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Tendo por base a análise das grandes tendências da procura internacional, o
Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) definiu 10 produtos seleccionados em
função da sua quota de mercado e potencial de crescimento, bem como da aptidão
e potencial competitivo de Portugal, nos quais deverão assentar as políticas
de desenvolvimento e capacitação da nossa oferta turística.

Esses 10 produtos turísticos estratégicos são:
> Sol e Mar
> Turismo de Natureza
> Turismo Náutico
> Resorts Integrados e Turismo Residencial
> Turismo de Negócios
> Golfe
> Gastronomia e Vinhos
> Saúde e Bem-Estar
> Touring Cultural e Paisagístico
> City Breakst

Os estudos que agora se publicam representam, assim, o ponto de partida para
um trabalho sistemático de criação de novas propostas de consumo e para a definição
de novos modelos de cooperação entre os Destinos Turísticos, o Turismo de Portugal,
ip e as Empresas. Nessa medida, estes estudos pretendem dar início a um debate
construtivo que conduza à adopção das melhoras práticas para desenvolvimento do
Turismo em Portugal.
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A
oportunidades e requisitos
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9TOURING CULTURAL E PAISAGÍSTICO

1. O MERCADO

Motivação principal Mercados

Descobrir, conhecer e explorar
os atractivos de uma região.

> Definição

Touring genérico

abrangente e diverso. O tour, rota ou
circuito são, em si mesmos, a essência do
produto. Representa cerca de 90% das
viagens de Touring.

Touring temático
Tours, rotas ou circuitos focalizados num
determinado tema, o qual constitui o
núcleo da experiência. Exemplo: rota de
castelos medievais. Representa cerca de
10% do total de viagens de Touring.

Actividade

> Volume e evolução
Um sector de 44 milhões de viagens internacionais ao ano na Europa

A procura principal de viagens internacionais de Touring, i.e. aquela para a
qual este é o principal motivo da viagem, é composta por 44 milhões de viagens de
1 ou mais noites de duração. Este volume representa aproximadamente 18% do total
das viagens de lazer realizadas pelos europeus.

Que cresce a um ritmo de 5 a 7% anual
Segundo estimativas de profissionais do sector turístico, entrevistados para o

presente projecto, o mercado de viagens de Touring cresce entre 5% e 7% / ano. Os
resultados do inquérito do European Travel Monitor confirmam esta estimativa, pois
entre os anos 1997 e 2004, as viagens internacionais de Touring dos europeus
cresceram 7,9%.

Percursos em tours, rotas ou circuitos
de diferente duração e extensão, em
viagens independentes e organizadas.

Modalidades segundo o modo
de transporte

Touring independente: viagem em
veículo próprio ou fly & drive.

Touring em grupo: viagens em
transporte colectivo.

Definição do sector  de Touring

Tours, rotas ou circuitos de conteúdos
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10 10 produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal

QUADRO 1: Viagens deTouring ao estrangeiro por mercado emissor.
Ano 2004

Mercado
emissor

Total
de viagens

(em milhares)

% viagens
de Touring

sobre o total

Viagens
de Touring
(milhares)

% sobre o total
de viagens
de Touring

Europa
Itália

França

Alemanha

Reino Unido

Escandinávia

Espanha

Holanda

245,000
16.880

18.493

51.685

39.349

18.571

9.103

17.763

18%
48%

42%

13%

14%

17%

18%

8%

44,000
8.124

7.609

6.501

5.427

3.102

1.620

1.462

100,0
18,5

17,3

14,8

12,3

7,1

3,7

3,3

Fonte: European Travel Monitor-2004, IPK; e estimativas THR.

Itália e França são os principais mercados emissores de viagens de Touring
Itália e França são, de acordo com os resultados do inquérito do European

Travel Monitor – 2004, os dois principais mercados emissores de viagens de Touring.
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, i.e., 36% do total de viagens de Touring realizados pelos
europeus.

A Alemanha e a Reino Unido são também importantes mercados emissores
de viagens de Touringrr em termos absolutos, devido ao tamanho global do mercado,
pois a proporção deste tipo de viagens sobre o total de viagens é consideravelmente
menor, em comparação com Itália e França.

No conjunto, estes quatro países geram 63% das viagens de Touring na Europa.

Fonte: European Travel Monitor, IPK
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Evolução do volume de viagens de Touring. Período 1997 – 2004
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11TOURING CULTURAL E PAISAGÍSTICO

86% das viagens de Touring são de mais de 4 noites
A grande maioria das viagens de Touring realizadas pelos europeus tem uma

duração superior a 4 noites (85,7%). Tendo em conta que os destinos da maior parte
deste tipo de viagens se encontram no próprio continente europeu, isto significa
que a viagem de Touring é uma forma de viajar à qual se dedica uma parte importante
do tempo disponível e, portanto, realiza-se preferencialmente nos períodos de férias
longas.

GRÁFICO 2: Duração das viagens de Touring dos europeus - 2004

4,3%14,34,3
noites1 - 3 n n

85,7%
4 e + noites

Fonte: European Travel Monitor-2004, IPK

Uma procura secundária de 80 milhões de viagens
A procura secundária de Touring é composta pelas viagens que têm outras

motivações principais – especialmente sol e praia – mas nas quais a componente
Touring tem uma presença de maior ou menor intensidade como actividade
complementar,  quando o turista/visitante se encontra no destino.

A procura secundária de Touring está presente em cerca de 80 milhões de
viagens com outras motivações principais, um dado especialmente interessante para
destinos que recebem um volume significativo de visitantes atraídos por outras
razões, e que contam com as condições adequadas para desenvolver uma oferta
atractiva para o mercado do Touring.

> Gasto
O gasto por pessoa /dia depende do conteúdo e da forma como se realiza
a viagem
Não basta simplesmente estabelecer um gasto médio por pessoa/dia e

interpretá-lo como standard no mercado das viagens de touring, pois o gasto realizado
depende, como em todas as tipologias de turismo, de numerosos e variados factores,
sobretudo da quantidade e qualidade dos serviços utilizados no destino (não
considerando o custo do transporte origem – destino – origem) e da forma como se
realiza a viagem (independente ou organizada).

Por outro lado, e considerando que as viagens de touring realizam-se
maioritariamente de forma independente e utilizam veículo particular, constituem,
mais do que em qualquer outro tipo de viagem, uma oportunidade para que cada
utilizador/consumidor tenha um programa “à medida” e, consequentemente, o gasto
realizado apresente também uma grande diversidade.
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Em qualquer caso, e para se estimar o gasto médio por pessoa/dia, que podemos
considerar representativo para a maior parte do mercado, pode assumir-se a seguinte
hipótese:

10 produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal

QUADRO 2: Estimativa do gasto médio por pessoa / dia numa viagem
de touring independente standard

No caso dos tours ou circuitos comercializados como ‘pacotes’, e excluindo o
custo do transporte origem – destino – origem, o preço depende fundamentalmente
da categoria do alojamento e do regime alimentar contratado, do transporte local,
da quantidade e sofisticação das actividades que constituem o conteúdo da viagem,
e também da época em que se realiza e da capacidade de negociação do operador
turístico com os fornecedores. Também neste caso existe uma diversidade de preços.

O quadro seguinte ilustra preços de um tour cultural, em iguais condições de
duração, alojamento e regime de comidas em distintos destinos da Europa, incluindo
transporte aéreo, com saída de Barcelona.

Tour, rota ou circuito realizado de maneira independente, em veículo particular; com um
percurso médio de 200 km / dia; 2 pessoas; alojamento de categoria média, pequeno-a
almoço incluído.

Conceito

Combustível
Alojamentoo
Comidas
Diversos
(compras,
entradas em
atracções, etc.)

25
50
20
15

Fonte: Estimativas de THR com base na opinião dos peritos consultados

Total

Gasto médio pessoa/dia (€)

110

QUADRO 3: Comparação de preços de tours culturais de 8 dias
(7 noites) de duração, incluídos transporte aéreo, alojamento,
comidas e visitas a atracções.

Tour

Total

Paris - Benelux
Istambul e Capadócia
Alemanha Romântica
Cidades Imperiais (Praga – Viena – Budapeste)
Itália Monumental (Roma, Siena, Pisa, Florença, Veneza, Verona,
Milão)
A Bela Áustria
Rússia Imperial
Grande Tour da Escócia

850
870

1.065
1.090
1.135

1.195
1.365
1.420

121
124
152
156
162

171
195
203

Fonte: European Travel Monitor-2004, IPK; e estimativas THR.

médio pax/noite

Preço (€)

12
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> Potencial de compra
Condições favoráveis para o crescimento das viagens de touring
De acordo com os dados de crescimento do mercado das viagens de touring

na Europa durante os últimos anos (gráfico 1), que assinalam um aumento médio
anual acumulado de 7,9% entre 1997 e 2004, pode afirmar-se que o potencial
de compra deste tipo de viagens é elevado e que, não só se manterá, mas irá
provavelmente aumentar no futuro, em consequência de vários factores que
configuram um cenário especialmente favorável para este tipo de viagens. Entre
estes, destacam-se os seguintes:
> A configuração e consolidação de um espaço territorial e económico europeu

comum, com uma moeda única e a eliminação de barreiras burocráticas para a
circulação de pessoas no âmbito da União Europeia (UE).

> A incorporação de novos países à UE, com todo o seu património natural, histórico
e cultural, que é a base para as viagens de touring.

> A constante melhoria das condições de transporte, quer de infra-estruturas, quer
de serviços.

> A alteração dos hábitos de consumo turístico, com uma crescente procura de
viagens que representam experiências mais completas, com elevado conteúdo de
conhecimento, preferência por férias mais activas, etc.

Em consequência, pode afirmar-se que o mercado das viagens de touring
continuará  a crescer a um bom ritmo, não só do ponto de vista da procura primária
(viagens que têm como motivação principal a realização de tour ou circuitos) como
também numa perspectiva da procura secundária, pois também é crescente
a tendência para um conteúdo mais amplo e diverso em todos os tipos de viagens,
incluindo os que têm como motivação principal o sol e praia.

Elevada intenção de compra de viagens de touring na maioria dos principais
mercados emissores europeus
Com o propósito de conhecer a intenção de compra de viagens de touring

realizou-se, em Janeiro de 2006, um inquérito aos consumidores nos principais países
europeus emissores de turismo.

Os resultados desta investigação indicam que a Itália é o mercado que regista
a maior intenção de compra de viagens de touring nos próximos 3 anos. Os dados
desta investigação são, no geral, coerentes com os dados sobre o volume real de
viagens de touring segundo o inquérito do European Travel Monitor (quadro 1), pois
a Itália é o mercado emissor que mostra uma maior intenção de compra e é também
o principal mercado emissor de viagens de touring. Pelo contrário, Espanha aparece
com a 2ª maior taxa de intenção de compra e os dados disponíveis  indicam que não
é um mercado emissor importante de viagens de touring. Assim, é necessária alguma
precaução, uma vez que os resultados de um inquérito sobre intenção de compra
manifestam a expressão de um desejo ou intenção, e não um facto consumado.

13
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10 produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal

2. PERFIL DO CONSUMIDOR

A caracterização do perfil do consumidor de viagens de Touring, que se apresenta
no quadro seguinte, é o resultado de entrevistas em profundidade realizadas a peritos
e operadores turísticos, em Dezembro de 2005, realizadas no âmbito deste estudo.

QUADRO 4: Intenção em realizar viagens de touring nos próximos
3  anos por país emissor

Itália

Espanha

França

Holanda

Grã Bertanha

Alemanha

Fonte: Inquérito aos consumidores nos principais mercados europeus, Janeiro 2006

País emissor Sim, com certeza +
Sim, provavelmente

Sim,
com certeza

Sim,
provavelmente

Ainda não sei Não,
com certeza

70,6%

63,1%

54,0%

52,5%

52,1%

34,8%

31,0%

28,9%

22,7%

19,0%

13,8%

10,4%

39,6%

34,2%

31,3%

33,5%

38,3%

24,4%

21,8%

25,9%

31,7%

22,5%

26,0%

40,5%

7,6%

11,0%

14,3%

25,0%

21,9%

24,7%

Perfil e hábitos de consumo dos turistas que realizam viagens
deTouring

Âmbito Consumidores europeus

Quem são?
Perfil socio-
demográfico

> Casais sem filhos
> Empty nesters
> Reformados

> Nível de formação médio/médio-elevado
> Nível socio-económíí ico médio/médio-elevado

Através de que meio se informam?
Hábitos de
informação > Revistas de viagens

> Brochuras/catálogos

O que compram?
Hábitos
de compra > Destinos distantes: tours ou circuitos organizados (packages)

> Destinos próximos: alojamento e serviços avulso

Onde compram?
> Agências de viagens

Quando compram?
> Low cost travel: reservas de última
> High cost travel: meses de antecedência
> Viagens no período de férias escolares: 6 meses de antecedência
Que tipo de alojamento compram?

> Em geral, as viagens de touring realizam-se  durante todo o ano, embora persista
uma maior concentração nos períodos de férias tradicionais

Como viajam?
> Casais
> Família

Qual é a duração média da viagem?

> Destinos continentais: entre 3 dias e 2 semanas
> Viagens long haul: entre 3 e 5 semanas

>Recomendações de familiares e amigos
> Internet

> Hotéis de 3 a 5 estrelas
> Pousadas

>Alojamentos privados e íntimo
> Apartamentos

Quando viajam?

>Grupos reduzidos de amigos

14
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3. OS DESTINOS CONCORRENTES

O continente europeu é a principal região de destino das viagens
internacionais de touring realizados pela população europeia

ropeus preferem o continente europeu paraff as suas viagens internacionais
de touring, sobretudo a região ocidental, que concentra 55,7% das viagens. Tendo
em conta que os países europeus ocidentais são, simultaneamente, os principais
emissores de viagens de touring, nesta modalidade de viagem verifica-se uma dinâmica
caracterizada pelos movimentos de proximidade geográfica, favorecida pelas
excelentes condições de acessibilidade e transporte existentes nestes países, o que
explica a utilização maioritária do veículo particular como meio de transporte.

No conjunto, os países europeus recebem cerca de 80% do total das viagens
de touring realizados pelos europeus.

QUADRO 5: Principais regiões de destino no mercado das viagens
internacionais de touring dos europeus

Região

Europa Ocidental
Europa Oriental
Europa do Norte
América do Norte
África
Ásia
América Latina
Resto Mundo

55,7
18,9
4,2
5,1
6,6
4,6
1,8
3,3

Fonte: European Travel Monitor – 2004, IPK

Total

%

110

França, Espanha, Itália e Alemanha são os principais destinos das viagens
europeias de touring
Numa perspectiva de destinos individuais, o mercado das viagens de touring

caracteriza-se essencialmente por uma grande dispersão, destaca-se a França, que
recebe quase 12% do total de viagens; seguida pela Espanha, Itália e Alemanha, com
idênticas quotas de participação; num terceiro nível situa-se a Reino Unido e a Áustria.
Portugal também está presente neste mercado, com uma participação reduzida, de
apenas 1,7%.

QUADRO 6: Principais países de destino para viagens de Touring
dos europeus, 2004

Destinos

França
Espanha
Itália
Alemanha
Reino Unido
Áustria
Portugal

Fonte: European Travel Monitor – 2004, IPK

%

11,8
9,8
8,4
7,2
4,6
4,0
1,7

15
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10 produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal

4. A NEGOCIAÇÃO

>  VIAGENS ORGANIZADAS (PACKAGES) VERSUS VIAGENS INDEPENDENTES
Na Europa, as viagens de touring (tours, circuitos) comercializadas como packages,

all inclusive, representam cerca de 30% do total das viagens. Esta percentagem aumenta
sensivelmente quando se trata de destinos de longa distância.

A relativamente baixa proporção de viagens em packages, organizados por
operadores turísticos e directamente comercializados por eles ou pelas agências de
viagens explica-se, tal como indicado anteriormente, em primeiro lugar porque os
destinos para este tipo de viagens realizadas pelos europeus são maioritariamente os
próprios países europeus; em segundo lugar, porque a forma mais habitual de realizar
a viagem é utilizando o próprio veículo como meio de transporte, circunstância
favorecida pelas excelentes infra-estruturas de transporte existentes na maioria dos
países europeus.

Entre as modalidades mais habituais de packages encontram-se:
> Scorted Tours.TT Incluem o tour em autocarro e o alojamento no destino; podem

incluir, o transporte aéreo para o destino.
> Fly & Drive. Incluem o transporte aéreo, um carro de aluguer e frequentemente o

alojamento. Os preços podem variar segundo a categoria do veículo e do hotel
escolhidos pelo cliente.

> Fly & Stay. Incluem unicamente o transporte aéreo para chegar e algum tipo de >
alojamento no destino. Exclui o transporte local (autocarro, eléctrico ou carro de
aluguer).

> KEY PLAYERS NO MERCADO
Os key players no sector das viagens de Touring são:

> Operadores turísticos generalistas: organizam e comercializam, directamente ou
através de agências de viagens, tours ou circuitos de interesse geral, preferencialmente
com conteúdo cultural e paisagístico. Os tours ou circuitos incluem: viagem para e
desde o destino, alojamento e refeições, transfers e transporte local, e visitas com
guia a locais de interesse.

> Operadores turísticos especializados: organizam e comercializam tours ou circuitos
temáticos, focalizados numa actividade ou tema de interesse específico: natureza,
cultura, arte, arqueologia, história, etc. Os grupos de viagem são habitualmente mais
reduzidos do que os dos tours ou circuitos de interesse geral.

> Grupos de consumidores: agrupados em associações, clubes, etc. No mercado das
viagens de Touring destacam-se os Automóveis Clubes, especialmente em países
como Alemanha (ADAC), Holanda (ANWB) e Espanha (RACE), quer na modalidade
de viagens organizadas, quer de viagens independentes.

> TENDÊNCIAS
Os key players no sector das viagens de Touring são:

> Aumento da modalidade fly & drive, favorecida pela crescente presença das
companhias aéreas low cost, que facilita a deslocação orit gem – destino economizando
tempo e dinheiro, e a melhoria das condições de aluguer de veículos no destino
devido, entre outras razões, aos acordos entre companhias aéreas e empresas de

16
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TOURING CULTURAL E PAISAGÍSTICO

rent-a-car. A modalidade fly & drive pode ser utilizada quer numa viagem organizada
(package), quer numa viagem independente. Exemplo: fly & drive na Irlanda, para
além da passagem aérea e do aluguer de automóvel, inclui um bónus de 7 noites,
em bed & breakfast ,  a seleccionar pelo cliente no próprio destino.

> 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.

5. OPORTUNIDADES

> CRESCIMENTO DA PROCURA DE VIAGENS DE TOURING
As oportunidades no mercado das viagens de touring são determinadas

fundamentalmente pelo crescimento da procura, que na Europa registou um aumento
anual acumulado de 8% entre 1997 e 2004.

Tal como foi referido anteriormente, este crescimento manter-se-á e,
provavelmente, irá acentuar-se no futuro como resultado da soma e combinação de
vários factores que contribuem para a expansão das viagens de touring.

Numa perspectiva da Europa, principal região emissora e receptora de viagens
de touring, destacam-se dois factores:
> A configuração de um espaço territorial, administrativo e económico que concentra

provavelmente, em todas as suas manifestações, o maior e mais rico património
cultural do mundo.

> O avanço permanente e sustentado na melhoria das condições materiais,
administrativas, comerciais, etc., facilita as viagens turísticas em geral e as viagens
de touring em particular.

> PROCURA DE EXPERIÊNCIAS DE VIAGEM MAIS COMPLETAS
As oportunidades não resultam apenas do crescimento da procura primária de

viagens de touring, isto é, daquelas viagens que têm como motivação base a realização
de um tour ou circuito como principal actividade.

Existem também oportunidades para a estruturação de produtos de touring
destinados aos consumidores que viajam com outras motivações, e que, uma vez no
destino da sua viagem, procuram complementar e enriquecer a sua experiência turística
mediante a realização de tours ou circuitos ocasionais, combinando atracções
paisagísticas e culturais para descobrir e fruir do território onde se encontram.

> PARA PORTUGAL, EXISTEM OPORTUNIDADES QUER PARA ATRAIR PROCURA
PRIMÁRIA DE VIAGENS DE TOURING, QUER PARA OFERECER MAIOR VALOR
À PROCURA SECUNDÁRIA

As duas circunstâncias descritas anteriormente representam boas oportunidades
para Portugal pois, por um lado, Portugal é um país europeu e portanto pode beneficiar
das vantagens de formar parte da principal região emissora e receptora de viagens
de touring e, por outro, é um país que recebe um importante volume de turistas de
sol e praia, golfe, reuniões, etc., aos quais Portugal pode oferecer mais opções, entre
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elas e de formaff muito destacada, a de percorrer e conhecer diversas regiões do país,
através de uma ampla e variada oferta de rotas e circuitos que possa ser realizada em
boas condições de comodidade e segurança.

Para aproveitar estas oportunidades, Portugal dispõem de adequados recursos
de base, tais como o rico e variado património histórico – cultural, a natureza, a fama
dos vinhos e uma dimensão territorial especialmente adequada para as viagens de
touring, i.e., reúne num território de dimensão relativamente reduzida uma grande
riqueza e variedade de atracções, factor que contribui para reduzir incómodos e
inseguranças ao viajante, optimizando a utilização do tempo de lazer.

Mas o eficaz aproveitamento das oportunidades que oferece o mercado exige
também o cumprimento de alguns requisitos imprescindíveis para competir no
mercado das viagens de touring, que se apresentam no ponto seguinte.

6. REQUISITOS DO SECTOR

Entre os requisitos para competir no sector do turismo de touring, e o mesmo
se passa nos outros sectores turísticos, é preciso distinguir os requisitos básicos, cujo
cumprimento permite simplesmente estar presente no mercado, dos requisitos chave
para poder competir com garantias de êxito.

REQUISITOS BÁSICOS: dispor de riqueza e variedade de atractivos naturais
e culturais.
No sector das viagens de touring, o requisito básico e imprescindível que um

destino deve cumprir para estar presente no mercado é o de dispor de atracções
turísticas (cidades, aldeias, paisagens, monumentos, arquitectura, gastronomia, etc.)
em quantidade e qualidade suficientes e, com o apoio de uma promoção eficaz,
conseguir dá-las a conhecer para estimular o interesse e atrair visitantes.

Esta é, precisamente, a razão pela qual o touring é um dos sectores onde existe
um  maior número de concorrentes presentes no mercado, pois cada país, região ou
cidade, considera que é suficiente dispor de certo número de atracções e promovê-
las para atrair visitantes.

REQUISITOS OU FACTORES CHAVE DE ÊXITO: criar as melhores condições
para o descobrimento, conhecimento e fruição das atracções do destino.
O  êxito de alguns destinos de viagens de touring baseia-se na criação de

vantagens competitivas para aumentar o valor dos recursos de base, assegurar a
singularidade das experiências oferecidas e a qualidade dos processos de serviço e,
simultaneamente, neutralizar ou reduzir as incomodidades e inseguranças do visitante.
Noutras palavras, trata-se de criar as melhores condições possíveis para que os
utilizadores possam, efectivamente, conhecer e desfrutar das atracções naturais e
culturais do destino.

Neste sentido, e de acordo com a opinião de peritos consultados no processo
de elaboração deste estudo, os factores chave para competir com êxito no sector das
viagens de touring, especialmente numa perspectiva da modalidade maioritária
(viagens de conteúdo genérico e realizado de maneira independente), são os seguintes:
> Ampla oferta de rotas e circuitos, quer de conteúdo geral, quer de conteúdo temático.
> Boas vias de comunicação principais e secundárias.

18
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> Ampla rede de áreas de descanso e serviços básicos como estações de serviço,
oficinas, assistência na estrada, etc.

> Um bom e eficaz sistema de sinalização dos recursos e atracções turísticas.
> Adequação dos horários de abertura e encerramento das atracções turísticas às

necessidades dos visitantes.
> Disponibilidade de ampla e completa informação ao viajante, em diversos idiomas,

sobre as rotas e circuitos existentes, o tempo de viagem, as condições e características
das estradas, as ligações entre os diversos pontos, os horários das estações de serviço
e outros serviços, etc.

> Uma oferta de alojamento ampla, variada e de qualidade.
> Ampla oferta de restaurantes.
> Padrões de qualidade homogéneos em todos os serviços.

No que diz respeito às viagens de touring organizadas e realizadas em grupo,
a  disponibilidade de meios de transporte (autocarros) modernos e seguros, agências
receptivas eficazes e de elevado profissionalismo e, sobretudo, guias profissionais com
grande conhecimento do destino e domínio de idiomas são requisitos chave.

19
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Portugal tem uma variedade de recursos de base, tanto culturais como naturais,
alguns dos quais classificados pela UNESCO como Património Mundial.

> Centro histórico de Angra do Heroísmo, Terceira, Açores
> Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa
> Torre de Belém, Lisboa
> Mosteiro da Batalha
> Convento de Cristo, Tomar
> Centro histórico de Évora
> Mosteiro de Alcobaça
> Paisagem cultural de Sintra
> Centro histórico do Porto
> Sítios arqueológicos no Vale do rio Côa
> Floresta laurissilva, Madeira
> Alto Douro Vinhateiro
> Centro histórico de Guimarães
> Paisagem da cultura da vinha da ilha do Pico, Açores

Para além deste património, Portugal tem também uma oferta cultural associada
a  diferentes períodos da história, reflectindo os vários momentos da cultura portuguesa,íí
corporizada em aldeias e bairros históricos, locais e monumentos de interesse
arquitectónico, museus e sítios arqueológicos, igrejas e templos religiosos, com
destaque para cidades e vilas relacionadas com o período dos Descobrimentos
portugueses, aldeias históricas, castelos e fortificações de fronteira, vestígios
arqueológicos no Alentejo e Algarve, vestígios judaicos, vestígios árabes, Rota do
Manuelino, Rota de Císter, Rota do Românico, Rota do Barroco e arquitectura
contemporânea.

Entre os recursos e atracções de interesse natural destacam-se os espaços
naturais protegidos – 1 Parque Nacional, 13 Parques Naturais, 9 Reservas Naturais,
6 Paisagens Protegidas e 5 Monumentos Naturais – que representam 21% do território
português:

1. OS RECURSOS DISPONÍVEIS
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> Parque Nacional da Peneda-Gerês
> Parque Natural do Litoral Norte
> Parque Natural de Montesinho
> Parque Natural do Douro Internacional
> Parque Natural da Serra da Estrela
> Parque Natural de Sintra-Cascais
> Parque Natural da Serra de São Mamede
> Parque Natural da Arrábida
> Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
> Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa

Vicentina
> Parque Natural da Ria Formosa
> Parque Natural do Alvão
> Parque Natural do Vale do Guadiana
> Parque Natural do Tejo Internacional
> Parque Natural da Madeira
> Reserva Natural do Estuário do Tejo

Real de Santo António
> Reserva Natural da Serra de Malcata
> Reserva Natural das Lagoas de Sto. André

e da Sancha
> Reserva Natural do Paúl de Boquilobo

> Reserva Natural das Berlengas
> Reserva Natural do Paúl de Arzila
> Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto
> Reserva Natural do Estuário do Sado
> Reservas Naturais das Ilhas Selvagens e Desertas
> Reserva Natural do Garajau
> Paisagem Protegida da Arriba Fóssil de Costa da

Caparica
> Paisagem Protegida da Serra do Açor
> Paisagem Protegida da Serra de Montejunto
> Paisagem Protegida da Lagoa de Bertiandos e

São Pedro de Arcos
> Paisagem Protegida de Corno do Bico
> Paisagem Protegida de Albufeira do Azibo
> Monumento Natural Pegadas de Dinossáurios

de Ourém/Torres Novas (integrado no Parque
Natural das Serras de Aire e de Candeeiros)

> Monumento Natural de Carenque
> Monumento Natural de Lagosteiros
> Monumento Natural de Pedra da Mua (integrado

no Parque Natural da Arrábida)
> Monumento Natural de Pedreira

As áreas contíguas às áreas protegidas são também consideradas zonas de
interesse natural. Para além destas áreas, com um estatuto específico, existem outras
zonas com características ideais para a prática do Turismo de Natureza. No que diz
respeito às zonas de montanha é considerada de interesse a Serra da Freita (Arouca),
a Serra da Lousã e a região da Meseta Meridional, onde se situa o Geoparque que,
desde Julho 2006, é o primeiro deste género em Portugal a ser integrado na rede
europeia de Geoparques. Os rios Minho, Tâmega, Paiva, Mondego, Zêzere e Teixeira
são alguns dos rios com excelentes condições para a prática de actividades tais como
canoagem, rafting e canyoning.

As ilhas dos Açores e Madeira, devido às suas características especiais de naturez
geológica e de biodiversidade, constituem um cenário de excelência para o
desenvolvimento do touring de natureza.

Nos Açores, o touring de natureza é muito significativo devido à diversidade
da paisagem das diversas ilhas, com os fenómenos vulcânicos (lagoas, caldeiras,
crateras, grutas e fumarolas), as flores (mais de 55 plantas endémicas) e a fauna, com
as aves e as baleias como os elementos mais atractivos.

A Madeira com a sua vegetação luxuriante e variada (2/3 da ilha estão classificados
como reservas naturais) e a variedade de plantas tornam a ilha num destino de grande
interesse para o touring de natureza. Aliás, este é já um produto com uma oferta bem
estruturada, sendo possível percorrer a Madeira através de veredas e ‘levadas’, em
percursos acessíveis e com vários graus de dificuldade.

> Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila
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2. A CADEIA DE PRODUÇÃO DE VALOR: FRÁGIL ARTICULAÇÃO

Baixo grau de cumprimento dos factores chave de êxito
Apesar de contar com recursos de base singulares, bem distribuídos no território

nacional e com boas acessibilidades, existem carências e deficiências relacionadas
com os factores chave de êxito que impedem ou dificultam uma articulação da cadeia
de produção de valor eficaz e a satisfação das necessidades do consumidor de turismo
de touring.

A cadeia de produção no turismo de touring, que por definição implica o
descobrimento e o conhecimento de um território através de rotas e circuitos, é
constituída por numerosos e diversos componentes e requer um grau elevado de
cooperação e coordenação entre o sector público e o privado.

Na cadeia de produção de valor para o mercado de viagens de touring em
Portugal, observa-se um grau de estruturação reduzido e, em consequência, o seu
desempenho é deficiente em termos de eficácia e competitividade.

A responsabilidade da gestão de algumas das componentes da cadeia de
produção recai, maioritariamente, sobre a administração pública, tanto a nível nacional,
como regional ou local. Algumas das deficiências e carências, cuja solução se
encontra sobretudo sob a responsabilidade da administração pública, são:
> Estado precário de algumas estradas secundárias.
> Sinalização deficiente e inadequada dos recursos e atracções turísticas.
> Horários de funcionamento dos museus e monumentos inadequados às necessidades

e hábitos de consumo dos turistas/visitantes.
> Falta de material informativo em vários idiomas.
> Poucos postos de informação e apoio ao turista.

No entanto, a responsabilidade da gestão de outras importantes componentes
da cadeia de produção de valor recai sobretudo sobre o sector privado, e algumas
das deficiências e carências que Portugal apresenta neste capítulo são:
> Insuficiente oferta de alojamento de qualidade fora dos grandes centros urbanos.
> Oferta gastronómica de fraca qualidade nos locais mais afastados das grandes

cidades.
> A mesma situação afecta a oferta comercial, com poucos produtos artesanais.

Os padrões de qualidade dos serviços não são homogéneos, apresentando
notáveis diferenças entre os vários locais do território.

Falta de cooperação e coordenação pública-pública, pública-privada
e privada-privada
Para além das deficiências competitivas específicas de determinadas

componentes, o desempenho da cadeia de produção no sector do turismo de touring
em Portugal é afectado negativamente pelos baixos níveis de cooperação e
coordenação, quer entre o sector público e o sector privado, quer entre os diversos
interlocutores do sector público (organismos e instituições) e entre os operadores
privados entre si (agências receptivas, alojamento, restauração, etc.).
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Apenas 6% dos turistas estrangeiros que se deslocam a Portugal têm como
motivação principal uma viagem de touring
Segundo uma pesquisa do European Travel Monitor – 2004, Portugal recebe

1,7% das viagens internacionais de touring realizadas pelos europeus, o que representa
quase 750.000 visitantes.

Se considerarmos este número, significa que, do total de visitantes estrangeiros
que se deslocam a Portugal (12 milhões), aproximadamente 6% corresponde a turistas
cuja motivação principal de viagem é o touring.

Considerando as potencialidades de Portugal como destino para este tipo de
viagens,  a actual participação no mercado europeu das viagens de touring é, todavia,
baixa.

No entanto, aproveitando as vantagens de Portugal em termos de dimensão
territorial  e riqueza e variedade de atracções, a maioria dos turistas que chegam ao
país motivados por outras razões (golfe, reuniões, city breaks…) realizam algum circuito
de curta duração em regiões próximas do seu ponto de destino, ou seja, os visitantes
de cidades como Lisboa e Porto realizam tours ou circuitos de curta duração nas regiões
próximas.

Contudo, Portugal é percepcionado positivamente como destino de viagens
de touring
Com o objectivo de aferir a imagem percepcionada de Portugal como destino

para diversas motivações de viagens, aquando da realização do presente trabalho,
realizou-se um inquérito em 6 dos principais mercados europeus emissores de viagens
de lazer.

Apesar da necessária precaução na análise dos dados, os resultados  obtidos
mostram que Portugal é percepcionado como um destino bastante adequado para
viagens de touringrr , especialmente nos países mais próximos geograficamente, como
Itália, Espanha e França.

Assim, para além do significado ou valor estritamente quantitativo dos resultados,
estes devem ser interpretados mais como uma ausência de barreiras ou de percepções
negativas relevantes para Portugal como eventual destino de viagens de touring,
consequentemente, existe uma boa oportunidade para tornar estas percepções
favoráveis numa realidade.

3.  A COMPOSIÇÃO DA PROCURA
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QUADRO 8: Percepção de Portugal como destino adequado para
viagens de Touring

Itália

Espanha

França

Alemanha

Holanda

Reino Unido

Fonte: Inquérito aos consumidores nos principais mercados europeus, Janeiro 2006

País emissor
Sim, muito adequado +
Sim, o suficiente

Sim, muito
adequado

Sim, o
suficiente

Pouco
adequado

Não é
adequado

88,10%

75,80%

74,30%

58,20%

55,10%

49,20%

41,60%

25,30%

24,30%

22,70%

15,50%

12,20%

46,50%

50,50%

50,00%

35,50%

39,60%

37,00%

10,60%

20,90%

21,70%

34,10%

31,30%

37,30%

1,30%

3,30%

4,00%

7,70%

13,60%

13,50%

4. UM ELEVADO POTENCIAL COMPETITIVO

Apesar do baixo grau actual de desenvolvimento, Portugal apresenta um elevado
potencial de crescimento e forff talecimento do sector do turismo de touring, uma vez
que tem “matéria prima” abundante e de elevada qualidade, concentrada numa
dimensão geográfica especialmente adequada às características deste sector.

Portugal cumpre, assim, de forma satisfatória, os requisitos básicos e
imprescindíveis para estar presente no mercado, mas tal situação não é suficiente
para aspirar a tornar-se num destino preferencial de viagens de touring.

É necessário realizar esforços para cumprir os factores chave de êxito
Para um melhor aproveitamento e profundidade das potencialidades que os

seus recursos e atracções oferecem, bem como das oportunidades que oferece ao
mercado, Portugal deve melhorar substancialmente o seu desempenho nos factores
chave de êxito do sector das viagens de touring que, não se baseiam tanto em vantagens
comparativas (quantidade, beleza ou valor intrínseco dos recursos), mas em vantagens
competitivas (singularidade das experiências oferecidas, qualidade dos processos de
serviços, profissionalismo das empresas e recursos humanos, etc.).

O potencial competitivo de Portugal reside no facto de, apesar de ser necessário
realizar importantes esforços, o cumprimento dos factores chave de êxito no sector
de turismo de touring pode ser alcançado. O cumprimento dos requisitos básicos é
que seria extremamente difícil de alcançar pois, por exemplo, um património histórico-
arquitectónico-artístico-monumental rico e variado ou se tem ou não se tem.

Como referido anteriormente, a competitividade no sector das viagens de touring
depende, fundamentalmente, da criação de condições mais favoráveis, confortáveis
e seguras para a descoberta, exploração, conhecimento e fruição do território e a suas
atracções.

A competitividade passa assim pela articulação de uma variada oferta de rotas,
tours ou circuitos; por um bom sistema de sinalização e informação turísticas; adequaçãoff
dos horários de funcionamento das atracções à actividade turística; ampla rede de
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áreas de descanso e de serviços básicos, tais como estações de serviço, oficinas,
assistência em viagem, etc; implementação de padrões de qualidade nos equipamentos
e serviços; rede de alojamento, restaurantes e serviços comerciais de qualidade que
não esteja concentrada apenas nas grandes cidades; e, sobretudo, elevado grau de
cooperação e coordenação entre os diversos agentes públicos e privados, quer entre
si, quer entre uns e outros.

Esta situação pode ser perfeitamente alcançada, apesar dos esforços que serão
necessários realizar, através de um trabalho demorado e sistemático, uma vez que os
resultados só serão obtidos no médio ou longo prazo.

E incrementar o grau de conhecimento e percepção de Portugal como
destino de viagens de touring
Com base nestas premissas e através de uma acção promocional e de

comunicação eficaz, a fim de aumentar o grau de conhecimento e percepção de
Portugal como destino de viagens de touring nos mercados emissores, pode afirmar-
se que a capacidade potencial da competitividade de Portugal no sector das viagens
de é alta.

A acção promocional e de comunicação de Portugal a desenvolver, com o
objectivo de aumentar o grau de conhecimento e percepção de Portugal como destino
de viagens de touring, não deve dirigir-se apenas aos mercados emissores, mas também
aos turistas e visitantes que se encontram em Portugal por outras motivações de
viagem, aproveitando a força da recomendação e comunicação interpessoal, o factor
de influência mais poderoso na decisão final sobre o tipo e o destino de viagem.
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MODELO DE NEGÓCIO
Toda a informação disponível indica que o mercado de touring independente,

de conteúdo amplo e diverso, é o que tem maior volume e o que apresenta maiores
perspectivas de crescimento a longo prazo. Por outro lado, a avaliação da capacidade
competitiva de Portugal revela que é neste mercado onde existem melhores
oportunidades para competir a nível internacional, pois o país conta com recursos e
atracções de base, ainda que seja preciso trabalhar para conseguir um melhor
desempenho da cadeia de produção de valor.

Em consequência, o modelo de negócio que se desenvolve em seguida faz
referência essencialmente ao mercado de touring independente, com conteúdo amplo,
complementado com a modalidade de touring organizado. O modelo propõe, como
linha de evolução futura, avançar na estruturação da oferta para um touring temático,
quer na modalidade de viagem independente, quer organizada.

O modelo de negócio tem 4 componentes, que se descrevem em seguida:

1. TARGETING

> SEGMENTOS / PÚBLICOS ALVO

PRIORIDADE 1:
a) Turistas europeus em viagem independente
b) Turistas europeus em viagem organizada
(package(( )

PRIORIDADE 2:
a) Turistas estrangeiros em Portugal
b) Turistas portugueses

Investigações realizadas na Europa e nos Estados Unidos da América pelo
Governo da Nova Zelândia e pelo National Geographic identificaram um segmento
baptizado de interactive travellers, cujo perfil e hábitos de consumo o torna
especialmente adequado para a modalidade de touring, pois estas pessoas viajam
com a motivação principal de descobrir, conhecer e experimentar um lugar, envolvendo
todos os seus aspectos: paisagem, história, cultura, natureza e população.

Consumidores de espírito curioso, que valorizam os aspectos que reflectem
o carácter e a personalidade de um destino

Os interactive travellers são pessoas de idade compreendida entre os 25
– 35 anos, e os 50 – 65 anos, total ou parcialmente libertos da responsabilidade de
filhos menores, e de nível socio-económico médio e médio/alto.

São consumidores que preferem descobrir um território por si mesmos
mas em adequadas condições de conforto e segurança, e valorizam sobretudo os
elementos que reflectem o carácter e a personalidade do lugar, tanto na arquitectura
como na gastronomia, ambiente urbano, populações, etc.

O Targeting inclui dois elementos: os segmentos de procura ou públicos alvo,
e os mercados geográficos alvo.
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QUADRO 11: Priorização de mercados geográficos

Critérios de priorização
Factor de

ponderação
Resultados ponderados

AL

15

15

6

16

52

RU

12

20

8

20

60

ES

12

25

10

12

67

FR

15

25

6

16

62

IT

15

25

4

16

60

ESC

12

20

8

12

52

HO

9

15

6

12

42

EUA

6

10

4

8

29

3

5

2

4

Volume total de viagens ao estrangeiro *

% viagens touring / total de viagens

Peso na procura actual de Portugal

Interesse estratégico para Portugal

Total

* No caso dos Estados Unidos, trata-se de viagens à Europa.

> MERCADOS GEOGRÁFICOS

4 mercados prioritários: Espanha, França, Reino Unido e Itália
Os consumidores actuais de viagens de touring independente em Portugal são

provenientes, na sua grande maioria, do mercado nacional. A predominância do
mercado interno é uma característica muito habitual neste sector, dada a tipologia
de deslocações predominante (carro próprio) que se verifica nestas viagens.

Conhecida esta realidade, é importante continuar a estimular o aumento destas
viagens no próprio mercado interno já que este compensará eventuais crises nos
mercados externos, para além de ter um efeito multiplicador de investimentos,
recursos e activos estratégicos na coesão social e económica.

Numa perspectiva de médio/longo prazo, e com o objectivo de aumentar o
volume de procura estrangeira, Portugal deverá concentrar os esforços nos
países/mercados que apresentam a melhor combinação de volume de procura de
viagens de touring independente e interesse estratégico para Portugal.

Foi assim estabelecida uma priorização de mercados geográficos tendo em
consideração os seguintes critérios:

b) Proporção de viagens de touring sobre o total de viagens ao estrangeiro em cada
mercado emissor.

d) O interesse estratégico de cada mercado emissor para Portugal, medido em termos
da sua contribuição para a melhoria da competitividade (grau de exigência e
sofisticação dos consumidores) e um maior equilíbrio na proveniência da procura.

Em cada mercado emissor, os critérios foram avaliados numa escala de 1 (valor
mais baixo) a 5 (valor mais alto) e, por sua vez, cada valor obtido foi ponderado por
outro valor, atribuída a importância de cada critério também numa escala de 1 (valor
mais baixo) a 5 (valor mais alto), numa perspectiva estratégica para o desenvolvimento
do sector de viagens de touring em Portugal.

De acordo com este método, os resultados obtidos, que se ilustram no quadro
seguinte, indicam as seguintes prioridades:

Prioridade 1: Espanha, França e Reino Unido
Prioridade 2: Itália, Escandinávia e Alemanha
Prioridade 3: Holanda e EUA

a) Volume total de viagens vocacionadas para o estrangeiro em cada mercado emissor.

c) Peso actual de cada mercado emissor no total da procura de Portugal.
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2. CLIENTING

A componente Clienting do Modelo de Negócio corresponde a todas aquelas
acções destinadas a atrair e fidelizar os clientes alvo seleccionados.

> PUBLICIDADE
> Realizar campanhas publicitárias ao longo do ano orientadas para comunicar

os principais atributos do touring em Portugal através da cobertura pelos
media nos principais mercados internacionais. Os principais meios de
informação nestes mercados são:

> Imprensa: nacional, regional, revistas de viagens e de interesse especial, etc.
> TV e Rádio: programas sobre férias e estilos de vida, programas de interesse

> Internet: páginas de viagens
• Em complemento à campanha de publicidade, os jornalistas devem ser
incentivados a visitar Portugal em programas de imprensa com todos os
custos pagos. Devem ser seleccionados com base em critérios como perfis
de audiência/espectadores em cada mercado, assim como números de
circulação/audiência.
• Estes programas devem ser realizados com regularidade e em datas
específicas coincidentes com eventos em Portugal: festas regionais, etc.

> SECÇÃO TOURING DO PORTAL DE TURISMO
Desenvolver e implementar ‘Estratégias de publicidade na internet’. Uma vez
que o consumo através da internet está a aumentar, Portugal deve ter como
prioridade a manutenção da sua presença online. Com este fim, Portugal deve
identificar as áreas chaves para conduzir a sua estratégia de publicidade online.
Algumas das principais áreas de actuação devem ser:

> Anúncios online: desenvolvimento de banners, vídeos, screen savers, etc., que
contenham fortes componentes emocionais; os anúncios devem causar

> Motor de pesquisa e optimização de marketing: desenvolvimento de uma
estratégia para melhorar os rankings de Portugal nos principais motores de
pesquisa, dos 10 principais mercados geográficos. Para alcançar este objectivo,
é necessário assegurar que a página web do Turismo de Portugal tem uma
posição líder nestes motores, através de uma grande variedade de palavras-

Desenvolver uma secção específica para o touring no portal do Turismo de
Portugal. Esta secção deve conter as seguintes componentes:
> Mapas do país, de cada região e dos principais itinerários de touring
> Informação detalhada sobre os principais itinerários: atracções, distância,

horários de abertura, alojamentos, restaurantes, etc.

especial (rotas de vinho, mosteiros, românico, etc.).

o máximo impacto na marca ‘Touring Portugal’.

chaves em mais de 6 idiomas diferentes.
> E-mail, e-cards.
> CRM online.
> Conteúdo/avisos publicitário(s) para páginas web associadas.
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Experiências

Fonte: THR

Fórmula Valor por Esforço

Valor

Esforço

Pirâmide emocional Processos de serviços

Incomodidades Insegurança Preço

=

- +

- +

Componentes que causam valor
> Experiências: Constituem o núcleo do valor e são compostas pela variedade,

singularidade, qualidade, sofisticação e simbologia das propostas que se oferecem
ao consumidor / turista.

Conceptualmente existem 4 tipologias de experiências, definidas em função
do seu conteúdo e do papel que o cliente desempenha no seu desenvolvimento.

> Ligações seguras de empresas associadas: associação de alojamentos,
companhias aéreas, aluguer de carros, operadores turísticos, etc.

> Possibilidade de solicitar uma informação e realizar reservas online: fly & drive,
scorted tours, etc.

> BROCHURA TOURING PORTUGAL
> Desenvolver brochuras que destaquem os valores de Portugal nos principais

circuitos de touring: cenário natural, monumentos, receptividade dos
portugueses, etc. Estas brochuras devem ter as seguintes características:

> Estas brochuras devem ser distribuídas nas principais feiras do sector e nas
Delegações no estrangeiro.

3. SISTEMA DE VALOR

Para que um destino seja competitivo deve optimizar o que se oferece ao turista
e o que se pede em troca. Por outras palavras, um destino é competitivo quanto
maior valor der ao cliente e menos esforços lhe pedir.

A fórmula Valor por Esforço é uma ferramenta útil para determinar todos os
elementos que formam o sistema de valor:

> Valor é o que recebe o cliente na sua viagem; resulta da soma das experiências,
emoções e qualidade dos serviços.

> Esforço é o que se ‘pede’ ao cliente e que se deve minimizar; resulta da soma
das incomodidades, inseguranças e preço pago.

> Folheto informativo de elevado impacto visual.
> Informação sobre os principais itinerários de touring.
> Informação sobre as opções de alojamento.
> Ofertas especiais e pacotes de viagens promocionais.
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Tipos de experiências

Entretenimento

Actividades de lazer nas quais
os turistas se envolvem através

dos seus cinco sentidos.

CLIENTE ABSORTO (mente)

C
LI

EN
TE

P
A

SS
IV

O

CLIENTE IMERSO (corpo)

C
LIEN

TE
A

C
TIV

O

“Edutenimento”

Os clientes querem envolver-se
activamente, querem descobrir
e aprender algo, entretendo-se.

Experiencias estéticas

Os clientes envolvem-se no
ambiente ou no evento de

forma passiva.

Experiências de escape

Os turistas  querem realmente
ser parte integrante da

actividade ou experiência.

> Pirâmide emocional: a parte do valor que se oferece aos consumidores,
e que forma parte da experiência, reside na satisfação das suas necessidades emocionais.
Por isso, o valor recebido pode ser implementado mediante uma adequada gestão
das emoções.

Fonte: Adaptação da Pirâmide de Maslow

Contribuição
O cliente deseja sentir que a sua

viagem contribui com algo útil para
o destino

Crescimento
O cliente deseja que a sua viagem lhe
permita aprender, desenvolver-se e

melhorar como pessoa

Aceitação
O cliente deve sentir-se bem vindo

e parte integrante do destino visitado

Singularidade
Um serviço personalizado ao cliente, que o

faça sentir que recebe um tratamento especial

Variedade
O turista gosta  de ter ao seu alcance uma

ampla variedade de opções entre as que eleger

Segurança
O cliente deve ter a sensação de estar tudo sob controle

e sentir-se seguro
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> Processos de serviço Os processos de serviço constituem a 3ª componente
de valor e estão relacionados com a eficiência e a qualidade com que são
produzidos e prestados. No processo de produção e prestação dos serviços
intervêm elementos físicos, tecnológicos e humanos.

Componentes que representam esforços
> Incomodidades: As incomodidades estão relacionadas com a ausência ou
insuficientes infra-estruturas de acesso, deficiências nos serviços públicos,
horários não adequados, cenografia urbana ou natural degradada, ruídos,
limpeza e higiene deficientes, etc.

> Insegurança Situações de tipo psicológico, físico e/ou comercial que, em
muitas ocasiões, os visitantes sofrem. A confusão do tráfego automóvel, a falta
dum sistema claro e eficaz de sinalização, a ausência de postos de turismo,
a poluição estética, a ausência de transparência de tarifas de preços, o risco
inerente à falta de garantias de qualidade, etc., são alguns exemplos.

> Preço O esforço não consiste tanto no custo em si mesmo, mas no eventual
desequilíbrio entre o preço pago e a qualidade do serviço recebido (value for
money) e nas eventuais dificuldades para efectuar o pagamento: meios de
pagamento não aceites ou outras contingências. Embora sejam cada vez menos
frequentes, situações deste tipo ainda persistem nalguns destinos turísticos.

Cada sector turístico requer uma relação específica de Valor x Esforço
Embora existam elementos e padrões comuns, o Sistema de Valor apresenta

algumas diferenças e variações, com maior ou menor profundidade, em função das
características de cada sector turístico. Tal situação verifica-se porque cada sector
turístico tem consumidores com necessidades e motivações específicas. Assim, o
valor oferecido também é o resultado de uma combinação específica de recursos,
tecnologia, actividades, etc. Determinados esforços são melhor aceites ou assumidos
pelos consumidores de alguns sectores.

Por exemplo, os consumidores de um sector como o de viagens de touring, em
qualquer das suas modalidades, são mais susceptíveis a incomodidades nas vias de
comunicação e acesso às atracções turísticas, a deficiências no sistema de sinalização
e informação turística, à inadequação de horários de funcionamento das atracções
e serviços turísticos, etc.

Assim, cada sector deve configurar um Sistema de Valor adaptado ao perfil,
necessidades e motivações dos seus consumidores ou, pelo menos, dos seus
segmentos prioritários.
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Visita a atractivos de interesse

Visita a cidades

Conhecer paisagens

Visita a museus, espectáculos

Descansar

Conhecer pessoas

“Desconectar”

Conhecer a culinária local

40%20%0% 60%

Fonte: European Travel Monitor - 2004, IPK

O Sistema de Valor para o sector das viagens de touring deve concentrar-
se na criação das melhores condições para facilitar o descobrimento,
conhecimento e fruição do território e das suas atracções.
O cO consumidoronsumidor de viagens dede agens deviagens de touringtouring prprococurura fua fundamentalmentendamentalmente

desdescobrir e conhecer o território através da sua paisagem, povoações e cidades,cobrir e conhecer o território através da sua paisagem, povoações e cidades,
hishistóriatória e cule cultura, gtura, gentes, etc. Por isso, uma parte importante do valor que ofereceentes, etc. Por isso, uma parte importante do valor que ofereceofferece
um destino reside naum destino reside na bebeleza e singularidleza e singularidade desses elementos. Paraade desses elementos. Para resressaltar esaltar e
auaumentamentar o valr o valor intrínseco desses elementos, o destino deve assegurar que estãoor intrínseco desses elementos, o destino deve assegurar que estão
reunidas as melhores condiçõreunidas as melhores condições possíveis para que as atracções possam ser visitadas,es possívíveis para que as atracções possam ser visitadas,
conhecidas e desfrutadas. Sigconhecidas e desfrutadas. Significnifica oferecer ao utente proposta oferecer ao utente propostas concretas deas concretas de
percurpercursosos, rotas e circuitos, com ampla informação sobre as vias de acesso, ligaçõess, rotas e circuitos, com ampla infformação sobre as vias de acesso, ligações
entre diferentes locaentre difeferentes localidades, horários, etc., e articulação de umalidades, horários, etc., e articulação de uma ampampla rede de serviçosla rede de serrviços
de alojade alojojamento, restauração, assistêmento, restauração, assistência técnincia técnicaca, e, etc.tc.

A dA deslocaçãeslocação éo é a caractería característica que define a viagem destica que define a viagem de tourintourringg, e o sistema de, e o sistema de
valor deve assegurar que esta pode ser feita nas melhores condições de conforto evalor deve assegurar que esta pode ser ffeita nas melhores condições de confforto e
segurseguranança físicça física,a, ememocional e ambientalmente.ocional e ambientalmente.

Trata-se de tornar possível ao viajante deTrata-se de tornar possívível ao viaajante de touringttouririing a ra realizaçãoealização das suas actidas suas activividadesdades
preferidas em óptimas condições.prefferidas em óptimas condições.

Principais actividades que realizam os viajantes de touring

Touring Page 39 13-NOV-06

Cyan Magenta Yellow Black



40 10 produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal

4. PRODUÇÃO DE VALOR

Um processo complexo
No turismo em geral, e em cada um dos sectores turísticos em particular, a

produção de valor requer o desenvolvimento de um amplo e complexo sistema de
recursos e atracções turísticas, de infra-estruturas e equipamentos, de serviços e de
actividades, que exigem a intervenção de numerosos ‘actores’, tanto do sector privado
como do sector público, de forma quase idêntica.

No mercado das viagens de touring é imprescindível a cooperação entre
os actores envolvidos
Em consequência, a capacidade do sistema turístico de Portugal em geral, e de

cada um dos sectores em particular, para poder oferecer ao mercado uma relação de
Valor x Esforço óptima e competitiva requer a imprescindível e necessária cooperação
entre todos os actores intervenientes.

Esta cooperação é um factor decisivo e imprescindível, sobretudo nas viagens
de touring, sem a qual Portugal poderá dificilmente tornar-se num destino
medianamente competitivo, excepto em casos isolados e pontuais.

Não se trata só de uma cooperação bilateral entre sector público e sector
privado, mas é igualmente necessária que esta se manifeste dentro do sector privado,
assim como entre os diversos actores da administração pública, tanto de âmbito
nacional, como regional e local.

Por exemplo, um adequado e eficaz sistema de sinalização turística requer a
intervenção de organismos nos três níveis da administração pública; uma adequada
política de horários comerciais ou de funcionamento de atracções turísticas, tais como
museus, igrejas ou mosteiros, requer a intervenção de organismos públicos, Igreja,
etc.

À administração pública do turismo, com uma reduzida capacidade de decisão
directa sobre estes aspectos, compete fundamentalmente uma tarefa de lobbing,
para reunir consenso e acordo.
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Marco para a cooperação entre o sector público e o sector privado, e internamente
em cada um,  no processo de produção de valor

Sector público Sector privado

Administração

Central

Administração

Regional

Administração

Local

Hotéis

Restaurantes

Transportes

Intermediários

Operadores

Fornecedores

Comércio

Etc.

> Planeamento

> Legislação

> Infra-estruturas

> Equipamentos

> Formação

> Marketing global

> Etc.

Políticas e

acções globais

> Desenvolvimento

de produto

> Melhoria da qualidade

> Atracção de investidores

> Formação específica

> Marketing segmentado

Políticas e

acções específicas

4 fases na cadeia de produção de valor
Na perspectiva do consumidor, os componentes ou elos da cadeia de produção

de valor “turístico” podem agrupar-se, conceptualmente, em 4 fases:
> Preparação
> Chegar
> Estar
> Viver

A fase de ‘Preparação’ é o primeiro elo da cadeia de produção e engloba todas
as actividades, procedimentos e agentes que intervêm no processo de procura de
informação prévia, de reserva e de compra da viagem por parte do cliente. Alguns
dos factores que intervêm são: postos de turismo, portais de viagens na internet,
agências de viagens, operadores turísticos generalistas ou especializados, centrais
de reserva, material promocional, clubes e associações de consumidores, etc.
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Peso relativo de cada fase do processo de produção de valor no sector das
viagens de touring

Fonte: European Travel Monitor - 2004, IPK

30%
Estar

35%
Viver

15%
Preparação

20%
Chegar

Embora a maior parte dos serviços relacionados com esta função corresponda
ao sector privado, a administração pública está presente de uma forma notável através
da promoção e da comunicação que o destino realiza nos mercados de origem, por
meio de diversos instrumentos: campanhas publicitárias, divulgação de material
promocional, presença em feiras, etc.

> ‘Chegar’ ao lugar de destino da viagem requer a utilização de meios e infra-
estruturas de transporte e de serviços relacionados (companhias aéreas, aeroportos,
auto estradas, caminhos-de-ferro, portos, sistema de sinalização, etc.), alguns dos
quais são geridos directamente pela administração pública e outros competem ao
sector privado.

> ‘Estar’ comporta a utilização de serviços tão diversos como alojamento,
restaurantes, serviços de informação turística, segurança, telecomunicações, transporte
local, comerciais, etc. Também nesta fase a responsabilidade é partilhada entre o
sector público e o sector privado.

> ‘Viver’ constitui o núcleo do valor oferecido ao turista e está relacionado
com a qualidade, variedade e singularidade das experiências que este pode viver e
desfrutar. Depende em grande medida da capacidade do sector privado para articular
uma oferta atractiva e diversificada, embora a responsabilidade da administração
pública na criação das condições gerais seja também elevada. Por exemplo, a qualidade
do meio físico, ambiental e estético; o sistema de sinalização viária e turística; o
cuidado e manutenção das vias de comunicação, etc., são aspectos cuja
responsabilidade recai fundamentalmente sobre a administração pública.

No sector das viagens de touring, a produção de valor deve concentrar-
se, preferencialmente, nas funções ‘Estar’ e ‘Viver’.
Em consonância com o Sistema de Valor estabelecido para o mercado de

viagens de touring, de que os esforços devem concentrar-se na criação, melhoria e
reforço das condições para que cliente possa descobrir, conhecer e desfrutar do
território e das suas atracções, o processo de produção do valor deve centrar-se,
preferencialmente, nas funções ‘estar’ e ‘viver’, pois é aqui que se realiza e decide a
maior parte da experiência.

Touring Page 42 13-NOV-06

Cyan Magenta Yellow Black



43TOURING CULTURAL E PAISAGÍSTICO

> Experiências

No sector de touring, as rotas e circuitos são a base das experiências
As rotas e circuitos constituem a base das experiências que podem ser vividas

pelo viajante de touring. São o eixo que estrutura, ordena e sistematiza a variedade
de elementos e actividades que se reúnem num determinado espaço, facilitando ao
cliente a compreensão e o uso turístico das atracções turísticas.

Neste sector, um leque de rotas e circuitos amplo e variado equivale a uma
oferta de experiências rica e diversificada, com conteúdos mais ou menos específicos,
distintos níveis de envolvimento do cliente, diferentes graus de intensidade e duração,
etc.

No touring, e especialmente na modalidade de viagem independente, é o
próprio cliente que, na maioria dos casos, cria a sua experiência, pois o modo como
frui de uma paisagem, aprecia a beleza ou o valor histórico-artístico de um determinado
monumento depende de si.

Por isso, os destinos prioritários do sector das viagens de touring preocupam-
se fundamentalmente em criar as condições materiais e ambientais para oferecer off
melhor cenário possível, tornando as experiências realmente positivas.

A primeira condição é oferecer ao viajante uma ampla e variada oferta de rotas
e circuitos baseados nos mais diversos temas, de diferente extensão, percorrendo
diversos lugares do país, e aproveitando variadas atracções.

A segunda condição é assegurar que essas rotas ou circuitos possam realizar-
se com comodidade e segurança, i.e., com boas vias de comunicação, informação
variada e uma vasta rede de serviços, etc.

Aspectos ou componentes chave de uma rota
De acordo com a opinião de peritos e profissionais especializados no sector

das viagens de touring, uma rota deve cumprir com os seguintes requisitos chave:
Conceito: Um nome que traduza a essência da experiência oferecida pela rota,

facilmente compreensível por todos, ou pela maioria dos clientes, e que seja sugestiva
e atractiva. Exemplo: A rota dos brinquedos: Uma viagem aos sonhos da infância
(Alemanha).

Estruturação: Entre os elementos estruturais de uma rota destacam-se os
seguintes:

> Um ponto ou porta de entrada ‘forte’, que dê força e prestígio ao conjunto
da rota

> Um ponto de chegada também ‘forte’ que proporcione uma meta física e
emocional aos viajantes (elemento de grande força motivadora)

> Uma variada e equilibrada combinação dos elementos que constituem o
corpo da rota, entre o ponto de entrada e o de chegada: cidades, povoações,
sítios de interesse paisagístico, monumentos, etc.

> Uma adequada rede de vias de acesso e ligações entre todos os componentes
da rota
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> Um sistema de sinalização específico da rota
> Uma adequada rede de pontos de serviço e apoio ao viajante ao longo da

rota: áreas de descanso, instalações sanitárias, postos de informação, etc.
> Uma articulação de diferentes itinerários dentro da mesma rota, especificando

o tempo do trajecto
Gestão: Entre os elementos que a gestão da rota inclui destacam-se os seguintes:
> A criação de uma comissão ou comité de gestão da rota
> Criação de um sistema de propriedade/associação à rota, que estabelece os

requisitos a cumprir, os direitos e as obrigações dos membros
> A coordenação e cooperação entre os membros da rota
> A definição de padrões de qualidade para todos os componentes da rota
> A avaliação permanente do desempenho da rota
> A elaboração e difusão de material informativo: mapas, plantas, descrição

dos pontos de interesse e das actividades que se podem realizar, etc.
> Criação de um símbolo gráfico que expresse a identidade e o conteúdo da

rota, devendo estar presente em todos os seus componentes da rota, assim
como no material promocional

> A procura permanente de novos elementos para enriquecer a rota
> Etc.
Alemanha: um bom exemplo no sector das viagens de touring
Como exemplo de ‘boas práticas’ no sector das viagens de touring, apresenta-

se em seguida informação sobre a Alemanha, um país que oferece 150 rotas ou
circuitos para os amantes do touring, estruturadas em torno dos mais diversos temas
e que podem ter uma extensão compreendida entre os 48 e os 9.000 kms.

O quadro seguinte ilustra, numa breve descrição, a variedade de conteúdos e
extensão das rotas existentes.

Exemplos de rotas turísticas na Alemanha

Nome Km Conteúdo

A rota das pedras preciosas

A rota do vinho

A rota do sal

A rota das comportas

A rota da argila

A rota verde

A rota dos brinquedos

A rota Cláudio Augusto

A rota das lendas da Renânia

A rota dos contos de fada

A rota dos castelos

A rota das alamedas

A rota das motocicletasl

48

85

100

200

215

250

300

560

586

600

1000

2500

9000

Fonte: http://www.alemania-turismo.com

Natureza, cultura, pedras preciosas, jóias e minerais

Vinho, cultura, natureza.

Arqueologia, história, natureza

Engenharia, natureza

História, artesanato

Cultura, natureza e gastronomia

História, produção de brinquedos

História, cultura, natureza

Lendas, contos, mitos, cultura, paisagem, castelos, palácios.

Contos, lendas, mitologia, cultura

História, cultura, castelos, fortaleza e palácios

Natureza, cultura

Desporto, aventura, natureza
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Um maior detalhe de algumas das rotas que figuram no quadro anterior:

A rota romântica: ‘Na rota do Romantismo’
Distância: 350 km.
Conteúdo: Arte, cultura, paisagem
> Cidades históricas
> Castelos
> Fortalezas
> Monumentos
> Vales e rios
> Museus
> Igrejas e mosteiros

A rota do vinho: ‘Uma sinfonia de uvas no jardim dos prazeres’
Distância: 85 km.
Conteúdo: Vinho, cultura, natureza
> Vestígios de povoações romanas
> Ruínas de castelos e palácios

A rota alemã dos relógios: ‘História do tempo na Selva Negra’
Distância: 320 km.
Conteúdo: Paisagem e cultura, relógios na história e na actualidade
> Museu dos Relógios e da Indústria Relojoeira
> Colecção de relógios
> Colecção aves
> Colecção de minerais
> Convento com biblioteca e órgão barroco
> Fábrica de relógios
> Moinhos históricos

A antiga rota do sal: ‘O antigo caminho comercial do ‘ouro branco’
Distância: 100 km.
Conteúdo: História, natureza, cultura
> Lagos
> Bosques
> Povoações com encanto
> Antigas cidades
> Lugares históricos
> Moinhos de vento e água
> Igrejas
> Museus
> Parque Natural
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A rota dos castelos: ‘A pompa e o esplendor de tempos passados’
Distância: 1.000 kms.
Conteúdo: História, cultura, natureza
> Castelos
> Fortaleza
> Palácios
> Museus
> Paisagens
> Rios
> Vales
> Cidades

> Pirâmide emocional

Portugal: especial atenção às emoções relacionadas com segurança,
variedade e crescimento
O valor que os clientes de touring recebem pode ser melhorado mediante a

gestão de suas emoções.
Nesta base, Portugal deveria definir actuações que permitam estimular todo o

tipo de emoções, começando por satisfazer desde as emoções mais essenciais até àsff
emoções mais exigentes.

Portugal deveria concentrar a sua atenção na satisfação das necessidades dos
clientes relacionadas com:

> Segurança
> Variedade
> Crescimento
No que diz respeito à segurança, outros destinos de touringrr procuram confirmar

critérios de qualidade nos equipamentos turísticos em toda a extensão territorial.
Irlanda e Escócia são alguns exemplos de destinos que adoptaram selos de garantia
de qualidade para que os turistas se sintam em segurança quando visitam as suas
regiões e utilizam os diversos equipamentos turísticos.

Neste sentido, Portugal deveria estudar os critérios dos selos de qualidade
existentes no mercado internacional e adoptar o que for mais eficiente no controle
dos equipamentos e estruturas turísticas, garantindo assim a máxima sensação de
segurança junto dos turistas quando estes visitam a suas regiões.

Relativamente à variedade, alguns destinos de touring estruturam ofertas
variadas de rotas e itinerários gerais e temáticos. Cada vez mais oferecem aos turistas
opções para personalizar os seus itinerários de maneira que melhor lhes convier.
Nesta linha, a Irlanda proporciona ao turista a possibilidade de construir o seu próprio
pacote, passo a passo, oferecendo um amplo leque de itinerários e combinações fly
& drive.

Portugal, seguindo este caminho e aproveitando a sua diversidade cultural,
natural e histórica, deveria criar uma ampla oferta de itinerários de touring e dar ao

=
Valor

Esforço

Experiências Pirâmide emocional Processos de serviços

PreçoIncomodidades Insegurança
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turista a possibilidade de planear o seu itinerário de acordo com a suas
preferências.

Já no que diz respeito às necessidades dos turistas relacionadas com o
crescimento, outros destinos esforçam-se em recrutar e formar recursos humanos
capazes de gerar uma informação turística que seja interessante e geradora de
conhecimento. Com este objectivo, destinos como a Andaluzia organizam conferências
e recepções de boas vindas aos turistas, nas quais se fala sobre a história e lendas
relacionadas com os lugares ou monumentos que irão ser visitados no tour.

Com o objectivo de garantir ao turista uma viagem que lhe permita aprender,
Portugal deveria criar cursos temáticos sobre história, cultura, tradições portuguesas,
etc., e formar recursos humanos com capacidade para transmitir este conhecimento
de forma interessante.

> Qualidade de
processos de serviços

A qualidade dos processos dos serviços é decisiva para uma boa avaliação do
produto por parte do turista.

Outros destinos de touring melhoraram a qualidade dos processos de serviços
através das seguintes actuações:

> Desenvolvimento de selos para produtos específicos. Exemplos: ‘A Escócia
Literária’, ‘A Escócia Misteriosa’, ‘Magic Ireland’, etc.’

> Apoio técnico aos operadores turísticos através dos pontos de informação
turística distribuídos no território.

> Criação de marcas para alojamentos em edifícios de interesse turístico.
Exemplo: ‘Paradores’ em Espanha.

> Criação de selos de qualidade baseados no Total Quality Management:
Exemplo: Quality Label for Swiss Tourism.

Tendo por base os exemplos de outros destinos, Portugal deveria seguir as
seguintes directrizes:

> Investir no desenvolvimento de selos para diferenciar as ofertas de touring
em Portugal. Exemplos: ‘Aldeias históricas’, ‘Descobrimentos’, Rota do vinho’,
‘monumentos históricos’, etc.

> Delinear programas de incentivos dirigidos a sectores chave da indústria
do touring. Exemplo: formação de profissionais de hotelaria, apoio tecnológico
a pequenas empresas, etc.

> Desenvolver um sistema e marcas de qualidade específicos para os serviços
de touring. Exemplo de marca: ‘Circuito do amor’, ‘Rota do Descobrimento’,
etc.

> Colaboração entre os sectores público e privado com o objectivo de regularizar
procedimentos. Exemplo: padronizar conteúdos e processos de reservas e
cancelamentos.

=
Valor

Esforço

Experiências Pirâmide emocional Processos de serviços

PreçoIncomodidades Insegurança
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> Incomodidades

Com o objectivo de reduzir as incomodidades dos turistas quando realizam a
suas viagens de touring, muitos destinos dedicam-se sobretudo a organizar e garantir
a sua oferta de modo a estar distribuída uniformemente por todas as zonas possíveis
de visita e com óptimos níveis de qualidade dos serviços e equipamentos turísticos.

Na Austrália, regiões como Queensland fomentam a criação de infra-estruturas
de utilização turística de excelente qualidade. Na região de Ayers Rock (deserto
australiano) observa-se a criação de serviços turísticos (alojamento, etc.) na imediação
das atracções. A Catalunha é um bom exemplo de variedade e proximidade de outros
tipos de equipamentos, tais como hotéis com serviços de wellness, instalações
desportivas, campos de golfe, estábulos para aluguer de cavalos, etc.

Para reduzir os esforços dos turistas, Portugal deverá melhorar os elementos
que contribuem para um maior conforto físico do turista. Descrevem-se em seguida
algumas recomendações para Portugal Investir na melhora das infra-estruturas básicas
para o touring.

> Melhorar os acessos aos parques naturais. Exemplo: implementar uma
sinalização clara e homogénea na rede de estradas do país.

> Investir em alojao mentos próximos de todos os pontos de interesse turístico.
Exemplo: reabilitar casas, fábricas, etc. nas aldeias próximas onde ocorrem
os tours.

> Reduzir o esforço do turista durante as deslocações. Exemplo: implementar
o sistema de ‘Via Verde’ nos carros de aluguer, evitando assim que o turista
perca tempo pagando estacionamento e portagens.

> Optimizar a sensação de conforto do turista quando realiza alguma actividade.
Exemplos:
1) A adaptação dos horários de museus e outras atracções à realidade turística.
2) A criação de pontos de informação – touch screens – em todos os locais de
interesse turístico.

> Facilitar ao turista o acesso à informação sobre os atractivos do destino.
Exemplos:
1) Desenvolvimento de GPS, para que os turistas possam receber informação
no seu telemóvel.
2) Melhorar a qualidade da informação através de internet.

> Habilitar serviços e infra-estruturas turísticas para utilização de pessoas
incapacitadas.

> Melhorar os acessos ao país. Exemplo: realizar acordos com linhas aéreas
tradicionais e low cost para assegurar uma boa frequência de voos dos
principais mercados emissores.

=
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> Insegurança

Outros elementos que contribuem para diminuir os esforços do turista,
relacionam-se com a melhoria da sensação de segurança física, psíquica e comercial.

Com o objectivo de aumentar a sensação de segurança pode trabalhar-se em
diferentes direcções. Destinos como os EUA canalizam esforços na melhoria do
sistema de sinalização, de modo que este seja cada vez mais eficaz e uniforme em
todo o território. Igualmente, a vigilância nos parques naturais, como noutras atracções
turísticas, é tida com muito importante.

No caso da Reino Unido são perceptíveis os esforços para melhorar a qualidade
e a quantidade da informação disponível nos portais de turismo – clima, moeda,
vestuário apropriado, horários comerciais, etc. Outra prioridade para este destino é
o cumprimento das normas de segurança nos principais acessos do país.

Portugal, com o objectivo de conseguir reduzir a sensação de insegurança do
turista, deveria actuar de acordo com as seguintes directrizes:

> Actuar para regulamentar os serviços que afectam a actividade turística com
o objectivo de reduzir a sensação de abuso de preços. Exemplo:
obrigatoriedade dos táxis terem, em local visível, a tabela de preços.

> Investir na segurança dos equipamentos turísticos. Exemplo: vigilância de
alojamentos, restaurantes, locais de lazer, etc.

> Realizar controles para o cumprimento das leis do país. Exemplos:
1. Postos de controlo para  excessos de velocidade;
2. Fiscalização periódica de controlo de qualidade dos equipamentos turísticos.

> Desenvolver os serviços de emergência médica específicos para turistas.
> Manutenção periódica das infra-estruturas turísticas. Exemplo: manutenção

de estradas e outras vias de trânsito.
> Actualizar constantemente a informação dos portais de turismo, especialmente

a referente às condições das estradas onde são realizados percursos de
touring.

> Preço

A variável ‘preço’ é determinante na concepção do esforço realizado pelo
turista. Muitos destinos definem políticas específicas de preços, evitando a necessidade
de um controlo mais apertado. Algumas das estratégias mais utilizadas são:

> Vouchers de alojamento. Exemplo: a Irlanda disponibiliza vouchers de
alojamento em regime bed & breakfast. Existem mais de 1.600 unidades b&b
associadas em todo o país, com garantia de qualidade, pois são inspeccionadas
pelo respectivo Tourist Board. O turista tem a possibilidade de adquirir o
número de vouchers que pensa necessitar, e os que não são utilizados, são
posteriormente reembolsados.

> Ofertas de pacotes a preços reduzidos para grupos especiais. Exemplo:
Andaluzia.

=
Valor

Esforço

Experiências Pirâmide emocional Processos de serviços

Preço

=
Valor

Esforço

Experiências Pirâmide emocional Processos de serviços

PreçoIncomodidades Insegurança

Incomodidades Insegurança

Touring Page 49 13-NOV-06

Cyan Magenta Yellow Black



50 10 produtos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal

> Passes turísticos: Exemplo: ‘Edimburgo Pass’ e o ‘Charles Rennie Makintosh
Pass’ na Escócia.

> Ofertas de última hora na internet comercializadas em inúmeros portais de
turismo. Exemplo: Espanha, Itália, etc.

> Acordos com companhias aéreas de baixo custo. Exemplo: Escócia, Irlanda,
Bélgica, Holanda e Alemanha têm voos operados por companhias como
Ryanair, Easyjet, Airlingus, Condor, etc.

Portugal deverá implementar uma política específica de preços com o objectivo
de conseguir do cliente uma equilibrada percepção do esforço realizado no gasto
em relação ao valor recebido. Com este objectivo, Portugal deve seguir:

> Criar vouchers de alojamento, de modo a que o turista possa deslocar-se
pelo território livremente, mas com a segurança de encontrar alojamento de
qualidade sem preocupar-se com o preço.

> Criar ofertas de baixo custo. Exemplo: desconto em viagens compradas com
mais de 6 meses de antecedência.

> Criar um livro de cupões de desconto para incentivar a visita a atracções.
Exemplo: descontos para teatros, museus, exposições de arte, etc.

> Desenvolver passes turísticos. Exemplo: passes que combinem diferentes
visitas a atracções culturais (incluindo as menos visitadas) e descontos em
restaurantes.

> Estruturar e promover sistemas uniformes de reservas. Exemplo: reservas
pela internet e promoção da sua utilização por parte dos operadores
portugueses.

> Desenvolver um sistema uniforme de preços para os serviços turísticos de
Portugal. Exemplo: considerar 3 modelos de preços: Standard, Standard Plus
e Premium.

Touring Page 50 13-NOV-06

Cyan Magenta Yellow Black



Touring Page 52 13-NOV-06

Cyan Magenta Yellow Black



D
estratégia

de desenvolvimento

Touring Page 53 13-NOV-06

Cyan Magenta Yellow Black



55TOURING CULTURAL E PAISAGÍSTICO

A primeira componente da estratégia de desenvolvimento é a decisão acerca
das localizações prioritárias de desenvolvimento de produtos de touring. Esta decisão
resulta da combinação e ponderação dos seguintes factores:

> A necessidade de focalizar o desenvolvimento para criar massa crítica de
oferta suficiente para posicionar Portugal como destino de turismo de touring.

> O território é a base de qualquer actividade turística, porém, na modalidade
de touring adquire uma relevância especial, pois não é apenas a sua base mas
também o principal argumento, constituindo-se assim como um marco de
referência para o desenvolvimento deste sector.

> A necessidade de optimizar a eficácia e rentabilidade dos esforços dirigidos
com o objeb ctivo de solucionar as deficiências e carências competitivas actuais,
para as quais pode contribuir, em larga medida, a concentração territorial.

A relativamente pequena dimensão territorial de Portugal, com uma
concentração de grande variedade de atracções naturais e culturais num espaço
acessível, constitui uma vantagem para o desenvolvimento de viagens de touring.
Assim, parece lógico que a aposta de Portugal deva consistir no desenvolvimento de
produtos para o mercado de touring em todo o país.

Mas se esta é uma opção estratégica perfeitamente lógica e razoável a longo
prazo, a curto e médio prazo conviria sobretudo concentrar os esforços e recursos
nas zonas que, à partida, apresentam as melhores condições.

As razões para tal estratégia são várias, desde a perspectiva de desenvolvimento
de uma forte oferta para o mercado das viagens de touring que adquire especial
importância como referido anteriormente noutros capítuloíí s: é fundamental trabalhar
sistematicamente na criação e melhoria dos factores chave de êxito que, mais do que
na disponibilidade de atracções naturais e culturais ou de outro tipo, residem nas
condições que facilitam aos utilizadores a exploração, descobrimento, conhecimento
e fruição dessas atracções, significando, por isso, trabalhar numa aproximação concreta
e estreita com o território e, especialmente, com os agentes individuais e colectivos,
públicos e privados, que são, por último, os protagonistas do desenvolvimento
turístico.

Neste contexto, a curto e médio prazo, os esforços de desenvolvimento da
oferta de produtos de touring deveriam concentrar-se nas regiões do Centro – Norte,

Lisboa - Alentejo e nas ilhas dos Açores e Madeira.
> Na região constituída pelo Centro e Norte do país, Portugal deveria priorizar

a valorização de rotas no interior para estimular o desenvolvimento turístico

Portugal: Um território especialmente adequado para o turismo de touring
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desta parte do território. Por exemplo, um itinerário que ligue cidades com
recursos de alto valor cultural como Coimbra, Aveiro, Viseu e Guarda. Outras
rotas a desenvolver seriam as Aldeias Históricas.

> No eixo  Lisboa – Alentejo é prioritário desenvolver e melhorar as condições
de uso turístico das já existentes Rota do Fresco, Rota dos Vinhos e Rota dos
Sabores no Alentejo e estruturar uma rota temática arqueológica.

> Nas ilhas dos Açores deveria priorizar-se a criação de rotas temáticas de acordo
com a singularidade das atracções de cada ilha: São Miguel - natureza
relacionada com passeios e vulcanologia; Terceira - atracções culturais e
étnicas; Faial – observação de baleias e actividades náuticas; e Pico - paisagens
montanhosas e marinhas.

> Na Madeira, as rotas prioritárias devem ter um elevado conteúdo de natureza,
tanto vulcânica como oceânica.

56

Numa perspectiva territorial, as prioridades de desenvolvimento do
turismo de touring s o as seguintes:
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2. FASES DE DESENVOLVIMENTO
Numa perspectiva de desenvolvimento gradual e equilibrado de um sector

turístico podem identificar-se várias fases de crescimento, até este conseguir um
desempenho competitivo. Estas fases não têm os limites estabelecidos de forma clara
e estrita, nem uma fase começa necessariamente a seguir à que a precede, são antes
etapas de um processo dinâmico e interrelacionado.

As fases são as seguintes:
i) Planeamento: Enfoque na criação das condições básicas para o

desenvolvimento do produto: ordenamento do território, regulamentação da
actividade, valorização dos recursos e atracções, criação de infra-estruturas e
equipamentos, etc.

ii) Desenvolvimento da oferta: Enfoque na estruturação das componentes
básicas, complementares e periféricas que integram o produto para articular um
significativo volume de oferta.

Enfoque na melhoria da cadeia de valor do
produto através da inovação tecnológica, melhoria da qualidade dos serviços,
capacitação dos recursos humanos, etc.

Enfoque na diversificação,
aprofundamento e sofisticação da oferta para satisfazer novas necessidades
motivações, novos segmentos da procura, etc.

v) Marketing: Enfoque na melhoria da eficácia e rentabilidade da promoção
e comercialização do produto para penetrar em novos mercados e segmentos.

De acordo com estas fases de crescimento, e considerando o actual estado de
desenvolvimento do sector em cada um dos destinos priorizados, os esforços
e recursos devem concentrar-se nas seguintes linhas de actuação:

Porto
e Norte

A região Norte conta com um amplo património histórico e cultural com

grande capacidade de atracção turística. Porém, a acessibilidade aos

recursos, às rotas turísticas, bem como à oferta hoteleira e gastronómica

da região encontra-se num grau de desenvolvimento baixo. Assim, as

principais linhas de actuação devem ser:

> Investir na ampliação e melhoria da qualidade da oferta hoteleira e

TER (espaços rurais) nas zonas envolventes às principais rotas de

interesse.

> Melhorar o estado das estradas secundárias de acesso às atracções da

região.

> Criar e definir rotas de touring.

> Criar um sistema de sinalização das rotas de touring.
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O touring na região do Centro 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, Serrae

da Estrela, etc. Cidades importantes: Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda

e Castelo Branco.

A região de Lisboa conta com um bom grau de desenvolvimento do

touring, principalmente cultural e religioso. Contudo, as viagens são

habitualmente de curta duração e a destinos muito concretos, como

Sintra, Óbidos e Fátima. A fim de alcançar uma maior diversificação e

sofisticação da oferta de touring, propõem-se as seguintes linhas de

actuação:

> Incentivar a modernização e melhoria da qualidade do comércio

tradicional, especialmente o relacionado com a valorização de produtos

de base regional.

> Desenvolvimento de material de suporte (mapas de rotas genéricas

e temáticas, etc.), e a sua distribuição nos estabelecimentos hoteleiros,

restaurantes, estações de serviço, etc.

> Criação de postos de informação turística nos principais locais de cada

rota.

O Alentejo é uma região tradicionalmente rural e os estabelecimentos

turísticos actuais reflectem esta característica. A região caracteriza-se

por uma capacidade empresarial local reduzida e por empresas de

carácter familiar. Existem rotas de touring definidas, mas que não estão

adequadamente articuladas.

As principais linhas de actuação nesta região são as seguintes:

> Melhorar a articulação entre as principais rotas da região: rotas de

vinhos, rota dos sabores, rota do fresco, etc.

> Melhorar as condições das estradas e de outras vias secundárias que

afectam a acessibilidade às atracções de interesse turístico e as infra-

estruturas de apoio (estações de serviço, miradouros, telefones de

emergência, parques de estacionamento, etc.).

> Criar mapas de informação orientativa e interpretativa sobre as diversas

rotas de touring da região e disponibilizá-los nos aeroportos,

rent-a-cars, alojamentos, estações de serviço e postos de informação

turística.

> Melhorar a oferta de alojamento e de restauração em termos de

qualidade, diversidade e cobertura territorial.

QUADRO 12: Linhas de Actuação para o desenvolvimento
do Touring nos destinos priorizados (cont.)
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A Madeira regista actualmente um volume significativo de viagens de

touring, principalmente focalizadas na natureza, gerados quer pelos

visitantes cuja motivação principal é o turismo de sol e mar e/ou o

turismo de natureza, quer pelos que desembarcam na ilha em cruzeiros.

A prioridade de desenvolvimento deveria concentrar-se na sinalização

e na melhoria dos serviços informativos.

Os Açores não têm uma tradição turística consolidada. Muitas empresas

foram criadas recentemente. O nível profissional (em termos de

capacidade de gestão, marketing e inovação) das empresas não é muito

elevado. Contudo, contam com uma oferta hoteleira diversificada e de

qualidade, bem como com infra-estruturas de acesso em bom estado.

O principal problema desta região está relacionado com a oferta de

actividades, sinalização e informação. Neste contexto, deveria seguir-

se as seguintes linhas de actuação:

> Melhorar a acessibilidade aérea entre o continente e a ilha e entre

ilhas.

> Criar um sistema de sinalização rodoviário e dos recursos turísticos.

> Assegurar que todos os recursos passíveis de utilização turística estão

devidamente preparados: apresentação atractiva, horários de

funcionamento dos museus e parques adequados, existência de zonas

de estacionamento nos arredores, acessos adaptados a pessoas

incapacitadas, folhetos em diversos idiomas, etc.

> Apoiar os empresários com tecnologia e informação útil para o seu

negócio, assessorando-os sobre a criação de experiências turísticas.

O Algarve é uma região tradicionalmente dirigida ao turismo de sol e

mar, contudo, conta com recursos e atracções capazes de gerar fluxos

de visitantes  por outras tipologias, entre elas o touring.

A prioridade nesta região deverá ser o desenvolvimento de uma

sinalização específica de rotas de touring, bem como a produção de

folhetos informativos e a sua distribuição nos principais locais turísticos:

hotéis, aeroportos, restaurantes, etc.

QUADRO 12: Linhas de Actuação para o desenvolvimento
do Touring nos destinos priorizados (cont.)
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Taxa de crescimento do sector das viagens de Touring em Portugal

60

Velocidade de crescimento (estimativa)

Considerando o actual grau de desenvolvimento das viagens de touring 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%.

A taxa de crescimento anual acumulado 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.
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ADENDA

> Criar o Clube de Produto Touring, formado por todas as empresas e
organismos relacionados com as diversas componentes da cadeia de 
produção que queiram participar voluntariamente no trabalho de 
desenvolvimento do sector. Este Clube pode ser coordenado pelo 
Turismo de Portugal, ip, através do Product Manager.

> Delinear um Sistema de Indicadores de acompanhamento da procura
de turismo de touring em Portugal.

> Organizar um amplo programa de viagens de benchmarking para
operadores, prestadores de serviços e gestores de rotas turísticas, com
o objectivo de introduzir em Portugal as melhores práticas em 
desenvolvimento e comercialização de produtos de touring existentes
no mundo.

> Criar e manter permanentemente actualizado um Banco de Dados de
“boas práticas” e colocá-lo à disposição das empresas operadoras e
membros das rotas de touring.

> Elaborar um Plano de Marketing específico do sector de Touring em 
Portugal que sirva como marco de referência para a promoção e a 
comercialização da oferta portuguesa neste sector, coordenando os 
recursos e esforços do sector público e do sector privado.

Touring.qxd  16/11/2006  12:25  Page 2



33.. CCOONNCCEENNTTRRAARR OOSS EESSFFOORRÇÇOOSS NNOO CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO DDOOSS FFAACCTTOORREESS CCHHAAVVEE 
DDEE ÊÊXXIITTOO

A terceira componente da estratégia de desenvolvimento de produtos no 
sector das viagens de touring consiste na vontade e decisão clara de concentrar os
esforços e recursos no cumprimento dos factores chave de êxito.
Como referido em páginas anteriores, para competir com êxito no sector das 
viagens de touring não basta dispor de bons recursos e atracções de base. É uma
condição necessária, mas não suficiente.

O que marca a diferença entre um destino competitivo e outro não competitivo
é o bom funcionamento e desenvolvimento das condições que permitem desfrutar
das atracções turísticas do destino com comodidade e segurança.

Por isso, nas áreas seleccionadas como prioritárias a curto/médio prazo, os
esforços devem estar centrados para os seguintes objectivos: 

> Articular uma ampla oferta de rotas e circuitos, quer de conteúdo geral,
quer temático.

> Assegurar boas condições de utilização da rede rodoviária (estradas 
principais e secundárias).

> Assegurar uma ampla rede de áreas de descanso e serviços básicos como
estações de serviço, oficinas, assistência em viagem (principalmente nas
vias secundárias), etc.

> Articular e implementar um eficaz sistema de sinalização dos recursos e
atracções turísticas.

> Adequar os horários de abertura e de encerramento das atracções 
turísticas às necessidades dos visitantes.

> Produzir e difundir uma ampla e completa informação para o viajante, em
diversos idiomas, sobre as rotas e circuitos existentes, o tempo de viagem,
as condições e características das vias de comunicação, as ligações entre os
diversos pontos, os horários de funcionamento das estações de serviço e
outros serviços, etc.

> Fomentar o desenvolvimento de uma oferta de alojamento com ‘carácter’,
identidade e personalidade portugueses, como importante fonte de valor
para os viajantes de touring.

> Estimular a aplicação de standards de qualidade homogéneos em todos os
serviços.

> Conseguir maiores níveis de cooperação e coordenação entre os agentes
turísticos institucionais e privados, individuais e colectivos.
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O papel da administração turística
É evidente que muitas das decisões e actuações necessárias para conseguir

um bom desempenho dos factores chave de êxito excedem as atribuições da
administração turística.

Também é certo que a administração turística pode cumprir uma importante
função ao dar a conhecer e compreender as necessidades do desenvolvimento 
turístico aos diversos interlocutores institucionais, gerando consenso e compromisso.

Assim, à administração turística corresponde um papel de impulsionador,
catalizador e promotor de iniciativas, no sentido de criar, melhorar e fortalecer parte
das condições necessárias ao desenvolvimento competitivo do sector das viagens
de touring em Portugal.

44.. IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS DDEE AAPPOOIIOO AAOO CCRREESSCCIIMMEENNTTOO 

Finalmente, a quarta componente da estratégia de desenvolvimento do s
ector das viagens de touring em Portugal está relacionada com os instrumentos ou
ferramentas que se colocam à disposição dos empresários, operadores, 
organismos e instituições, podendo ser úteis para avançar com rapidez, segurança e
eficácia no desenvolvimento competitivo deste sector.

Como foi dito anteriormente, muitas das condições ou factores chave de êxito
no sector das viagens de touring estão relacionados com o desenvolvimento geral
de uma região ou país: quantidade e qualidade das infra-estruturas gerais, sistema
de sinalização rodoviária, segurança pública, standards de qualidade dos serviços,
etc.
Numa perspectiva mais directamente relacionada com a estruturação de produtos,
alguns dos instrumentos que podem contribuir de maneira significativa são:

> Realizar um inventário, avaliação e classificação dos recursos e 
atractivos de base disponíveis para a estruturação de rotas e circuitos de 
touring, criando uma Base de Dados à disposição dos agentes de cada 
território.

> Elaborar e divulgar um Manual para a estruturação e comercialização de
rotas e circuitos de touring, tanto de conteúdo genérico como específico.

> Implementar labels ou certificações de qualidade para atracções naturais,
culturais, estabelecimentos de alojamento, empresas operadoras e outras
componentes da cadeia de valor de uma rota.

> Criar um Serviço de Assistência Técnica para assessorar na criação, gestão
e comercialização de rotas e circuitos de touring.

> Criar a posição Product Manager do produto Touring na estrutura do
Turismo de Portugal, ip.
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Turismo de Portugal, ip
Rua Ivone Silva, Lote 6
1050-124 Lisboa
T: 21 781 00 00  F: 21 793 75 37
geral@turismodeportugal.pt www.turismodeportugal.pt www.visitportugal.com
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