzindo os custos.  

O Gráfico 1 ilustra o volume de compras/serviços adquiridos através do e-

commerce em Portugal. Os dados estão compreendidos entre 2004 e 2008 e foram 

inquiridos indivíduos entre os 16 e os 74 anos de idade. 
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Gráfico 1 – Aquisição de Serviços/Compras em E-commerce          

Fonte: INE/UMIC, Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias 2004 - 2008. 

 

Através da interpretação do gráfico anterior podemos concluir que o sector das 

viagens e alojamento tem vindo a aumentar ao longo dos anos, em 2004, 18% das 

compras efectuadas online pertenciam a este sector, estando o sector dos audiovisuais 

(musica e vídeos) com 21%. Em 2008 o sector das viagens e alojamento obteve o maior 

volume de compras/serviços, sendo que 39% dos inquiridos adquire viagens ou 

serviços de alojamento. 
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Capítulo II – DIP - Discover Inland Portugal 
 

Verifica-se, actualmente, uma enorme carência de propostas de produtos 

turísticos na região interior centro do país. Esta situação é, à primeira vista, 

surpreendente, dado o enorme potencial turístico da região. A mesma deve-se, 

sobretudo, à escassez de canais de distribuição que agrupem os serviços e recursos 

turísticos da região e os promovam e comercializem de forma atractiva e inovadora 

nos mercados da procura. Os vários estudos e planos de âmbito turístico (realizados 

pelo Turismo de Portugal, Confederação do Turismo Português, Saer, entre outras 

entidades) são unânimes em considerar que, na maioria das regiões portuguesas, o 

principal desafio actual do turismo português não é tanto a criação de mais oferta em 

termos de serviços turísticos (particularmente nos subsectores da hotelaria e 

restauração), mas antes a criação de canais de distribuição que agreguem a oferta já 

existente.  

Especificamente nas regiões do Interior de Portugal, o actual fraco 

desempenho geral da hotelaria ao nível de indicadores como as taxas de ocupação e a 

permanência média, não se deve tanto a uma eventual escassez de qualidade de 

serviços, mas antes à escassez de actores que agreguem a oferta existente, os recursos 

naturais e culturais e, posteriormente, os promovam e comercializem como um todo.  
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1. Apresentação  
 

Com este projecto pretende-se criar uma empresa com a designação de DIP – 

Discover Inland Portugal (agência de viagens e turismo de incoming) que tenha como 

principal missão a criação de produtos turísticos inovadores na região do interior 

centro (distritos da Guarda, Viseu e Castelo Branco), no âmbito dos quais se 

desenvolvam experiências singulares que privilegiem o turismo de Touring cultural e 

paisagístico e o turismo de natureza, contemplados no PENT (Plano Estratégico 

Nacional do Turismo) como dois dos dez produtos a desenvolver em Portugal até 2015.   

 A DIP tem em consideração de que a pesquisa e compra de produtos 

turísticos online têm registado um crescimento acelerado globalmente. Neste aspecto, 

a região do interior centro carece de canais de distribuição online agregadores. Assim, 

pretende-se que os produtos turísticos a desenvolver sejam promovidos e 

comercializados através de um portal da internet. O mesmo ambiciona converter-se 

num instrumento de apoio a visitantes da região na fase de preparação das suas 

experiências turísticas.  

Um dos principais elementos de diferenciação do referido portal consiste no 

facto de o mesmo pretender constituir-se como um portal do destino, em que os 

utilizadores poderão obter toda a informação relevante acerca da região e seus 

recursos, bem como realizar a montagem da sua própria experiência.  

Neste sentido, destacam-se nesta ideia duas vertentes: 

- Turística (criação de produtos turísticos singulares que privilegiem a 

interacção com os recursos naturais e culturais da região) 

- Tecnológica (implementação de um portal turístico do destino Interior 

Centro). 
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2. Marca e Logótipo 
 

Discover Inland Portugal (Descubra o Interior de Portugal), será o nome da 

empresa que se pretende criar. DIP é a sigla e marca identificativa da empresa sendo, 

em simultâneo, um vocábulo britânico que se pode traduzir como 

submergir/mergulhar. Assim, proporcionar-se-á aos clientes da DIP que descubram e 

explorem as maravilhas do património do Interior Centro de Portugal.    

A DIP pretenderá constituir-se como agência de viagens e irá registar-se 

segundo o decreto-lei 263/2007, que regula o acesso e o exercício da actividade das 

agências de viagens e turismo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1 - Logótipo da DIP 
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3. Produtos e Serviços 
 

A DIP pretende planear, desenvolver e disponibilizar no mercado online de 

turismo pacotes turísticos inovadores, que se desenvolvam em âmbitos territoriais e 

em redor de temas/motivações turísticos com escassa expressão nos canais de 

distribuição turísticos. Relativamente à base territorial dos produtos a criar, a mesma 

compreende os distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu. Inicialmente, a área de 

abrangência dos produtos a criar pela DIP compreende sete regiões da NUT III: Pinhal 

Interior Norte, Dão Lafões, Pinhal Interior Sul, Serra da Estrela, Beira Interior Norte, 

Beira Interior Sul e Cova da Beira2.  

A DIP pretende que cada um dos pacotes a disponibilizar seja uma viagem de 

descoberta de cenários naturais e de património cultural em zonas rurais de baixa 

densidade populacional, muitas delas isoladas, em que subsistem recursos naturais e 

pautas culturais singulares.  

Os tipos de produtos a criar e, indo ao encontro das tipologias de produtos 

identificados pelo PENT como sendo as mais pertinentes para o desenvolvimento 

turístico da Região Interior Centro, serão desenvolvidos pacotes turísticos no âmbito 

do Touring Cultural e Paisagístico e do Turismo de Natureza. Pretende-se que os 

clientes da DIP vivam experiências marcantes, em contacto muito próximo com os 

recursos naturais e com as comunidades dos territórios em que a empresa irá operar. 

Procurar-se-á, igualmente, que as experiências a disponibilizar no mercado estejam 

intimamente relacionadas com os ciclos do ano do mundo rural (época de colheitas, 

festividades, workshops com artesões locais). 

O processo de produção dos pacotes turísticos a comercializar é um factor de 

diferenciação da DIP. De facto, será o cliente da empresa que, através da uma 

plataforma online interactiva, poderá criar a sua própria experiência turística, de entre 

um alargado leque de opções em termos de serviços e actividades a disponibilizar pela 

DIP no seu website. Tal conferirá maior autonomia aos clientes da DIP no planeamento 

e montagem das suas experiências turísticas, em consonância com a tendência 
                                                             
2 Para existir uma maior precisão de dados da zona que a DIP pretende desenvolver-se, optou-se por 
analisar dados ainda referentes as NUT III, deixando actualmente de existir esta denominação e 
passando a designar-se como pólos turísticos. 
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relevada pelos mercados mais exigentes da procura para uma maior personalização 

das experiências e autonomia dos turistas. 

Contudo, a plataforma online da DIP não se constituirá apenas como um 

instrumento de e-Commerce, visando, igualmente, promover os destinos turísticos nos 

quais irá operar e, sobretudo, assessorar os clientes no planeamento de experiências 

turísticas personalizadas.  
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4. Tipos turismo contemplados pela DIP 
 

O PENT - Plano Estratégico Nacional para o Turismo (2005-2015), criado pelo 

Turismo de Portugal, é, actualmente, o principal orientador estratégico do 

desenvolvimento turístico de Portugal. O maior objectivo genérico do PENT é o 

desenvolvimento de uma oferta turística mais equilibrada entre as zonas costeiras e as 

zonas do interior do país. Na sua fase estratégica, o PENT define as dez principais 

tipologias de turismo a desenvolver em Portugal, designando quais as regiões do país 

em que será mais pertinente/prioritário o desenvolvimento de cada uma delas. Assim, 

o PENT define três níveis de prioridade relativamente ao desenvolvimento de 

determinado tipo de turismo em determinada região do país. No que diz respeito à 

NUT II Centro, os dois únicos tipos de turismo que o PENT classifica com o Nível de 

primeira prioridade são o Touring Cultural e Paisagístico e o Turismo de Natureza. No 

que diz respeito a cada um destes dois tipos de turismo, o PENT salienta a importância 

de os desenvolver, sobretudo, no interior da NUT II Centro, precisamente a região que 

a DIP pretende explorar. 

O tipo de turismo da DIP é, em consonância com a análise do PENT, o Touring 

Cultural e Paisagístico e o Turismo de Natureza.  
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4.1. Perfil dos Turistas da DIP 
 

4.1.1. Touring Cultural e Paisagístico e Turismo de Natureza 
 

 As tabelas seguintes ilustram segundo o PENT o tipo de turista de Touring Cultural e 

Paisagístico e o Turista de Natureza 

 

 

Fonte: Os dez produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal, 2006                                                                                                                                    

A tabela 1 representa o tipo de turista que procura Touring cultural e 

paisagístico. O perfil sócio-demográfico deste tipo de turista é normalmente casais 

sem filhos e com um nível socioeconómico médio ou médio-elevado. Estes adquirem 

as suas viagens através da internet ou através de agências de viagem, ficando alojados 

Tabela 1 - Hábitos de consumo do segmento Touring Cultural e Paisagístico 
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em hotéis, em pousadas e em alojamentos privados. Estes viajam durante toda a 

época do ano, embora exista uma maior afluência no período de férias tradicionais. A 

duração de viagem deste tipo de turista é em média entre 3 dias a 2 semanas. 

 

               Tabela 2 - Hábitos de consumo do Turismo de Natureza 

Fonte: Os dez produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal, 2006                                                                                                                                    

A tabela 2 ilustra-nos o tipo de turista de natureza, existindo dois tipos de 

turista: o turista de natureza Soft e o turista de natureza Hard. O turismo de natureza 
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Soft consiste na prática de actividades ao ar livre de baixa intensidade (passeios, 

excursões, percursos pedestres, observação da fauna, etc.), o turismo de natureza 

Hard consiste em experiências relacionadas com a prática de desportos na Natureza 

(rafting, kayaking, hiking, climbing, etc.) e/ou de actividades que requerem um 

elevado grau de concentração ou de conhecimento (birdwatching, etc.). Podemos 

afirmar que o tipo de consumidores de turismo de natureza soft são famílias com 

filhos, casais ou reformados, costumam ficar alojados em pequenos hotéis de 3-4 

estrelas ou em casas rurais. Este tipo de turista utiliza as suas ferias para descansar, 

caminhar e descobrir novas paisagens. O tipo de turista de natureza Hard é 

maioritariamente jovens entre os 20 e 35 anos, estudantes ou praticantes de 

desportos ou actividades. Normalmente estas viagens são adquiridas através da 

internet ou através de associações especializadas. Estes turistas ficam alojados em 

alojamentos integrados na natureza (casas de campo, campismo), ou em refúgios de 

montanha.  
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4.1.2. Mercados Emissores 
 

O mercado europeu será prioritário para a DIP. Tal justifica-se por razões de 

proximidade geográfica e pelo peso do mercado emissor europeu nos dois tipos de 

turismo em que a DIP se irá focar. Por país de origem, os mercados emissores 

prioritários da DIP serão o italiano, o francês, o alemão, o britânico, o holandês e ainda 

o espanhol.  

 

 Os resultados do inquérito do European Travel Monitor – 20043 ajudam a 

compreender esta escolha. Assim, de acordo com o referido estudo, os dois principais 

mercados emissores europeus de viagens de Touring Cultural e Paisagístico são a Itália 

e a França. No ano 2004, 48% das viagens ao estrangeiro dos italianos e 42% das 

viagens ao estrangeiro dos franceses foram viagens de Touring, representando no 

conjunto quase 16 milhões de viagens, isto é, 36% do total de viagens de Touring 

realizados pelos europeus. A Alemanha e o Reino Unido são também importantes 

mercados emissores de viagens de Touring em termos absolutos, devido ao tamanho 

global do mercado, pois a proporção deste tipo de viagens sobre o total de viagens é 

                                                             
3 O inquérito European Travel Monitor – 2004 foi realizado para o turismo de Portugal, com o objectivo 
de definir os mercados emissores prioritários para cada produto turístico.  

Tabela 3 - Viagens de Touring Cultural e Paisagístico ao estrangeiro, por mercado emissor 
(2004) 
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consideravelmente menor, em comparação com Itália e França. No conjunto, estes 

quatro países geram 63% das viagens de Touring na Europa. 

Relativamente ao Turismo de Natureza, a Holanda é o país que regista a maior 

taxa de consumidores, com 25,4% do total das viagens realizados pelos cidadãos desse 

país ao estrangeiro. Contudo, em termos absolutos, é a Alemanha o principal mercado 

emissor, com mais de 5 milhões de viagens em 2004. Ambos os países concentram 

45% do total das viagens de natureza realizadas pelos europeus. 

Através de dados recentes recolhidos a partir dos dossiers dos mercados 

emissores podemos concluir, segundo os dados disponíveis (tabela 5), que a França e a 

Itália continuam a ser os principais mercados de emissores de Touring cultural e 

paisagístico.  

Tabela 5 - Viagens de Touring Cultural e Paisagístico por país emissor 

 
NUT II NUT II NUT II NUT II NUT II NUT II NUT II 

Pais Emissor Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira 
Itália 42,9 52,9 30,2 X 0 X 29,5 
França 49,1 55,2 39,1 88,6 0 4,9 27,5 
Alemanha X X 30,3 X X X 45,7 
Reino Unido X X X X X X X 
Espanha 45,5 X 46,3 X 0 X X 
Holanda X X X X X X X 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos dossiers dos países emissores (dados obtidos entre o ultimo 
semestre de 2009 e o primeiro semestre de 2010) 

Tabela 4 - Viagens de Turismo de natureza ao estrangeiro, por mercado emissor (2004) 
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Tabela 6 - Viagens de Turismo de Natureza por país emissor 

 
NUT II NUT II NUT II NUT II NUT II NUT II NUT II 

Pais Emissor Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Açores Madeira 
Itália 15,8 5,8 7,2 X 0 X 20,5 
França 9,3 7,6 6,3 2,9 0 53,6 20,9 
Alemanha X X X X X X X 
Reino Unido X X X X X X X 
Espanha 13,6 X 6,6 X 0 X X 
Holanda X X X X X X X 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados dos dossiers dos países emissores (dados obtidos entre o ultimo 
semestre de 2009 e o primeiro semestre de 2010) 

Referente aos dados do turismo de natureza (tabela 6) podemos concluir que 

7,6% das viagens de turismo de natureza dos franceses são realizadas para a zona 

centro e 5,8% das viagens de natureza dos italianos são efectuadas para a mesma 

zona. Espanha prática as suas ferias de natureza na zona norte (13,6%) e Lisboa (6,6%). 

 

4.1.3. Tendências de mercado 
 

4.1.3.1. Touring Cultural e Paisagístico 
 

De acordo com o PENT, os factores e tendências mais relevantes que afectam 

a comercialização e a intermediação no mercado de Touring Cultural e Paisagístico são 

os seguintes: 

> Crescente importância da internet como canal de informação, reserva e 

compra, não só de packages, mas também de viagens independentes, uma vez que 

oferece aos consumidores a possibilidade de criar viagens à medida, através das webs 

dos operadores turísticos, companhias aéreas, hotéis, etc. 

> Condições favoráveis para o crescimento deste mercado emissor. 
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4.1.3.2. Turismo de Natureza 
 

De acordo com o PENT, os factores e tendências mais relevantes que afectam 

a comercialização e a intermediação no mercado de Touring Cultural e Paisagístico são 

os seguintes: 

> Forte presença e protagonismo de pequenos operadores turísticos 

especializados, sobretudo nos Estados Unidos e Canadá; na Europa observa-se uma 

crescente tendência nesta direcção, ainda que os grandes operadores turísticos, que 

tradicionalmente trabalham o mercado do Turismo de sol e mar, também programem 

e comercializem viagens de Turismo de Natureza. 

> Crescente importância da internet como canal de comercialização, pois 

adapta-se bem ao perfil socio-demográfico e aos hábitos de consumo da procura de 

Turismo de Natureza. 

> Verificam-se, actualmente, condições favoráveis para o crescimento deste 

mercado emissor. 

 

4.1.4. Mercado Turístico da Região Interior Centro 
 

O mercado turístico da região Interior Centro é de destacar que o mesmo se 

encontra numa fase quase embrionária do seu desenvolvimento. A estadia média de 

hóspedes estrangeiros em Portugal é de 3,7 noites enquanto que a estada média na 

região interior centro apenas representou, em 2008, cerca de 1,8 noites do total 

nacional (INE, 2008). 

Relativamente à proveniência dos turistas, enquanto no total nacional é 

predominante o peso do mercado externo, é de destacar o pouco peso de turistas 

estrangeiros no Interior Centro comparativamente ao total de turistas nacionais. 

Assim, em 2008, enquanto o peso das estadias de hóspedes estrangeiros foi de 53% no 

total nacional, o mesmo representou apenas 12,2% das estadias no Interior Centro 

(INE, 2008).  
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Contudo, apesar da sua relativa insipiência quando confrontado com o total 

nacional, é de realçar o crescimento que o mercado turístico da Região vem registando 

desde 2004 até 2008, tanto em número de hóspedes na hotelaria, como em número 

de dormidas. O número de hóspedes totais registou na região interior centro 2,9% do 

total de dormidas nacionais.  

Assim, ainda que o mercado turístico do interior centro esteja a par do 

mercado nacional em termos de evolução do número de hóspedes na hotelaria, é de 

salientar que, nos últimos cinco anos, tem-se registado uma evolução mais acentuada 

no número de dormidas da Região comparativamente à média nacional. 

Porém, será, porventura, mais pertinente analisar a evolução do mercado 

turístico da Região Interior Centro relativamente aos cinco mercados emissores 

considerados prioritários pela DIP. A este nível, será particularmente importante 

analisar o número de hóspedes e sua evolução. No seu conjunto, os cinco mercados 

prioritários da DIP registaram 50.356 estadias na hotelaria da Região. 

  

4.1.5. Desenvolvimento do Touring cultural e Paisagístico e Turismo de 
Natureza 

 

De acordo com o PENT, considerando o actual grau de desenvolvimento das 

viagens de Touring Cultural e Paisagístico em Portugal, e tendo por base um horizonte 

de 10 anos, a velocidade de crescimento deste sector pode estabelecer-se numa taxa 

de crescimento anual acumulado de 10%, com um incremento linear de 150% (PENT, 

2007). 

A taxa de crescimento anual acumulada estimada para Portugal é superior à 

taxa de crescimento do mercado de viagens de Touring a nível internacional (5-7% 

anual) devido ao reduzido volume de actividade que actualmente Portugal regista 

neste sector. Assim, o potencial de crescimento relativo é maior e mais rápido que 

noutros destinos que registam já um importante volume de actividade neste sector. 

Como já foi referido, o PENT concedeu ao desenvolvimento do Touring 

Cultural e Paisagístico na NUT II Centro o 1.º nível de prioridade. De acordo com PENT, 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria – Informática para o Turismo  26 
 

DIP – Discover Inland Portugal  

até 2015, esta tipologia de turismo deverá ser alvo de uma fase de desenvolvimento 

da oferta na NUT II Centro, com um enfoque na estruturação das componentes 

básicas, complementares e periféricas que integram o produto para articular um 

significativo volume de oferta. 

Relativamente aos desafios que se colocam à Região Interior Centro no 

âmbito do Touring cultural e Paisagístico, o PENT refere que este está 

fundamentalmente focalizado no litoral, no eixo Porto – Lisboa que passa por Coimbra. 

O interior do país, apesar de contar com muitas atracções de interesse turístico, sofre 

de um processo de desertificação humana, provocando uma baixa actividade 

empresarial e insuficiente oferta turística. Por este motivo, Portugal deveria estimular 

o turismo no interior, seguindo as seguintes linhas de actuação: 

> Valorização de recursos e atracções ‘virgens’ que possam ser estruturados 

como produto turístico. 

> Reabilitar e reconverter edifícios históricos. 

> Criar itinerários de Touring que incluam visitas a locais de interesse natural, 

histórico-monumental e cidades de média dimensão, num curto espaço de tempo. Por 

exemplo: Aldeias de Xisto, Aldeias Históricas, Praias Fluviais, Parque Natural do Tejo 

Internacional, Serra da Estrela, etc. Cidades importantes: Coimbra, Aveiro, Viseu, 

Guarda e Castelo Branco. (PENT, 2007). 

Relativamente ao Turismo de Natureza, ainda de acordo com o PENT e, tendo 

por base o grau de desenvolvimento actual do sector de Turismo de Natureza em 

Portugal, e tomando como referência um horizonte de 10 anos, a velocidade de 

crescimento deste sector pode estabelecer-se numa taxa de crescimento anual de 9%, 

com um incremento linear de 130%. A taxa de crescimento anual estimada para 

Portugal é superior à taxa de crescimento do mercado de Turismo de Natureza a nível 

internacional (7%) pois há que ter em conta que Portugal parte de uma base muito 

reduzida e, por isso, o potencial de crescimento é maior e mais rápido que noutros 

destinos que contam com um volume importante de actividade neste sector. (PENT, 

2007) 
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Relativamente aos instrumentos para tornar mais competitivo o turismo de 

natureza em Portugal, o PENT realça a necessidade de Apoiar a utilização dos sistemas 

de incentivos para as empresas operadoras de Turismo de Natureza, para estimular o 

aparecimento e consolidação de oferta de produtos. 

O mercado que a DIP procurará atingir será o Mercado Nacional e o 

Internacional. 

De acordo com o PENT as prioridades de nível 1 para a NUT II do centro ao 

nível de produtos turísticos são o Touring Cultural e Paisagístico e o Turismo de 

Natureza. Assim, pretende-se que os produtos turísticos onde a DIP exerce a sua 

actividade (NUT II do Centro), mais exactamente nos distritos de Castelo Branco, 

Guarda e Viseu sejam alvo de procura e interesse ao nível turístico. 

Atendendo ao mercado do projecto DIP, este pretende abranger um Mercado 

Internacional (incoming), sem nunca esquecer também o mercado nacional. Estes dois 

mercados têm vindo a mostrar interesse nestas tipologias de turismo, mesmo que o 

mercado nacional ainda possua uma mentalidade de turismo no âmbito de sol e mar. 

O mercado internacional vem em busca das pautas culturais bem vincadas e paisagens 

que demarcam a região ou país que visitam. 

Ao nível do mercado internacional a pesquisa de mercado vem de acordo com 

o inquérito do European Travel Monitor - 2004 que ajudou na escolha dos Mercados 

Alemão, Britânico, Francês, Holandês e Italiano como os nossos clientes prioritários no 

mercado internacional. O inquérito relata que no Turismo de Touring Cultural e 

Paisagístico, das viagens ao estrangeiro, 48% dos italianos e 42% dos franceses foram 

viagens para este tipo de Turismo. No topo da tabela estão inseridos também os 

britânicos e os alemães que dispõe de uma elevada taxa de viagens neste sector 

turístico. O mercado holandês possui o mercado que mais consome o tipo de Turismo 

de Natureza com uma percentagem de 25,4% das viagens turísticas realizadas. 

Tendo em consideração o mercado nacional, este determina um mercado 

menor mas bastante importante para o desenvolvimento e conhecimento da área em 

que o projecto DIP está inserido. O mercado nacional tem ainda um conhecimento e 

um interesse muito escasso no que toca ao Turismo de Touring Cultural e Paisagístico 
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e ao Turismo de Natureza embora que se tenha vindo a verificar um aumento de 

visitas. 

No seguimento e para que os serviços a ser prestados pelo projecto DIP sejam 

um sucesso e alvo de aquisição por parte dos mercados que a DIP pretende abranger, 

será inicializada uma estratégia de apresentação da empresa ao público-alvo. Assim 

pretende-se demonstrar presença em feiras de turismo a nível europeu e nacional, 

colocação de links em websites promocionais de Portugal como Destino Turístico, 

parcerias com entidades hoteleiras e divulgadoras em Portugal e países dos mercados 

internacionais em que a DIP pretende divulgar a sua oferta de serviços Turísticos 

diferenciadores, com a colocação de brochuras, panfletos etc. Também cartazes 

outdoor farão parte desta estratégia de apresentação da empresa ao público-alvo. 

Em suma, com o inquérito analisado (European Travel Monitor) e já com uma 

estratégia pré-definida, o projecto DIP pretende desenvolver o Turismo Nacional do 

Interior Centro de uma forma racional e sempre com o intuito de ajudar num 

desenvolvimento sustentado da região, atendendo ao Turismo e às condições que ela 

oferece. 

 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria – Informática para o Turismo  29 
 

DIP – Discover Inland Portugal  

5. Concorrentes da DIP 
 

A DIP como já foi referenciado anteriormente, trata-se de um projecto que 

consiste numa agência de viagens online e por este motivo fica com uma margem de 

concorrência muito reduzida pois existem poucas agências de viagens online. 

No território operacional da DIP existem dois concorrentes indirectos que 

sendo agências de viagens online, não prestam os mesmos serviços da DIP e por este 

motivo não apresentam uma concorrência muito preocupante.  

Para caracterizar, os concorrentes referenciados foram designados de 

concorrentes indirectos pelo facto de que os seus serviços não corresponderem 

igualmente aos serviços disponibilizados pela DIP. A empresa Estrela Viva, com sede 

em Gouveia, permite a comercialização online de pacotes já programados pela 

empresa, sendo desta forma o cliente obrigado a escolher um pacote turístico de 

carisma muito usual com um grau de inovação relativamente baixo. Esta empresa, 

dedicada apenas a comercializar o turismo da Serra da Estrela não comercializa todas 

as tipologias. A agência de viagens A2Z Travel, sediada no Fundão, permite também a 

comercialização de pacotes turísticos definidos para o Interior Centro, embora o maior 

índice de vendas seja os pacotes estrangeiros (outgoing). A Blend Portugal, é uma 

agência de viagens online, que comercializa todo o território nacional sem se 

especializar quer em áreas específicas quer em tipos de turismo diferentes. A Blend 

Portugal, apresenta deficiências nas áreas abrangidas pela DIP, sendo no seu portal 

online impossível reservar maioritariamente todos os destinos destas regiões. 

Assim os serviços da DIP consideram-se inovadores, singulares e 

diferenciadores porque no mercado português ainda não se comercializam. Devido ao 

factor tecnológico fortemente inserido, sendo a sua web page num estilo user friendly 

que permite ao cliente a criação de pacotes turísticos à sua medida, informando, 

reservando e por fim fazendo o pagamento do seu pacote turístico via online. Ao 

assumir as características tecnológicas (inovação), ao cliente fazer a sua experiência 

turística (singular), assumimos também que os serviços que a DIP pretende prestar são 

diferentes (diferenciadores). 
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Ao analisar os concorrentes que potencialmente poderão vir a crescer no 

mercado temos em conta que a DIP estando especializada na Região Interior Centro e 

em duas tipologias de turismo estará sempre na frente no que liga ao turismo 

designado anteriormente.  

 

5.1. Vantagens e Desvantagens face aos concorrentes da DIP 
 

5.1.1. Pontos Fortes 
 

A DIP possui um quadro de recursos humanos altamente motivado, com 

elevado nível de conhecimento na utilização de novas tecnologias, esta equipa tem 

várias vocações diversificadas e complementares, tais como, conhecimento de línguas 

estrangeiras, redes, multimédia e turismo.  

A equipa da DIP irá praticar constantes benchmarkings, especialmente no que 

diz respeito a pesquisa de práticas inovadoras no mercado de distribuição turística 

online, tendo a capacidade de criar in-house (em casa) a plataforma online da 

empresa.  

Um factor preocupante para a DIP é a Inovação no tipo de experiências 

turísticas a criar, bem como no processo da sua montagem, que será feita pelos 

próprios clientes da empresa, através da plataforma online dinâmica e interactiva da 

DIP. 

O projecto DIP irá focar-se na especialização dos dois segmento seleccionados 

pelo Governo como os de 1.ª prioridade para a NUT II Centro (Touring Cultural e 

Paisagístico e Turismo de Natureza). 

Devido a localização da empresa, torna-se mais fácil conhecer os recursos 

naturais e culturais da região. A DIP pretende um bom relacionamento com entidades 

coordenadoras do desenvolvimento turístico regional (Turismo Centro; Turismo Serra 

da Estrela; Câmaras Municipais em que desenvolverão os produtos turísticos da DIP), 
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incluindo ainda um bom poder negocial com os fornecedores turísticos, adquirido no 

decorrer da formação académica em Turismo. 

 

5.1.2. Pontos Fracos 
 

A DIP tem no quadro de recursos humanos, na área do empreendedorismo, 

um dos seus pontos fracos, aliado também a alguma inexperiência laboral na área do 

Turismo. 

Neste momento os promotores da DIP não dominam algumas das línguas dos 

mercados emissores que seleccionou como sendo prioritários (alemão, italiano, 

holandês), para isso os promotores do projecto terão de frequentar cursos para 

dominar essas línguas. 

Uma grande desvantagem é a escassa capacidade de investimento em 

promoção, DIP ao implementar-se como uma nova empresa no mercado necessita de 

empreender um processo de crescimento e consolidação. Para ultrapassar esta falta 

de investimento, terá de se proceder a um empréstimo.  
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6. Meio Envolvente 
 

6.1. Oportunidades 
 

A zona onde a DIP pretende operar o Interior Centro, tem um enorme 

potencial turístico, aliado ao estádio embrionário do seu desenvolvimento, a escassa 

concorrência em termos de canais de distribuição especializados, a qualidade dos 

serviços turísticos prestados aliado a um preço relativamente mais baixo, comparando 

com outros destinos portugueses. 

O tipo de turista que é adepto do Touring cultural e paisagístico e do turismo 

de natureza tem normalmente um gasto médio elevado em motivações culturais, o 

que poderá fazer com que a DIP aumente o seu poder económico através da venda das 

experiencias. 

Com os avanços das tecnologias existe um aumento da tendência para 

planeamento e aquisição de pacotes turísticos via web, através de websites 

agregadores da oferta, em detrimento da compra através de websites de fornecedores 

isolados. 

 

6.2. Ameaças 
 

O grande clima de crise económica actual poderá ser uma ameaça para a DIP. 

A existência de uma escassa orientação estratégica de vários actores públicos e 

privados de âmbito turístico da Região Interior Centro, poderá provocar a existência de 

uma progressiva perda da singularidade e autenticidade dos modos de vida das 

comunidades rurais. 

Na região Interior Centro existe pouca cooperação entre fornecedores da 

região e os canais de distribuição (operadores turísticos e agentes de viagens), o que 

poderá provocar uma insuficiente promoção turística de Portugal na vertente de 

Destino de Interior. 
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6.3. Tendências Futuras  
 

No seio da cadeia de valor do Turismo, a DIP terá como core business a 

distribuição turística. Nos últimos anos temos vindo a assistir a duas grandes 

tendências que vão transformar os canais de distribuição em todos os sectores, mas 

sobretudo no Turismo. Uma utilização crescente das Novas Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC), por parte dos clientes-consumidores e dos diferentes agentes 

económicos, a ponto de alterarem os modelos empresariais de negócio, a existência 

de um aumento da mobilidade das pessoas, pela maior eficiência e menores custos 

dos meios de transporte, sobretudo os transportes aéreos, pela transformação que as 

companhias "low cost" estão e irão continuar a provocar no sector. 

De acordo com a Confederação do Turismo Português (CTP) e com a 

Sociedade de Avaliação de Empresas e Risco (SAER) foram criadas as condições para 

um triângulo estratégico, determinante para alterar a distribuição de produtos 

turísticos no futuro. Este triângulo é composto por três grandes componentes (SAER, 

2005): 

 - A propensão do turista-consumidor para o DIY (Do lt Yourself), fazendo a 

sua própria gestão do orçamento e ganhando maior autonomia na montagem das suas 

experiências turísticas; 

- O canal de comunicação permitido pela utilização das TIC baseadas na 

internet, mais barato e permitindo um relacionamento e conhecimento mútuo, 

cliente/prestador de serviço, mais profundo; 

- A mobilidade das pessoas e a eficiência e custos reduzidos dos sistemas de 

transportes no futuro. 

Os actuais agentes distribuidores (grossistas e retalhistas) terão de adaptar-se 

a estas novas realidades, podendo vir a desempenhar novas funções como 

intermediários agregadores, mais do lado da procura, prestadores de serviços de 

informação e consultoria de soluções turísticas, mais adaptada ao perfil dos novos 

turistas-consumidores. 
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O presente projecto tenta ir de encontro às tendências referidas, tanto pelo 

facto de apostar fortemente nas TIC, como pelo empowerment e flexibilidade que 

concederá aos seus clientes na fase de montagem das suas experiências turísticas. 
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7. Exequibilidade de Marketing 
 

7.1. Posicionamento  
 

A DIP pretende posicionar-se no topo da distribuição turística do Interior 

Centro do País, conseguindo proporcionar ao cliente todas as opções turísticas 

existentes. Assim o projecto pretende proporcionar todas as visitas, estadias, 

experiências e actividades que o cliente pretenda usufruir na região. Também e 

sabendo que o projecto pretende proporcionar todas as ofertas turísticas, este quer 

vincar e especializar-se no Turismo de Touring Cultural e Paisagístico e no Turismo de 

Natureza.  

 Ao cliente é permitida a interacção com central de reservas, sendo possível 

através da web page criar o seu pacote turístico de eleição (diferenciador). A web page 

estará estruturada com um estilo user friendly para que o cliente consiga uma 

facilidade de uso e uma rapidez na criação da sua experiência turística singular. Em 

todo este processo o pagamento será efectuado através da mesma web page 

tornando o serviço de maior qualidade. O preço praticado sobre o pacote turístico 

definido pelo utilizador poderá variar consoante as suas escolhas sendo no ponto de 

vista do cliente algo satisfatório pelo facto de só pagar o que irá consumir. 
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7.2. Marketing-mix 
 

7.2.1. Produto  
 

O Projecto DIP apresenta os seus produtos à medida do cliente e por esse 

motivo não existem produtos em concreto. Neste contexto e em anexo apresentamos 

quatro propostas de pacotes turísticos que um cliente da DIP poderia ter escolhido 

como a sua experiência turística. Estes pacotes foram construídos de forma a 

desenvolver um pacote por cada região. Todos os pacotes poderão ser realizados a 

qualquer momento. Estes pacotes foram construídos através de contactos efectuados 

com as diferentes entidades, inclusive alguns dos serviços foram realizados pelos 

promotores da DIP. 

A primeira proposta de pacote turístico (anexo II) engloba um pacote de 

4dias/3noites para a Serra da Estrela, conhecendo todas as características culturais, 

naturais e a paisagem que possui, sendo estas características, as de especialização da 

DIP. 

A segunda proposta de pacote turístico (anexo I) engloba um pacote de 

5dias/4noites na zona Castelo Branco com as mesmas características do anterior. 

A terceira proposta (anexo III) destina-se a um fim-de-semana na Serra de 

S.Macário conhecendo aldeias com pautas culturais já quase extintas e onde é possível 

ver um Portugal já quase extinto. 

Por último e quarta proposta de pacote turístico (anexo IV) conjuga 

3dias/2noites nas Aldeias do Xisto incutindo ao visitante espantosas paisagens e 

diferentes rotinas. 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria – Informática para o Turismo  37 
 

DIP – Discover Inland Portugal  

7.2.2. Preço 

 
Os valores que constam nos pacotes turísticos incluem as comissões para a 

empresa. Os valores foram acordados com as diversas entidades e com uma margem 

de 20% de comissão para a DIP. 

A primeira proposta de pacote turístico (anexo II) com o valor de 422 € e 

engloba um pacote de 4dias/3noites para a Serra da Estrela, conhecendo todas as 

características culturais, naturais e a paisagem que possui, sendo estas características, 

as de especialização da DIP. 

 

Tabela 7 - Valor detalhado do Pacote Serra da Estrela 

Serviços Incluídos 
 

Entidade que desenvolve o 
serviço 

Custo por 
pessoa 

3 Noites de Alojamento na Quinta 
do Crestelo Casas do Cruzeiro 90,00 € 
Almoço Museu do Pão Museu do Pão 20,00 € 
Visita a Aldeia Medieval em T.T. Casas do Cruzeiro 2 15,00 € 
Merenda no Sabugueiro Montanhas e Rios, Lda 13,00 € 
Jantar da Matança do Porco Casas do Cruzeiro  17,00 € 
Visita ao Museu do Brinquedo Museu do Brinquedo 3,00 € 

Museu da água e da Electricidade 
Museu da Água e da 
Electricidade 5,00 € 

Seguro Liberty 5,00 € 
2 Jantares Quinta do Crestelo Casas do Cruzeiro  30,00 € 
Almoço Restaurante "Albertino" Restaurante "Albertino" 16,00 € 
Jantar no Hotel H2O Hotel H2O 30,00 € 
Almoço Restaurante "João Bragal" Restaurante "João Bragal" 20,00 € 
Lanche no "Tó das Trutas" Restaurante "Tó das Trutas" 13,00 € 
Transporte - 4 Dias Casas do Cruzeiro 2 60,00 € 

   
   
 

Preço do Pacote 337,00 € 

  
20% 

 
Preço do Pacote com comissão 422 € 
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A segunda proposta de pacote turístico (anexo I) no valor de 388 € engloba um 

pacote de 5dias/4noites na zona Castelo Branco com as mesmas características que a 

anterior. 

 

Tabela 8 - Valor detalhado do Pacote de Castelo Branco 

Serviços Incluídos 
 

Entidade que desenvolve 
o serviço 

Custo por 
pessoa 

4 noites de Alojamento  BW Rainha D'Amélia 100,00 € 

Rota dos Abutres com Almoço pic-nic Casa do Forno 25,00 € 

Rota dos Fosseis Naturtejo 2,50 € 

Visita às aldeias históricas Naturtejo 2,50 € 

Almoço no Restaurante O Javali Restaurante O Javali 11,00 € 

Almoço no Restaurante Vale Mourão Vale Mourão Restaurante 12,50 € 
Há Ouro na Foz + passeio de barco+ 
visita Foz Cobrão Incentivos Outdoor 25,00 € 

Seguro Liberty 5,00 € 

Transporte - Casas do Cruzeiro 2 Casas do Cruzeiro 2 75,00 € 

4 Jantares "Restaurante a Muralha" Restaurante "A Muralha" 52,00 € 

  

  Preço do Pacote 310,50 € 

 
20% 

Preço do Pacote com comissão 388 € 
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A terceira proposta destina-se a um fim-de-semana na Serra de S. Macário 

(anexo III) no valor de 230 € conhecendo aldeias com pautas culturais já quase extintas 

e onde é possível ver um Portugal quase já extinto. 

Tabela 9 - Valor detalhado do pacote da Serra de S. Macário  

Serviços Incluídos 
 

Entidade que desenvolve 
o serviço 

Custo por 
pessoa 

Jantar Quinta do Pendão Quinta do Pendão 20,00 € 
2 Noites de Alojamento Quinta do Pendão 48,00 € 
Almoço no restaurante "Salva Almas" Restaurante "Salva Almas" 13,00 € 
Jantar no restaurante "Amigos de 
Covas do Monte" 

Restaurante "Amigos de Covas 
do Monte" 12,00 € 

Bioparque Bioparque 25,00 € 

Almoço no restaurante "S.Mamede" 
Restaurante "S.Mamede" 
 15,00 € 

Transporte - Casas do Cruzeiro 2 Casas do Cruzeiro 2 45,00 € 
Seguro Liberty 5,00 € 

Preço do Pacote 183,00 € 

 
20% 

Preço do Pacote com comissão 230 € 
 

Por último e quarta proposta de pacote turístico (anexo IV) no valor de 326 € 

conjuga 3dias/2noites nas Aldeias do Xisto incutindo ao visitante espantosas paisagens 

e diferentes rotinas. 

Tabela 10 - Valor detalhado do pacote das Aldeias do Xisto 

Serviços Incluídos 
 

Entidade que 
desenvolve o serviço 

Custo por 
pessoa 

Transporte  Casas do Cruzeiro 2 45,00 € 
Hotel da Montanha Hotel da Montanha 126,00 € 
3 Refeições no Restaurante sabores da 
Montanha - Hotel da Montanha 

Hotel da Montanha 
 37,50 € 

Caça ao Tesouro Trilhos do Zêzere 10,00 € 
Seguro Liberty 5,00 € 
Percurso - Rota de Coimbra Trilhos do Zêzere 10,00 € 
Percurso - Rota do caminho do Xisto Trilhos do Zêzere 10,00 € 
Contos Trilhos do Zêzere 5,00 € 
Almoço no Juiz do Fajão Juiz do Fajão 12,00 € 

Preço do Pacote 260,50 € 

 
20% 

Preço do Pacote com comissão 326 € 
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7.2.3. Canais de Distribuição 
 

A DIP será, por definição, um intermediário. Assim, o enfoque da sua acção 

será a distribuição de serviços e destinos turísticos do Interior Centro de Portugal.  

A principal forma a utilizar pela DIP para a distribuição dos seus produtos será 

a sua plataforma online, que pretende apoiar os clientes na criação de experiências 

turísticas à medida dos seus perfis. Nesta modalidade de distribuição, a DIP será o 

único intermediário entre os fornecedores no destino e os consumidores nos 

mercados de origem. De salientar que, em consonância com as últimas tendências do 

mercado turístico, a DIP será um canal de distribuição agregador de experiências 

turísticas personalizadas. Nesse campo, assumir-se-á mais como um assessor dos seus 

clientes na produção de pacotes dinâmicos e flexíveis e menos como um mero ponto 

de venda de pacotes turísticos já estabelecidos. 

Porém, a DIP disporá de uma extranet que lhe permitirá, igualmente, receber 

pedidos de informação e de reservas de intermediários dos países de origem dos seus 

clientes preferenciais.  

As comissões da DIP nas vendas directas ao público serão cerca de metade 

das comissões praticadas para reintermediação através da extranet (neste último caso, 

a DIP terá de repartir a sua comissão com outro intermediário, pelo que deverá exigir 

uma percentagem de comissão mais elevada do preço de venda ao público). Desta 

forma, os promotores do presente projecto assumem que o seu mercado preferencial 

é o da venda directa ao consumidor final, no qual a personalização dos serviços será 

maior e os preços de venda mais atractivos.  

Os promotores prevêem estabelecer parcerias com canais de distribuição 

online, com preferência para os canais last minute, que permitirão vendas com 

comissões mais vantajosas do que as realizadas por agentes de viagens tradicionais.  

 

 

 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria – Informática para o Turismo  41 
 

DIP – Discover Inland Portugal  

7.2.4. Comunicação 
 

A comunicação da oferta da DIP ao consumidor contemplará duas abordagens 

distintas, a comunicação B2C e a comunicação B2B. No que concerne a comunicação 

B2C a DIP irá ter presença regular nas principais feiras de turismo a nível europeu (ex.: 

FITUR, IBTM) e em feiras especializadas em turismo de interior (ex.: INTUR), em 

associação com a Turismo Centro, o portal online da DIP, irá conter uma interface user 

friendly que coloque uma comunicação no planeamento interactivo das experiência 

dos turistas e não apenas na mera compra de serviços ou pacotes turísticos, o 

processo de colocação de links ao portal da DIP em websites promocionais de 

Portugal-Destino Turístico, tais como o www.visitcentro.com,  

www.descubraportugal.com.pt entre outros, bastante importante será também a 

realização de contratos com os maiores portais genéricos online, de forma a garantir 

um bom posicionamento nas buscas realizadas por palavras-chave (ex. Google, Yahoo). 

O estabelecimento de parcerias com websites/foruns/blogues especializados em 

turismo de interior e cultural também será uma preocupação para DIP, especialmente 

nos mercados prioritários da DIP (ex. carnets-voyage.com, visiteurope.com, 

eurodestination.com). 

Em relação a comunicação B2B a DIP pretenderá estabelecer 

parcerias/contratos com agências de viagens online e offline especializadas nos 

segmentos preferenciais da DIP, localizadas nos países de origem dos mercados 

emissores prioritários, ter um relacionamento contínuo com as delegações do AICEP 

nos mercados emissores preferenciais da DIP, com vista a um conhecimento 

actualizado dos canais de distribuição estrangeiros que promovem e distribuem 

produtos no âmbito do turismo de interior em Portugal, realizar contratos com os 

maiores portais de viagens para maior visibilidade global online (ex. Bookings.com; 

Tripadvisor.com; HolidayCheck.com, Lastminute.com), criar uma extranet, a partir do 

portal Web da DIP, que permita a agências de viagens e outros parceiros empresariais, 

aceder a informação acerca dos produtos da DIP (disponibilidade, preços para agências 

de viagens, entre outros) e realizar reservas de agente de viagens. 
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7.2.5. Previsões de Vendas 
 

Com base nos indicadores relativos ao desenvolvimento recente dos cinco 

mercados prioritários da DIP, considera-se não ser demasiado optimista o objectivo de 

8% de crescimento anual durante os primeiros anos podendo existir alterações devido 

a instabilidades económicas verificas actualmente. 

Relativamente ao número de clientes da DIP em 2010, seu primeiro ano de 

laboração, partiu-se da estimativa de uma média de oito clientes/pacotes turísticos 

por semana. Tal número é considerado realista por apenas representar uma porção 

ínfima (2,09 %) dos hóspedes que visitaram a Região em 2007 provenientes dos cinco 

mercados prioritários da DIP. Entre 2011 e 2014, se considerarmos um crescimento 

anual médio de 8% nas vendas, estima-se que a DIP poderá alcançar o seu período de 

payback no segundo ano.  

Porém, os pacotes turísticos que a DIP se propõe comercializar têm preços e 

durações diversificados. Não bastará definir a evolução do número de vendas de 

pacotes turísticos para estimar um crescimento da actividade da empresa a criar. 

Assim, considerou-se adequado idealizar, nesta fase de projecto, quatro protótipos 

diferentes de pacotes (ao nível de localização geográfica, preço e duração) que 

espelhassem a diversidade da oferta da DIP, estimando a venda de dois 

pacotes/semana por cada um dos quatro tipos de pacotes definidos. As previsões de 

vendas e os rendimentos da empresa que constam do Estudo de Viabilidade 

Económico-Financeira da DIP baseiam-se nos quatro pacotes-tipo (anexos I ao IV). É de 

realçar que as características, preços e comissões dos referidos pacotes turísticos 

foram já alvo de negociação com todos os fornecedores indicados na sua descrição.    

  Por outro lado, a previsão de crescimento anual de 10% do mercado nacional 

dos dois segmentos identificados pelos promotores como prioritários (Touring Cultural 

e Paisagístico e Turismo de Natureza), é outra das razões que justificam um 

crescimento anual médio de 10% em termos de número de clientes/pacotes turísticos 

vendidos e respectivo volume de negócios. 
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Tabela 11 - Volume de Negócios de 4 pacotes protótipo 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Serviço (Pacote Serra da Estrela) 60.768  65.022  70.224  76.544  82.667  89.280  

Taxa de crescimento    8% 7.00% 8.00% 9.00% 8.00% 8.00% 

Serviço (Pacote Geopark) 55.872  59.783  64.566  70.377  76.007  82.087  

Taxa de crescimento    8% 7.00% 8.00% 9.00% 8.00% 8.00% 

Serviço (Pacote Serra de São Macário) 33.120  35.438  38.273  41.718  45.056  48.660  

Taxa de crescimento    8% 7.00% 8.00% 9.00% 8.00% 8.00% 

Serviço (Aldeias do Xisto) 46.944  50.230  54.248  59.131  63.861  68.970  

Taxa de crescimento    8% 7.00% 8.00% 9.00% 8.00% 8.00% 

TOTAL  196.704  210.473  227.311  247.769  267.591  288.998  
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8. Exequibilidade ao nível das operações  
 

8.1. Processos e Tecnologia  
 

O projecto DIP pretende fornecer serviços de agência de viagens e turismo via 

online. Os serviços online prestados têm a capacidade de informar, criar pacotes 

turisticos e fazer o pagamento dos mesmos. 

Sendo o portal web o meio de rendimento da DIP, este será crucial para a 

empresa, e nele é criado uma interacção com o cliente. A web page da DIP, estará 

segmentada com opções de informação turística sobre a Região Interior Centro, 

criação de pacotes turísticos à medida do cliente e o pagamento do mesmo via online.  

Atendendo aos processos para a produção de produtos, estes serão 

elaborados pelos próprios clientes que na web page irão definir o seu pacote turístico, 

escolhendo, o numero de dias de estadia, local de estadia, actividades a visitar, escolha 

de transporte, visita guiada entre outros. Os clientes seguirão determinadas regras e 

processos que os ajudarão na escolha e decisão da sua experiência turística. 

Assim a DIP terá a capacidade de proporcionar a criação de pacotes turísticos 

aos clientes, prestando os serviços de distribuição de cada um dos elementos desse 

mesmo pacote. 

Ao nível da Tecnologia, o projecto DIP, pretende ser inovador através da sua 

web page que com as suas funcionalidades de criação e pagamento de pacotes 

turísticos online. As tecnologias que a web page apresenta são de elevado grau de 

programação em web design e fortemente dedicado ao conceito user friendly. O site 

da DIP irá ser programado em Joomla (anexo VIII).  
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8.2. Recursos Humanos 
 

Os dois promotores do presente projecto detêm a mesma formação 

académica base, contudo têm, distintos níveis de conhecimento em determinadas 

áreas. O promotor, Pedro Estevães, tem formação Técnico-Profissional em Informática, 

sendo esta mais vocacionada para a manutenção de equipamentos. Este promotor 

tem um especial interesse na área da multimédia e pela área comercial em turismo, 

denotando boas capacidades de relacionamento interpessoal. 

O promotor Philip Simões, antes de ingressar no ensino superior, realizou um 

Curso Tecnológico de Informática onde adquiriu os conhecimentos acerca de redes e 

sistemas informáticos. Tem uma especial motivação para divulgar e dinamizar os bens 

patrimoniais da região por via da actividade turística. 

Ambos os promotores estão a licenciar-se em Informática para o Turismo, 

sendo uma mais-valia para a DIP. Este curso possibilita aos promotores uma melhor 

especialização na área das TIC em Turismo, bem como o conhecimento de novas e 

futuras tecnologias que poderão surgir e serem úteis para o sucesso da DIP. 

Relativamente às competências em falta, os promotores estão cientes de que 

não dispõem de todos os conhecimentos para o desenvolvimento sustentável da DIP. 

Uma falha que os promotores terão obrigatoriamente de ultrapassar será o 

aperfeiçoamento na língua inglesa, mas os promotores estão dispostos a ter toda a 

formação necessária para um funcionamento sustentável da DIP. 
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8.3. Localização da Empresa  
 

As instalações da DIP localizar-se-ão no Ninho de Empresas de Seia4. 

Antes de mais, convirá referir que, sendo intenção dos promotores que a DIP 

seja uma plataforma online de distribuição online, não será necessária uma loja aberta 

ao público (agência de 1.º plano). 

A escolha da cidade de Seia para a localização da sede social da empresa 

deve-se, em primeiro lugar, ao facto de aí residirem, actualmente, dois dos 

promotores do projecto. Seia localiza-se na Região da Serra da Estrela, sendo esta 

região um dos principais destinos a desenvolver pela DIP. Adicionalmente, a Região da 

Serra da Estrela encontra-se numa posição central no território que a DIP pretende 

explorar. A Serra da Estrela foi considerada pelo Turismo de Portugal, como um dos 

seis núcleos preferenciais de desenvolvimento turístico do país, até 2015, e o único em 

toda a região Interior Centro. A selecção de Seia como sede da empresa está, 

igualmente, relacionada como facto de aí se situar a Escola Superior de Turismo e 

Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda, que poderá constituir um valioso parceiro 

da DIP a vários níveis (RH, I&D, entre outros).  

Relativamente à escolha do Ninho de Empresas de Seia para albergar a sede 

da empresa, é de salientar que o mesmo é uma unidade orgânica do IEFP (Instituto do 

Emprego e Formação Profissional), que tem como missão promover o 

empreendedorismo, formentando a criação de novos negócios. Para tal, proporciona 

condições técnicas e físicas tendo em vista a criação de postos de trabalho que 

diversifiquem e modernizem a actividade produtiva e empresarial regional. 

Além de um conjunto de serviços de apoio, é de salientar que a renda mensal 

para o aluguer do escritório com uma área de 60 m2 será de apenas 40 €. 

                                                             
4 O ninho de empresas de Seia faz parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional e este sistema 
é dedicado a futuros empreendedores que não possuam um espaço para a sua empresa e possuam 
pouca capacidade financeira. 
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9. Impacto Socio-Económico 

 
A DIP possibilitará, antes de mais, a criação dos dois postos de trabalho dos 

seus promotores. Estes serão qualificados pelo facto de exigirem sólidos 

conhecimentos em duas áreas distintas e de elevada complexidade e volatilidade: as 

Novas Tecnologias e o Turismo. 

Numa segunda fase, numa eventual fase de crescimento da empresa, 

estabelecer-se-ão protocolos com diferentes estabelecimentos do ensino superior, nas 

áreas do Turismo e das Novas Tecnologias, com vista à eventual integração de 

colaboradores adicionais. A qualificação dos mesmos será sempre o principal factor de 

selecção a ter em conta. 

Pela própria natureza da DIP, será essencial estabelecer, gradual e 

progressivamente, parcerias com o sistema turístico da região e de mercados 

emissores. Assim, enumeram-se, de seguida, tipos de entidades com as quais será 

necessário e/ou desejável estabelecer parcerias.  

Ao nivel do destino a DIP pretende criar parcerias com entidades públicas 

regionais de âmbito turístico (ex. Turismo Centro de Portugal, Turismo Serra da 

Estrela), com associações de desenvolvimento regional (ex. ADXTUR – Agencia para o 

desenvolvimento turistico das Aldeias do Xisto; ADRUSE – Associação de 

desenvolvimento rural da Serra da Estrela; Coopraízes, Pinus Verde), com Câmaras 

Municipais dos destinos a explorar, entidades Naturtejo, institutos Politécnicos 

(nomeadamente da Guarda, de Castelo Branco e de Viseu), com o Parque Natural da 

Serra da Estrela, com os Centros de Interpretação e Museus (ex. Centro de 

Interpretação da Serra da Estrela). E ainda parcerias com fornecedores turísticos da 

Região (hotelaria, restauração, empresas de animação turística, empresas de 

organização de eventos, transportadores, serviços de guias interpretes, entre outros), 

grupos de Teatro amadores e/ou profissionais, com agrupamentos de música folclórica 

da Região, com ranchos Folclóricos e Etnográficos da Região, com produtores 

tradicionais (ex. vinho regional, enchidos, queijos, mel, doçaria, produtos agrícolas 

DOP, etc.), com artesãos (ex. Barro Negro de Molelos, Tondela), e ainda com entidades 
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tutelares/gestoras de bens patrimoniais (IGESPAR – Instituto de Gestão do Patrimonio 

Arquitectónico e Arqueológico; Dioceses da Região, entre outras). 

Ao nivel da distribuição a DIP pretenderá criar parcerias com o Turismo de 

Portugal, com a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, 

com Operadores turísticos especializados em turismo de interior, nos mercados de 

origem, com portais web de viagens e turismo, de preferência especializados em 

Turismo Cultural e de Natureza, com companhias especializadas em soluções de 

eCommerce (ex. VISA, PayPal, entre outras), parcerias com Sociedades/Associações 

turísticas especializadas (ex. The International Ecotourism Society). E ainda parcerias 

com Portais web verticais subordinados ao tema do Turismo de Natureza e do Turismo 

Cultural, com Redes de Turismo de Natureza, Rural e Cultural na Europa e com 

empresas de Turismo de Incentivos. 

A escassez de canais de distribuição do turismo de interior em Portugal é uma 

das principais razões que justificam a fraca performance da região do interior centro 

do país em termos turísticos. Em algumas regiões portuguesas do interior em fase 

embrionária de desenvolvimento turístico e com elevado potencial ao nível do turismo 

cultural e/ou de natureza, a maior carência do sistema turístico não se verifica tanto ao 

nível da qualidade e quantidade de fornecedores de serviços (hotelaria, animação, 

restauração, organização de eventos, entre outros), mas antes da sua agregação e 

posterior distribuição através de canais adequados.  

Assim, a ideia subjacente à criação da  DIP  não é a de um fornecedor de 

serviços focado não apenas no seu volume de negócios e nos seus lucros, mas antes na 

dinamização e optimização do sistema turístico da região em que irá operar. Por outras 

palavras, ao assumir-se como um canal de distribuição inovador agregador dos vários 

stakeholders que formam o sistema turístico do destino Interior Centro de Portugal, a  

DIP  tem como objectivo gerar um impacto sócio-económico positivo juntos dos 

destinos, empresas e comunidades com as quais irá colaborar e não apenas ao nível da 

própria empresa ou de um só subsector da actividade turística.   

Por outro lado, pela natureza dos seus produtos, a DIP potenciará, 

necessariamente, sinergias com outras actividades, tais como a agricultura e pastorícia 

tradicionais. Subjacente à ideia de criação do presente projecto esteve a máxima de 
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que o Turismo desenvolvido em zonas rurais, de  baixa  densidade,  apresentando um  

panorama  económico  de  estagnação  ou regressão deverão, não apenas, colocar as 

comunidades e bens patrimoniais endógenos no centro da experiência dos visitantes, 

mas, sobretudo, contribuir para a dinamização dessas mesmas comunidades. 

Será, igualmente, necessário estabelecer sinergias com os gestores do 

património ambiental e cultural, com as associações recreativas e culturais, grupos de 

teatro, de produção musical (incluindo centros de formação), que deverão ter um 

papel central na dinamização das experiências turísticas da DIP. 

Em suma, a DIP pretende ser um elo de ligação entre a ancestralidade e 

autenticidade de Região Interior Centro e o mercado europeu de Touring Cultural e de 

Turismo de Natureza, evitando ao máximo a recriação e teatralização das pautas 

culturais das comunidades visitadas.  

Os promotores do presente projecto estão bem cientes que o turismo é uma 

das actividades que melhor poderá beneficiar comunidades rurais a ganhar uma maior 

auto-estima e a preservar o seu património natural e cultural. Desse modo, a DIP 

procurará estabelecer sinergias transversais às diversas áreas e actividades que 

compõem os tecidos sociais das comunidades que serão o foco das experiências 

turísticas a desenvolver.  
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10. Análise Financeira da DIP 

 

10.1. Pressupostos  
 

Na tabela apresentada sobre os pressupostos, foram analisados os valores da 

realidade da empresa DIP que iniciará actividade no próximo ano de 2011. Nos 

pressupostos a empresa DIP definiu que os prazos médio de recebimento e pagamento 

será de 30 dias, devido às boas relações com empresas a subcontratar no caso dos 

pagamentos e ao facto de venda a grupos para o prazo de recebimento. No caso de 

uma venda para cliente singular ou pacote de número reduzido de turistas, o prazo de 

recebimento será de inferior. A Taxa de IVA foi designada segundo o valor que irá 

entrar no inicio do ano de criação da empresa. A taxa de juro aplicada ronda os 3 % 

variando segundo a euribor. 

 

 Tabela 12 - Tabela de Pressupostos 

Unidade monetária Euros 

  Prazo médio de Recebimento (dias) / (meses) 30 

Prazo médio de Pagamento (dias) / (meses) 30 

Prazo médio de Stockagem (dias) / (meses) 15 

  Taxa de IVA - Vendas  23% 

Taxa de IVA - Prestação Serviços 23% 

Taxa de IVA - CMVMC 23% 

Taxa de IVA – FSE 23% 

Taxa de IVA - Investimento 23% 

  Taxa média de IRS  15,00% 

Taxa de IRC 25,00% 

  Taxa de Aplicações Financeiras Curto Prazo 0,00% 

Taxa de juro de empréstimo Curto Prazo 3,00% 

Taxa de juro de empréstimo ML Prazo 3,00% 

  Taxa de juro de activos sem risco - Rf 3,00% 

Prémio de risco de mercado - (Rm-Rf)* ou pº 10,00% 

Beta empresas equivalentes 100,00% 

Taxa de crescimento dos cash flows na perpetuidade 0,05 
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10.2. Volume de Negócios 

 
O volume de vendas transmite a quantidade de vendas e crescimento dos 

produtos ou serviços que a empresa apresenta.  

Na empresa DIP, empresa distribuidora turística, o volume de vendas 

apresenta-se sobre prestação de serviços. Os serviços apresentados são origem de 

quatro serviços protótipo, realizados pela empresa, uma vez que a empresa presta 

serviços à medida do cliente e assim não é possível uma visão concreta. O crescimento 

do serviço foi baseado no crescimento do tipo de turismo que a empresa DIP 

desenvolve e proporciona, alterando o seu valor devido a factores económicos e ao 

reconhecimento da empresa. 

 

Tabela 13 - Tabela do Volume de Negócios 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Taxa de variação dos preços     3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

  
      

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Serviço A (Serra da Estrela) 60.768  65.022  70.224  76.544  82.667  89.280  

Taxa de crescimento    8% 7,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 

Serviço B (Pacote Geopark) 55.872  59.783  64.566  70.377  76.007  82.087  

Taxa de crescimento    8% 7,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 

Serviço C (Pacote S. Macário) 33.120  35.438  38.273  41.718  45.056  48.660  

Taxa de crescimento    8% 7,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 

Serviço D (Aldeias do Xisto) 46.944  50.230  54.248  59.131  63.861  68.970  

Taxa de crescimento    8% 7,00% 8,00% 9,00% 8,00% 8,00% 

TOTAL  196.704  210.473  227.311  247.769  267.591  288.998  

        
TOTAL VENDAS - MERCADO NACIONAL 0  0  0  0  0  0  
TOTAL VENDAS - EXPORTAÇÕES 0  0  0  0  0  0  
TOTAL VENDAS 0  0  0  0  0  0  

IVA VENDAS 23% 0  0  0  0  0  0  

 
 

      TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL 196.704  210.473  227.311  247.769  267.591  288.998  
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPORTAÇÕES 0  0  0  0  0  0  

TOTAL PRESTAÇÕES SERVIÇOS 196.704  210.473  227.311  247.769  267.591  288.998  

IVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 23% 45.242  48.409  52.282  56.987  61.546  66.470  

        
TOTAL VOLUME DE NEGÓCIOS 196.704  210.473  227.311  247.769  267.591  288.998  
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IVA 45.242  48.409  52.282  56.987  61.546  66.470  

        
TOTAL VOLUME DE NEGÓCIOS + IVA 241.946  258.882  279.593  304.756  329.137  355.467  

Ajustamentos de Cobrança Duvidosa   0  0  0  0  0  0  

 

 

10.3. Fornecimento e Serviços externos  
 

Os Fornecimentos de serviços externos resultam na estimativa dos gastos da 

empresa. A DIP apresenta os seguintes valores sobre a estimativa que foi analisada 

durante a execução deste plano de negócios face às necessidades que a empresa 

detém. De salientar os valores de subcontratos uma vez que a DIP é intermediária e os 

seus serviços são subcontratados. Despesas de electricidade, combustíveis, 

ferramentas e utensílios, livros e documentação técnica, material de escritório, 

despesas de representação, comunicação, seguros, publicidade e propaganda, limpeza 

e higiene e trabalhos especializados também representação os fornecimentos básicos 

e indispensáveis à empresa. O valor da renda é relativamente reduzido devido à 

localização da empresa nas instalações do CACE de Seia. 

 

Tabela 14 - Tabela de Fornecimento e serviços externos 
  Tx IVA CF CV Valor Mensal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Subcontratos 23%   100% 13.113  157.356  162.077  166.939  171.947  177.106  182.419  

Electricidade 23% 80% 20% 75  900  927  955  983  1.013  1.043  

Combustiveis 23%   100% 200  2.400  2.472  2.546  2.623  2.701  2.782  

Agua 6% 80% 20%               

Outros Fluidos 23%   100%               

Ferramentas e Utensilios 23%   100% 10  120  124  127  131  135  139  

Livros e doc. técnica 23% 80% 20% 50  600  618  637  656  675  696  

Material de escritório 23% 80% 20% 30  360  371  382  393  405  417  

Artigos para oferta 23%   100%               

Rendas e alugueres 23%   100% 40  480  494  509  525  540  556  

Despesas de representação 23%   100% 100  1.200  1.236  1.273  1.311  1.351  1.391  

Comunicação 23% 70% 30% 100  1.200  1.236  1.273  1.311  1.351  1.391  

Seguros   100%   44  528  544  560  577  594  612  

Royalties 23%   100%               

Transportes de mercadorias 23%   100%               

Deslocações e estadas 23%   100%               

Comissões 23%   100%               

Honorários 23% 100%                 
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Contencioso e notariado 23%   100%               

Conservação e reparação 23% 70% 30%               

Publicidade e propaganda 23%   100% 200  2.400  2.472  2.546  2.623  2.701  2.782  

Limpeza, higiene e conforto 23% 100%   10  120  124  127  131  135  139  

Vigilância e segurança 23% 100%                 

Trabalhos especializados 23% 80% 20% 45  540  556  573  590  608  626  

Outros forn. e serviços 23%   100%               

TOTAL FSE   168.204  173.250  178.448  183.801  189.315  194.995  
FSE - Custos Fixos 3.408  3.510  3.616  3.724  3.836  3.951  

           FSE - Custos Variáveis 164.796  169.740  174.832  180.077  185.479  191.044  

           TOTAL FSE 168.204  173.250  178.448  183.801  189.315  194.995  

IVA 37.627  38.756  39.919  41.116  42.350  43.620  

FSE + IVA 205.831  212.006  218.366  224.917  231.665  238.615  

 

10.4. Custo Pessoal 
 

Tendo a DIP dois colaboradores administrativos ocupando também funções 

operacionais, os custos de pessoal definidos são reduzidos face a empresas de maior 

dimensão. Este valor foi definido para que a empresa não apresente resultados 

negativos devido à remuneração e só serão incrementados valores adicionais a partir 

do ano de 2014. 

 

Tabela 15 - Tabela do custo de Pessoal 

 

      2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nº Meses     14  14  14  14  14  14  

Incremento Anual (Vencimentos + Sub. Almoço)   3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

         
         Quadro de Pessoal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Administração / Direcção     2  2  2  2  2  2  

Administrativa Financeira                 

Comercial / Marketing                 

Produção / Operacional                 

Qualidade                 

Manutenção                 

Aprovisionamento                 

Investigação & Desenvolvimento                 

Outros                 
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TOTAL 2  2  2  2  2  2  

         
         Remuneração base mensal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Administração / Direcção     750 773 796 820 844 869 

Administrativa Financeira                 

Comercial / Marketing                 

Produção / Operacional                 

Qualidade                 

Manutenção                 

Aprovisionamento                 

Investigação & Desenvolvimento                 

Outros                 

                  

                  

   
      

   
      

Remuneração base anual - TOTAL Colaboradores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Administração / Direcção     21.000  21.630  22.279  22.947  23.636  24.345  

Administrativa Financeira                 

Comercial / Marketing                 

Produção / Operacional                 

Qualidade                 

Manutenção                 

Aprovisionamento                 

Investigação & Desenvolvimento                 

Outros                 

                  

                  

TOTAL 21.000  21.630  22.279  22.947  23.636  24.345  

   
      

         Outros Custos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Segurança Social                 

Gerência / Administração   21,25% 4.463  4.596  4.734  4.876  5.023  5.173  
Outro Pessoal   23,75%             

Seguros Acidentes de Trabalho   1% 210  216  223  229  236  243  

Subsídio Alimentação   130,46 2.870  2.956  3.045  3.136  3.230  3.327  

Comissões                 

Formação                  

Outros custos com pessoal                 

TOTAL OUTROS CUSTOS 7.543  7.769  8.002  8.242  8.489  8.744  

         TOTAL CUSTOS PESSOAL 28.543  29.399  30.281  31.189  32.125  33.089  

         
         QUADRO RESUMO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Vencimentos                 

Gerência/Administração     21.000  21.630  22.279  22.947  23.636  24.345  
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Pessoal                 
Encargos     4.463  4.596  4.734  4.876  5.023  5.173  
Seguros Acidentes de Trabalho     210  216  223  229  236  243  
Sub. Alimentação     2.870  2.956  3.045  3.136  3.230  3.327  
Comissões                 
Formação                  
Outros custos com pessoal                 

TOTAL CUSTOS PESSOAL 28.543  29.399  30.281  31.189  32.125  33.089  

         
         Retenções Colaboradores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Retenção SS Colaborador                 

Gerência / Administração   10,00% 2.100  2.163  2.228  2.295  2.364  2.434  
Outro Pessoal   11,00%             

Retenção IRS Colaborador   15,00% 3.150  3.245  3.342  3.442  3.545  3.652  
TOTAL Retenções 5.250  5.408  5.570  5.737  5.909  6.086  
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10.5. Investimento em Fundo de Maneio 
 

O fundo de maneio previsto para a DIP foi indicado conforme as necessidades. 

Estas necessidades apresentam valores reduzidos onde o fundo de maneio se reflecte. 

O fundo maneio representa uma salvaguarda para a empresa na necessidade de 

intervenção monetária. Apresentando o valor de 1000 € de reserva e segurança de 

tesouraria no inicio da laboração, na mesma reserva, pensa-se incrementar valores 

relativos a um lucro da empresa. 

 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Necessidades Fundo Maneio               

Reserva Segurança Tesouraria   1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Clientes   20.162 21.574 23.299 25.396 27.428 29.622 

Existências               

Estado               

*             

*             

TOTAL 21.162 22.574 24.299 26.396 28.428 30.622 

Recursos Fundo Maneio               
Fornecedores   17.153 17.667 18.197 18.743 19.305 19.885 

Estado   2.032 3.247 3.949 4.852 5.710 6.651 

*             

TOTAL 19.185 20.914 22.147 23.595 25.015 26.535 

  
            

Fundo Maneio Necessário   1.977 1.659 2.153 2.801 3.413 4.087 

                

Investimento em Fundo de Maneio   1.977 -318 493 648 612 674 

        * A considerar caso seja necessário 
       

                        
ESTADO   2.032 3.247 3.949 4.852 5.710 6.651 

SS   547 563 580 598 616 634 
IRS   262,5 270,375 278,488 286,8425 295,449 304,311 
IVA   1.223 2.413 3.091 3.968 4.799 5.712 

 

 

 

 

 

Tabela 16 - Tabela de Investimento em fundo de maneio 
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10.6. Investimento 
 

O investimento calculado para a empresa DIP foi inserido conforme 

facturações pró-forma para os equipamentos e necessidades da empresa de manter a 

sua actividade em qualidade bastante fiável (anexo V, VI e VIII). Para despesas de 

instalação o valor neste tipo de empresa ronda os 600€. O equipamento básico da DIP, 

será um servidor e um website criado através de uma empresa de web design 

atingindo o valor de 4054€. O Equipamento Administrativo e as ferramentas e 

utensílios com o valor de 7787€ complementam e certificam o melhor funcionamento 

da empresa. 

 

Tabela 17 - Tabela de Investimento 

Taxa de Amortização Anual          
Máxima S       
Mínima N 

      
        Investimento por ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Imobilizado Incorpóreo               
   Despesas de Instalação   600            
   Despesas de I&D               
   Propriedade Industrial e O.Direitos               
   Trespasses               
   Outras Imobilizações Incorpóreas               

Total Imobilizado Incorpóreo 600            
Imobilizado Corpóreo               
   Terrrenos e Recursos Naturais               
   Edificios e Outras Construções               
   Equipamento  Básico   4.054           
   Equipamento de Transporte               
   Ferramentas e Utensilios   30           
   Equipamento Administrativo   7.757           
   Taras e Vasilhame               
   Outras Imobilizações Corpóreas               

Total Imobilizado Corpóreo 11.841           
Total Investimento 12.441           

  
      IVA 23% 2.723           

        Valores Acumulados Balanço 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Imobilizado Incorpóreo               
   Despesas de Instalação   600  600  600  600  600  600  
   Despesas de I&D               
   Propriedade Industrial e O.Direitos               
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   Trespasses               
Outras imobilizações incorpóreas               

Total Imobilizado Incorpóreo 600  600  600  600  600  600  
Imobilizado Corpóreo               
   Terrrenos e recursos naturais               
   Edificios e Outras Construções               
   Equipamento básico   4.054 4.054 4.054 4.054 4.054 4.054 
   Equipamento de transporte               
   Ferramentas e utensilios   30 30 30 30 30 30 
   Equipamento administrativo   7.757 7.757 7.757 7.757 7.757 7.757 
   Taras e vasilhame               
   Outras imobilizações corpóreas               

Total Imobilizado Corpóreo 11.841 11.841 11.841 11.841 11.841 11.841 
Total Imobilizado 12.441 12.441 12.441 12.441 12.441 12.441 

        
        Amortizações do Exercício Taxa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total Amortizações 2.958  2.958  2.958  2.758  811    

 

10.7. Financiamento  
 

Pelo facto do investimento ser reduzido em termos de negócio, este será 

consumado por capitais financeiros dos sócios da empresa. O único valor de salientar 

será o valor do capital social de 100000€, onde o valor é necessário permanecer nos 

cofres da empresa não constitui nenhum custo fixo da empresa. 

 

Tabela 18 - Tabela de Financiamento 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Investimento = Capital Fixo + FMN   14.418 -318 493 648 612 674 

Margem de segurança   2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Necessidades de financiamento   14.700 -300 500 700 600 700 

        
        Fontes de Financiamento   2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Meios Libertos   707 6.608 14.676 25.273 34.815 45.686 
Capital Social   100.000           
Empréstimos de Sócios / Suprimentos               
Financiamento bancário e outras Inst. 

Crédito               

TOTAL  100.707 6.608 14.676 25.273 34.815 45.686 
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2011 

Capital em dívida (início período)               
Taxa de Juro   3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Juro Anual               
Reembolso Anual               
Imposto Selo (0,4%)               
Serviço da dívida               
Valor em dívida               

        2012 
       Capital em dívida (início período)               

Taxa de Juro     3% 3% 3% 3% 3% 

Juro Anual               
Reembolso Anual               
Imposto Selo (0,4%)               
Serviço da dívida               
Valor em dívida               

        2013 
       Capital em dívida (início período)               

Taxa de Juro       3% 3% 3% 3% 

Juro Anual               
Reembolso Anual               
Imposto Selo (0,4%)               
Serviço da dívida               
Valor em divida               

        2014 
       Capital em dívida (início período)               

Taxa de Juro         3% 3% 3% 

Juro Anual               
Reembolso Anual               
Imposto Selo (0,4%)               
Serviço da dívida               
Valor em dívida               

        2015 
       Capital em dívida (início período)               

Taxa de Juro           3% 3% 

Juro Anual               
Reembolso Anual               
Imposto Selo (0,4%)               
Serviço da dívida               
Valor em dívida               

        2016 
       Capital em dívida (início período)               

Taxa de Juro             3% 

Juro Anual               
Reembolso Anual               
Imposto Selo (0,4%)               
Serviço da dívida               
Valor em dívida               



Escola Superior de Turismo e Hotelaria – Informática para o Turismo  60 
 

DIP – Discover Inland Portugal  

 

10.8. Demonstração de Resultados 
 

A demonstração de resultados aponta as consequências entre as receitas e 

custos aplicados à empresa DIP. No primeiro ano a empresa apresenta resultados 

líquidos negativos, embora a partir do segundo ano a empresa já tenha ultrapassado o 

mau momento apresentando um resultado positivo e bastante motivante. 

 

Tabela 19 - Tabela de Demonstração de resultados 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Vendas              
Prestações de Serviços 196.704  210.473  227.311  247.769  267.591  288.998  

Volume de Negócios 196.704  210.473  227.311  247.769  267.591  288.998  

(-) Variação da Produção             
CMVMC             
Outros custos variáveis (FSE) 164.796  169.740  174.832  180.077  185.479  191.044  

Margem Bruta de Contribuição 31.908  40.733  52.479  67.692  82.111  97.954  

  16% 19% 23% 27% 31% 34% 

FSE- Custos Fixos 3.408  3.510  3.616  3.724  3.836  3.951  

Resultado Económico 28.500  37.223  48.864  63.968  78.276  94.003  

Impostos             

Custos com o Pessoal 28.543  29.399  30.281  31.189  32.125  33.089  

% de Vendas 15% 14% 13% 13% 12% 11% 

Outros Custos Operacionais             
Outros Proveitos Operacionais             

EBITDA -43  7.824  18.582  32.779  46.150  60.915  

Amortizações 2.958  2.958  2.958  2.758  811    
Ajustamentos / Provisões             

EBIT -3.000  4.867  15.625  30.021  45.340  60.915  

Custos Financeiros             
Proveitos Financeiros             

RESULTADO FINANCEIRO             

Custos Extraordinários             
Proveitos Extraordinários             

RAI -3.000  4.867  15.625  30.021  45.340  60.915  

Impostos sobre os lucros   467  3.906  7.505  11.335  15.229  

RESULTADO LÍQUIDO  -3.000  4.400  11.719  22.516  34.005  45.686  

  
-3.000 

    % DOS CUSTOS DE ESTRUTURA S/VN 18% 17% 16% 15% 14% 13% 

% DO RESULTADO LÍQUIDO S/VN -2% 2% 5% 9% 13% 16% 
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10.9. Mapa de Cash-Flows operacionais  
 

O Cash Flow é um termo que se refere à quantidade de dinheiro que é 

recebido e pago por um negócio durante um determinado período, que pode avaliar 

os estado ou performance de uma empresa ou projecto.  

 

Tabela 20 - Tabela do Mapa Cash-Flows operacionais  

 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Meios Libertos do Projecto               

Resultados Operacionais (EBIT) x (1-
IRC)   -2.250 3.650 11.719 22.516 34.005 45.686 

Amortizações do exercício   2.958 2.958 2.958 2.758 811   

Provisões do exercício               

    707 6.608 14.676 25.273 34.815 45.686 

Investim./Desinvest. em Fundo Maneio               
   Fundo de Maneio   -1.977 318 -493 -648 -612 -674 

                

CASH FLOW de Exploração   -1.270 6.925 14.183 24.625 34.204 45.011 

  
       Investim./Desinvest. em Capital Fixo               

   Capital Fixo   -12.441           

        Free cash-flow   -13.711 6.925 14.183 24.625 34.204 45.011 

  
       CASH FLOW acumulado   -13.711 -6.785 7.397 32.023 66.226 111.238 
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10.10. Plano de Financeiro  
 

Tabela 21 - Tabela do Plano de Financeiro 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ORIGENS DE FUNDOS             

Meios Libertos Brutos   -43 7.824 18.582 32.779 46.150 60.915 

Capital Social (entrada de fundos)   100.000           

Empréstimos Obtidos               

Desinvest. em Capital Fixo               

Desinvest. em FMN     318         

Empréstimos de sócios / suprimentos               

Proveitos Financeiros               

              
Total das Origens 99.957 8.142 18.582 32.779 46.150 60.915 

APLICAÇÕES DE FUNDOS             

Inv. Capital Fixo   12.441           

Inv Fundo de Maneio   1.977   493 648 612 674 

Imposto sobre os Lucros        467 3.906 7.505 11.335 

Pagamento de Dividendos                

Reembolso de Empréstimos               

Encargos Financeiros               

              
Total das Aplicações 14.418   960 4.555 8.117 12.009 

Saldo de Tesouraria Anual 85.539 8.142 17.623 28.224 38.034 48.905 
Saldo de Tesouraria Acumulado 85.539 93.681 111.304 139.528 177.561 226.467 
Aplicações / Empréstimo Curto Prazo 85.539 93.681 111.304 139.528 177.561 226.467 
Soma Controlo             

 

 

10.11. Balanço  
 

Tabela 22 - Tabela de Balanço 

    2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ACTIVO             

Imobilizado               

Imobilizado Incorpóreo   600 600 600 600 600 600 

Imobilizado Corpóreo   11.841 11.841 11.841 11.841 11.841 11.841 

Amortizações Acumuladas   2.958 5.915 8.873 11.630 12.441 12.441 

Existências               

Matérias Primas e Subsidiárias               

Produtos Acabados e em Curso               

Mercadorias               

Créditos de curto prazo               

Dívidas de Clientes   20.162 21.574 23.299 25.396 27.428 29.622 
Ajustamentos de cobrança 

duvidosa               

Estado e Outros Entes Públicos               
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Outros devedores               

Disponibilidades   86.539 94.681 112.304 140.528 178.561 227.467 

Acréscimos e Diferimentos               

TOTAL ACTIVO 116.185 122.781 139.171 166.735 205.989 257.089 

        CAPITAL PRÓPRIO             

Capital Social   100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Prestações Suplementares               

Reservas de reavaliação               

Reservas e Resultados Transitados     -3.000 1.400 13.119 35.634 69.639 

Resultados Líquidos   -3.000 4.400 11.719 22.516 34.005 45.686 

TOTAL CAPITAIS PRÓPRIOS 97.000 101.400 113.119 135.634 169.639 215.325 

        PASSIVO             
Provisão para impostos               
Dívidas a 3º - M/L Prazo               

Dívidas a Instituições de Crédito               

Dívidas a Fornecedores de Imob               
Suprimentos               
Outros credores               

Dívidas a 3º - Curto Prazo               
Dívidas a Instituições de Crédito               
Dívidas a Fornecedores   17.153 17.667 18.197 18.743 19.305 19.885 
Estado e Outros Entes Públicos   2.032 3.714 7.856 12.357 17.045 21.879 
Outros credores               

Acréscimos e Diferimentos               

TOTAL PASSIVO 19.185  21.381  26.053  31.100  36.350  41.764  

        TOTAL PASSIVO + CAPITAIS PRÓPRIOS 116.185  122.781  139.171  166.735  205.989  257.089  
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10.12. Principais Indicadores 
 

Tabela 23 - Tabela de Principais Indicadores 

INDICADORES ECONÓMICOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Taxa de Crescimento do Negócio   7% 8% 9% 8% 8% 

Eficiência Operacional   4% 9% 15% 21% 27% 

Margem Operacional das Vendas   2% 7% 12% 17% 21% 

Rentabilidade Líquida das Vendas   2% 5% 9% 13% 16% 

Peso dos Custos c/Pessoal nos PO   14% 13% 13% 12% 11% 

       INDICADORES ECONÓMICOS - FINANCEIROS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Return On Investment (ROI)   4% 8% 14% 17% 18% 

Rendibilidade do Activo   4% 11% 18% 22% 24% 

Rotação do Activo   171% 163% 149% 130% 112% 

Rotação do Imobilizado   3225% 6370% 30559% #DIV/0! #DIV/0! 

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE)   4% 10% 17% 20% 21% 

Rotação dos Capitais Próprios   208% 201% 183% 158% 134% 

       INDICADORES FINANCEIROS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Autonomia Financeira   83% 81% 81% 82% 84% 

Solvabilidade Total   474% 434% 436% 467% 516% 

Endividamento Total   17% 19% 19% 18% 16% 

Endividamento ML Prazo   0% 0% 0% 0% 0% 

       INDICADORES DE LIQUIDEZ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Liquidez Geral   544% 520% 534% 567% 616% 

Liquidez Reduzida   544% 520% 534% 567% 616% 

       ANÁLISE DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Capitais Permanentes   101.400 113.119 135.634 169.639 215.325 

Activo Fixo   6.526 3.568 811 0 0 

FUNDO DE MANEIO LÍQUIDO   94.874 109.550 134.824 169.639 215.325 

Necessidades Cíclicas   21.574 23.299 25.396 27.428 29.622 

Recursos Cíclicos   17.667 18.197 18.743 19.305 19.885 

NECESSIDADES FUNDO DE MANEIO   3.906 5.102 6.653 8.123 9.738 

Tesouraria Activa   94.681 112.304 140.528 178.561 227.467 

Tesouraria Passiva   3.714 7.856 12.357 17.045 21.879 

TESOURARIA LÍQUIDA   90.968 104.448 128.170 161.516 205.587 

              
CONTROLO : TRL = FML - NFM   90.968 104.448 128.170 161.516 205.587 

              
Variação do FML     14.676 25.273 34.815 45.686 

Variação das NFM     1.196 1.551 1.469 1.615 

Variação da TRL     13.480 23.722 33.346 44.071 

INDICADORES DE RISCO NEGÓCIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Margem Bruta   40.733 52.479 67.692 82.111 97.954 

Grau de Alavanca Operacional   837% 336% 225% 181% 161% 

Ponto Crítico   185.327 159.632 137.885 119.835 109.280 

Margem de Segurança   14% 42% 80% 123% 164% 
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10.13. Avaliação 
 

Na avaliação sobre a empresa DIP, os resultados demonstram que a taxa 

interna de rentabilidade está na ordem dos 136% e que o período de pay back ronda o 

ronda o segundo ano de actividade. 

 

Tabela 24 - Tabela de Avaliação 

Na perspectiva do Projecto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

         Free Cash Flow to Firm   -13.711 6.925 14.183 24.625 34.204 45.011 557.478 

  
       

WACC   13,00% 13,09% 13,18% 13,28% 13,38% 13,48% 13,48% 

Factor de actualização   1 1,131 1,280 1,450 1,644 1,865 2,117 

 
        

Fluxos actualizados   -13.711 6.124 11.081 16.983 20.807 24.129 263.349 

             -13.711 -7.587 3.493 20.477 41.284 65.413 328.762 

         Valor Actual Líquido (VAL)   328.762 
      

             #NÚM! #NÚM! 30% 72% 90% 100% 128% 

         Taxa Interna de Rentibilidade   128,47% 
      

         Pay Back period   2 Anos 
     

         
         Na perspectiva do Investidor 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

         Free Cash Flow do Equity   -13.711 6.925 14.183 24.625 34.204 45.011 528.636 

 
        

Taxa de juro de activos sem risco   3,00% 3,09% 3,18% 3,28% 3,38% 3,48% 3,58% 

Prémio de risco de mercado   10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Taxa de Actualização   13,30% 13,40% 13,50% 13,61% 13,71% 13,83% 13,94% 

Factor actualização   1 1,134 1,287 1,462 1,663 1,893 2,156 

 
  

      Fluxos Actualizados   -13.711 6.107 11.019 16.841 20.571 23.783 245.140 

  
       

    -13.711 -7.604 3.416 20.257 40.827 64.610 309.750 

         Valor Actual Líquido (VAL)   309.750 
      

             #NÚM! #NÚM! 30% 72% 90% 100% 127% 

         Taxa Interna de Rentibilidade   127,47% 
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Pay Back period   2 Anos 
     

         
         
         Cálculo do WACC 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  Passivo Remunerado 0 0 0 0 0 0 
  Capital Próprio 97.000 101.400 113.119 135.634 169.639 215.325 
  TOTAL 97.000 101.400 113.119 135.634 169.639 215.325 
  % Passivo remunerado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
  % Capital Próprio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  

         Custo 
        Custo Financiamento 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

  Custo financiamento com efeito fiscal 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 
  Custo Capital 13,00% 13,09% 13,18% 13,28% 13,38% 13,48% 
  Custo ponderado 13,00% 13,09% 13,18% 13,28% 13,38% 13,48% 
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Conclusão 
 

Devido à situação actual do Turismo em Portugal, sobretudo na Região Centro 

do país, conceitos inovadores como a empresa DIP podem desenvolver e melhorar a 

oferta já existente. Um Turismo nacional mais agregador e uniforme aumenta a 

qualidade e atrai um maior fluxo de turistas e visitantes. Conforme as novas 

tendências e os tipos de turismo a desenvolver, segundo o Plano Estratégico Nacional 

do Turismo, a DIP concentra as suas forças. Esta análise de acordo com estudos 

governamentais incrementa credibilidade e fiabilidade no plano de negócios. 

Através do estudo realizado podemos concluir que a DIP é uma boa aposta 

para promover e desenvolver o destino turístico da Região Centro do pais, pois a DIP 

permitirá que exista um crescimento económico na região, valorizando aquilo que a 

região tem para oferecer, desde pequenas peças dos artesãos, venda de produtos 

oriundos da região, descoberta de novas tradições e a participação nas mesmas. 

Concluímos que a DIP é uma proposta viável e inovadora na região. Este 

estudo terá de ser futuramente actualizado, pois estão constantemente a sair novos 

estudos e novos dados estatísticos que poderão ser bastante importantes para avaliar 

se a DIP continua a ser ou não viável. Uma das grandes dificuldades foi encontrar 

estatísticas ao nível do tipo de motivação por mercados. Estes tipos de estatísticas 

tornam-se bastante importantes uma vez que os mercados que a DIP pensa de 

momento que são prioritários, no futuro, estes poderão ser menos importantes e 

poderão surgir novos mercados que possam ser prioritários para a DIP. O projecto 

poderá ser constantemente melhorado através de pesquisas e actualizações 

constantes. Neste sentido, é bastante importante salientar que no ponto 5 do capítulo 

II, referente aos concorrentes da DIP, foi elaborado através de uma análise local, sendo 

necessário a realização de um estudo mais consistente para verificar se existe a nível 

nacional agências que vendam o destino turístico do Interior Centro. 

O projecto e de acordo com a unidade curricular de empreendedorismo, 

obtivemos resultados positivos na aprendizagem, bem como em conhecimentos 

pessoais bastante significativos do tecido organizacional de empresas, planificação e 
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modelo de negócio financeiro. Estes conhecimentos obtidos fazem de qualquer aluno 

um técnico cada vez mais competente e capaz de enfrentar o mundo do trabalho.
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Anexo I - Protótipo de Pacote Turístico 
Geopark Naturtejo 
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Anexo II - Protótipo de Pacote Turístico 
Serra da Estrela 
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Anexo III - Protótipo de Pacote Turístico 
Serra de S. Macário 

 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria – Informática para o Turismo   
 

DIP – Discover Inland Portugal  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV - Protótipo de Pacote Turístico 
das Aldeias do Xisto 
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Anexo V - Factura Pró-Forma de Material 
de Escritório 
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Anexo VI - Factura Pro-Forma de Material 
Informático 
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Anexo VII - Proposta de Seguro
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Anexo VIII - Proposta de Criação do Site 
DIP 
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