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Editorial

O número que apresentamos é duplo. Corresponde aos números 9 
e 10 da Revista GESTIN, da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-
-Nova do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Na verdade, a comemoração do 20º aniversário da Escola susten-
tou o interesse de um conjunto de investigadores que se debruçaram 
sobre temas regionais. Assim, na primeira separata, contamos com o 
contributo de Ana Ramos, Coordenadora Institucional do Processo de 
Bolonha do IPCB, que desenvolve o tema, NOTAS PEDAGÓGICAS: 
IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS PARA UM NOVO 
MODELO DE ENSINO - O PROJECTO CONSTAP NO IPCB. A 
autora reflete sobre a necessidade de substituir as metodologias adota-
das na sala de aula; afere, ainda, a importância de se medir o trabalho 
autónomo, no sentido de garantir uma carga horária de trabalho do 
estudante consistente e contínua, ao longo dos semestres. 

Ana Rita Garcia e Sara Morgado Nunes estudaram O PERFIL DO 
TURISTA QUE VISITA O CONCELHO DE IDANHA-A-NOVA. 
Conscientes da importância desta ferramenta no planeamento e pro-
moção do turismo local construíram um inquérito dirigido a turistas 
que visitaram o concelho, durante os meses de outubro e novembro de 
2011. Os resultados obtidos evidenciaram que são diferentes os moti-
vos que trazem os turistas ao território, mas qualquer que seja a mo-
tivação – Férias/Lazer, Cultura/Património/Gastronomia, Natureza/ 
Desporto/Cinegética; Visita a amigos e/ou familiares - , na maioria dos 
casos, as expectativas do visitante são superadas e a vontade de voltar à 
região é uma realidade. 

Carlos Miguel Ferreira aborda o tema: EPIDEMIAS: «O ANTIGO 
REGIME DO MAL». GESTÃO COLECTIVA DA SAÚDE E DA 
DOENÇA NA BEIRA INTERIOR. Define o conceito de “pestis: a 
expressão do mal”. Deambula pela história de epidemias, lembrando o 
medo que causa, a associação à morte. A inevitabilidade da contamina-
ção, os conflitos sociais, que desencadeia questionam, então, a ordem 
social e geram medidas repressivas. Focaliza depois a atenção nas cri-
ses de mortalidade na Beira Interior, bem como na gestão coletiva das 
epidemias. 

Fernando Paulico e Sara Morgado Nunes no texto, “A FEIRA 
RAIANA NAS PERCEPÇÕES DO PÚBLICO E DAS EMPRESAS”, 
analisam a feira, que é considerada das mais importantes do interior 
de Portugal, na promoção de produtos tradicionais e industriais. Ao 
longo de dezasseis edições, a Feira Raiana tem acolhido empresas, ins-
tituições, artesãos, a evolução e êxito são reais e o estreitar de relações 
económicas e culturais, a congregação de vontades de ambos os lados 
da fronteira seiva-se, também, neste evento. Com uma imagem bastante 
favorável, junto do público e das empresas, merece referência o espaço 
onde decorre, bem como a diversidade e a qualidade dos expositores.
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George Ramos avaliou os GEOPARQUES E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO – 

O FUNCIONAMENTO EM REDE. E A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO INSTITU-
CIONAL. Um dos grandes desígnios perspetivados pelos geoparques europeus, que entre si 
constituíram a Rede Europeia de Geoparques, consiste na demanda de uma afirmação como 
organizações suficientemente competitivas, tanto interna como externamente. Revelam-se, na 
verdade, como estruturas fecundas de sinergias a nível local, apontando para a dinamização e 
operacionalização socioeconómica, pela assimilação de um coletivo de atores regionais. Pres-
supõem a prestação de serviços ligados à indústria do turismo. O autor procura compreender 
as ligações entre os diversos atores regionais, com capacidade autocrítica, geradas dentro dos 
Geoparques bem como o papel desempenhado por estas instituições inovadoras. O estudo 
fundamenta-se na análise da Rede Europeia de Geoparques.

Sara Morgado Nunes e Ana Rita Garcia dissertam sobre as “REPRESENTAÇÕES SO-
CIAIS DOS HABITANTES LOCAIS SOBRE A ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO EM 
IDANHA-A-NOVA”. Consideram que as instituições de ensino superior se têm revelado 
agentes privilegiados no desenvolvimento económico, social e cultural, contribuindo ativa-
mente para o enriquecimento do meio onde se inserem. Analisam a existência, necessária, de 
uma forte ligação entre estas instituições e o tecido social envolvente, facto que necessaria-
mente condiciona as representações sociais dos habitantes locais. Descrevem o conceito de 
representações sociais enquanto instrumentos de orientação, de perceção das situações e de 
elaboração de respostas, integrando elementos informativos, cognitivos, ideológicos, forma-
tivos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens. Com o objetivo de conhecer a imagem/
atitude que as diferentes faixas etárias e grupos sociais possuem acerca da ESGIN, elaboraram 
um inquérito dirigido aos idanhenses sobre os aspetos referenciados. A análise dos resultados 
evidenciou uma imagem favorável da ESGIN junto da população. São as habilitações literárias, 
o conhecimento da escola e a idade que influenciam mais claramente as representações cons-
truídas pelos habitantes locais.

Na segunda separata, são analisados temas que decorrem das áreas do saber dominantes 
da ESGIN: a Gestão, o Direito e o Turismo. Decidimos que a partir deste número introduzi-
remos separadores entre estas abordagens respeitantes a cada uma das áreas. 

A secção da GESTÃO integra seis estudos. Um artigo sobre O PERFIL DO EMPREEN-
DEDOR NA PRIMEIRA PESSOA: UMA ENTREVISTA AO ENG. CARLOS MARTINS, 
de António Carrizo Moreira, Ana Filipa Branco e Sónia Silva Pinto, que apresenta as principais 
características do perfil do empreendedor, que se refletem no líder do Grupo Martifer. Os ou-
tros cinco têm por base dissertações/projetos do mestrado em Gestão de Empresas da Esco-
la. Assim, António Jóia desenvolveu o PROJETO AMO- PRODUTO LOCAL que inscreve 
ESTRATÉGIAS PARA A VALORIZAÇÃO DO GEOPARK NATURTEJO. Definindo-se 
como área rural desfavorecida, o território possui inúmeras potencialidades, facilmente exem-
plificadas pela riqueza histórico-cultural, a sua vasta biodiversidade e espólio de monumentos 
naturais, bem como pela beleza natural das suas paisagens; acresce a existência de um excelente 
cabaz de Produtos Locais, Tradicionais de Qualidade e Tipicidade (PLTQT). A estratégia defi-
nida contempla a realização de um projeto de investimento na fileira dos PLTQT, como forma 
de valorizar o potencial endógeno. 

Carla Taborda, Cristina Estevão e Sara Morgado Nunes, debruçaram-se sobre a GESTÃO 
DA INOVAÇÃO NAS EMPRESAS: O CASO DA BEIRA INTERIOR. Na conjuntura atual, 
os mercados empresariais são cada vez mais competitivos. As empresas necessitam, por isso, 
de promover práticas inovadoras, de uma forma sistemática, de modo a assegurar a sua so-
brevivência a médio e longo prazo. Este estudo tem como finalidade analisar os objetivos da 
inovação a que os gestores conferem maior importância. Os dados foram obtidos aplicando 
o questionário do CIS III 2008, a empresas da Beira Interior. A análise dos dados permite 
concluir que a implementação da inovação tem como objetivos:  melhorar a qualidade dos 
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produtos, aumentar a quota de mercado, reduzindo custos e respeitando regulamentações 
ambientais de saúde e de segurança.

Célia Ferreira, Sara Morgado Nunes e Fernando Paulico abordam o tema A RETENÇÃO 
DE CLIENTES EM GINÁSIOS: UM ESTUDO SOBRE AS SUAS DETERMINANTES. 
Com o aumento da competitividade do setor do fitness, cresceu a importância de desenhar 
estratégias e táticas não só para evitar a perda de clientes, como para conquistar novos clientes. 
A sua retenção e fidelização poderá ser vital para a saúde financeira, a médio e longo prazo, 
da empresa. Conhecer o comportamento do cliente, saber o que valoriza no serviço, e se a 
gestão gera resultados positivos, são finalidades da abordagem. A pesquisa desenvolveu-se em 
quatro ginásios. 

Luís Farinha dissertou sobre EMPREENDEDORISMO E MODELAÇÃO DE NEGÓ-
CIOS: O PROJETO “MALCATA LIFE VILLAGE”. A inovação tornou-se o desafio decisi-
vo para a competitividade global. As vantagens associadas ao empreendedorismo assente em 
padrões de sustentabilidade, tornam-se inquestionáveis do ponto de vista do desenvolvimento 
das regiões, e enquanto motor da criação de emprego e riqueza local. O autor desenvolve um 
modelo de negócio assente nas áreas do turismo de saúde, bem-estar e alojamento, associado 
à criação de uma Unidade de Qualidade de Vida. Desejando contribuir para a competitividade 
das regiões deprimidas do interior chama a atenção para a necessidade de reforço da intenção 
empreendedora regional, assente numa estratégia de atração turística, suportada pela valoriza-
ção da riqueza endógena local.

João Nuno Morais Lopes e Paulo Madeira propõem o PLANO ESTRATéGICO DA 
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS “OUTREM”. As organizações necessitam de 
transformações e adaptações para sobreviverem. O país vive uma crise que gera o encerramen-
to de dezenas de empresas por dia. Torna-se, pois, fundamental que as organizações elaborem 
um planeamento estratégico para apoiar os gestores nas decisões. As Organizações Sem Fins 
Lucrativos (OSFL) não estão alheias à atual crise. Os cortes governamentais, a nível de subsí-
dios com a consequente diminuição de fundos para estas instituições, para os projetos de cariz 
social, ambiental e cultural criam problemas significativos a estas instituições. O Projeto que 
os autores descrevem visa a proposta de um Modelo de Plano Estratégico para a “Associação 
Outrem”, procurando superar as dificuldades referenciadas.

No âmbito do DIREITO colaboraram: 
David Falcão que titulou o texto: BANCO DE HORAS: A ESCRAVATURA LEGAL 

NO CÓDIGO DO TRABALHO PORTUGUÊS (LEI Nº7/2009). O artigo alerta para o 
perigo que representa para os trabalhadores o regime jurídico do banco de horas, introduzido 
no âmbito laboral pela Lei nº 7/2009 (atual Código do Trabalho). Considera, o autor que o 
legislador foi pouco cuidadoso ao implementar este regime. Na verdade, e no limite a aplicação 
do banco de horas conjugado com outros regimes previstos na lei, redundará num horário que 
pode atingir as dezoito horas, sem que o trabalhador possa recusar-se a prestá-las.

Ana Sofia Silva, debruça-se sobre PENSAR A DEONTOLOGIA. Pondera que a ética 
se relaciona indiscutivelmente com a justiça, a política, a economia e a religião, na medida em 
que, tem como objeto um conjunto de valores, normas e princípios que afetam o ser humano. 
Reforça que a ideia de “ouvir” a voz da consciência individual para recusar o “aconchegar” aos 
fins fáceis, que desvirtuam a ação. Para a autora, a Deontologia está longe de ser apenas um 
conjunto de normas imperativas; inclui princípios morais enraizados na esfera da interioridade. 
Lembra Sócrates (filósofo da Antiguidade Clássica) e Kant para concluir que não pode fazer-se 
ao próximo o que não gostaríamos que nos fizessem a nós”. Invoca, ainda, Hegel para defen-
der que é necessário tratar tudo como um todo e respeitar a contradição. 

Sérgio Tomás, escreve sobre A PENA DE MULTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO 
PORTUGUÊS e Miguel Serra, elabora uma BREVE COMPARACIÓN ENTRE EL SISTE-
MA DE EJECUCIÓN FORzOSA EN ESPAÑA Y PORTUGAL. Compara o sistema de 
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execução forçada em Espanha e Portugal. Historia brevemente a legislação sobre este domínio 
em ambos os países.

No âmbito do TURISMO, Jorge Ferraz debruça-se sobre A VIAGEM E O TURISMO 
DE NEGÓCIOS: PROBLEMATIzAR O FENÓMENO E SUAS MUDANÇAS NO CON-
TEXTO DO TURISMO URBANO CONTEMPORÂNEO. No âmbito do estudo dos fe-
nómenos turísticos, uma das áreas menos abordada, tem sido a da viagem e do turismo de ne-
gócios. Este texto levanta razões dessa invisibilidade, discute questões teóricas, metodológicas 
e empíricas relacionadas com a delimitação e compreensão do fenómeno. O autor defende a 
tese de que este tipo de turismo deve ser entendido no espaço da reflexão do turismo urbano 
contemporâneo. 

Luísa Carvalho e Maria Teresa Costa, refletem sobre METODOLOGIAS PARTICIPA-
DAS PARA PLANEAMENTO ESTRATéGICO EM TURISMO. A transversalidade do se-
tor do turismo constitui uma importante força de alavancagem da economia. Esta transversa-
lidade fomenta inter-relações setoriais, que influencia e é influenciada, tanto diretamente como 
indiretamente por um conjunto de variáveis. A elevada competitividade do setor, e a exigência 
da procura em termos de padrões de qualidade, bem como, a necessidade de a atividade turís-
tica se constituir cada vez mais como um instrumento e desenvolvimento sustentável, obriga a 
pensar e a elaborar modelos de planeamento estratégico. As autoras apresentam um conjunto 
de metodologias de planeamento utilizando instrumentos de recolha de informação participa-
da, valorizando o envolvimento e a participação dos diversos atores.

Os leitores vão, por certo, privilegiar um ou outro texto, mas cremos que a ESGIN ofe-
rece, neste número duplo, um conjunto de abordagens de interesse para a região e para os 
interventores na res publica. Contamos com colaboradores interessados e a nossa finalidade 
é abrir a revista a outros estudiosos ou empreendedores cuja experiência inovadora ajude ao 
conhecimento e desenvolvimento do interior.

Ana Rita Garcia
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NOTAS PEDAGÓGICAS: IMPLEMENTAÇÃO 
DE NOVAS PRÁTICAS PARA UM NOVO MODELO 

DE ENSINO - O PROJETO CONSTAP NO IPCB

Ana Teresa Vaz Ferreira Ramos1

Resumo

O Processo de Bolonha foi implementado em Portugal em 2006, mas hoje, cinco 
anos após e considerando que a sua implementação deveria estar concluída em 2011, 
ainda existe um longo caminho a percorrer. é um facto que as verdadeiras mudanças, 
ao nível das metodologias e práticas pedagógicas, resistem a acontecer, comprometendo 
os princípios subjacentes a um ensino centrado no estudante e na adoção de práticas 
ativas de ensino/aprendizagem. Em 2010, foi delineado o Projeto ConstAp no IPCB, 
com o objetivo principal de motivar as mudanças, nomeadamente ao nível das metodo-
logias adotadas em sala de aula e da implementação sistemática do trabalho autónomo 
no sentido de garantir uma carga de trabalho do estudante consistente e contínua ao 
longo do semestre. Este artigo analisa a implementação do Processo de Bolonha e a sua 
relação com o Projeto ConstAp, contextualizando os seus objetivos, implementação e 
condicionantes.

Palavras-chave: Processo de Bolonha, autonomia do estudante, metodologias peda-
gógicas

1. Introdução

A implementação do Processo de Bolonha, em Portugal, foi concretizada através da defi-
nição da estrutura dos ciclos de estudo e do novo modelo a adotar para o seu funcionamento. 
Esta alteração foi realizada, essencialmente, através da alteração legislativa imposta a todas as 
Instituições de Ensino Superior, com prazos definidos para a entrada em vigor destas altera-
ções, assim como o prazo para a concretização destas mudanças. Desde 2006, quando este 
processo teve início, tem sido necessária uma adaptação contínua de todos os intervenientes 
neste processo, tanto pelas alterações ao nível funcional como organizacional, o que promo-
veu o atraso nas mudanças centrais deste processo: as mudanças pedagógicas.

De uma forma muito sintética, podemos dizer que o Processo de Bolonha se baseia num 
modelo de ensino centrado no estudante (European Comission, 2009) onde o foco é ‘o que o 
estudante realiza’ e em ‘como o relaciona com a atividade de aprendizagem’. Neste contexto é 
fundamental definir os níveis de conhecimento pretendidos, como o estudante os concretiza e 
se as competências necessárias foram atingidas em cada um deste níveis. Motivar o estudante 
para a aprendizagem e para a participação nas atividades propostas pressupõe ainda dar sig-
nificado a estas atividades, despertando o interesse em desenvolvê-las (Biggs & Tang, 2007).

1 Coordenadora Institucional do Processo de Bolonha - Instituto Politécnico de Castelo Branco.
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2. O paradigma da mudança

De acordo com Tyler “Learning takes place through the active behavior of  the student: it is 
what he does that he learns, not what the teacher does.” (citado em Biggs & Tang, 2007: s/p). 

A utilização de métodos expositivos, essencialmente baseados na ação do docente é uma 
característica do modelo tradicional de ensino. Neste novo contexto, importa refletir sobre es-
tas práticas e tentar orientar a atividade pedagógica para a adoção de técnicas e atividades que 
fomentem a participação do estudante. A aprendizagem deve estar centrada no que o estudan-
te é capaz de fazer, motivando o trabalho individual e cooperativo no sentido de desenvolver 
competências transversais fundamentais como a capacidade de trabalho em equipa. Tendo por 
base os princípios do Constructive Alignment que descreve a congruência entre o que o docente 
entende que os estudantes devem ser capazes de executar, saber ou entender, ‘como deve ser 
ensinado’, ‘o que’ e ‘como’ deve ser avaliado (Fry et al, 2009), foi delineado um Projeto deno-
minado Construção da Aprendizagem (ConstAp).

3. O Projeto CONSTAP

O Projeto ConstAp foi gizado considerando-se: i) os desafios do Processo de Bolonha; 
ii) o ensino centrado no estudante; iii) um ensino baseado na aquisição de competências. Para 
tentar responder às exigências deste processo, a Coordenação Institucional do Processo de 
Bolonha apresentou a proposta de um Projeto que permitisse responder a algumas lacunas 
evidenciadas pelo Relatório de Concretização do Processo de Bolonha do IPCB para o Ano 
Letivo 2009-2010.

Os desafios referidos anteriormente dependem maioritariamente da motivação e iniciativa 
dos docentes, pelo que o Projeto destina-se a promover uma discussão alargada sobre as mu-
danças necessárias.

O Projeto define alguns instrumentos de acompanhamento que revertem num processo 
metodológico de definição de atividades de aprendizagem, os seus objetivos e competências 
a desenvolver. O acompanhamento é realizado através de fichas específicas para as atividades 
desenvolvidas nas horas de contacto e nas horas destinadas ao trabalho autónomo do estu-
dante. O Projeto visa ainda organizar e articular de forma clara as atividades pedagógicas e de 
avaliação, assim como realizar um controlo mais orientado e efetivo do tempo dedicado ao 
estudo autónomo.

Estas fichas foram definidas considerando-se a disponibilização de informação aos es-
tudantes de uma forma semelhante e a recolha da informação que permitisse aferir alguns 
aspetos do processo pedagógico como:

- Tipologia das atividades desenvolvidas pelos docentes nas horas de contacto e a 
dinâmica na sua utilização;

- Tipologia de atividades propostas para o trabalho autónomo dos estudantes;
- A valorização da atividade desenvolvida pelos estudantes em sala de aula através do 

seu contributo no processo de ensino/aprendizagem;
- Tempos de avaliação e organização do trabalho ao longo do ano letivo;
- Relação entre o tempo previsto pelo docente para a realização das atividades autó-

nomas, definido no programa da unidade curricular, e tempo efetivamente utilizado 
pelo estudante para a realização das atividades;

- Organização e articulação do trabalho num curso (em todas as suas dimensões), 
considerando todas as unidades curriculares do plano em causa.

Estas fichas foram inicialmente aplicadas a um único curso, no 1º semestre do ano letivo 
20010/11, no caso o curso de Licenciatura em Gestão Turística da Escola Superior de Gestão 
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de Idanha-a-Nova, com o intuito de aferir a sua estrutura e compreensão por parte de estu-
dantes e docentes.

O Projeto, desde o seu início, foi criado considerando a sua implementação ao 1º ano dos 
cursos, com o objetivo de integrar os estudantes neste contexto formativo no início do seu 
percurso no ensino superior.

4. Metodologia

Em termos metodológicos, é proposto que o docente disponibilize, no início de cada 
semana, os planos das aulas a lecionar, identificando claramente as atividades que serão desen-
volvidas, assim como a sua tipologia.

Estas atividades devem estar diretamente relacionadas com as competências a adquirir, 
permitindo ao estudante relacionar os conteúdos com a prática pedagógica. As atividades de 
avaliação decorrem deste processo e devem resultar das suas etapas.

Deve, por outro lado, existir uma definição clara das atividades a desenvolver durante o 
trabalho autónomo e realizar o controlo do tempo despendido pelo estudante para as executar.

Ponderando o objetivo de sistematizar o processo de ensino/aprendizagem, considerou-se 
a adoção de princípios de planificação e organização das atividades pedagógicas transversais, 
que permitam ao estudante uma perceção clara dos objetivos e competências envolvidos em 
cada etapa do seu percurso formativo. É ainda necessário promover a intensificação da uti-
lização de um processo de avaliação contínua e relacionar os momentos de avaliação com as 
atividades de aprendizagem desenvolvidas.

O Projeto ConstAp pretende facilitar uma análise formal do tempo de trabalho dedicado 
pelo estudante ao estudo autónomo, realizado de forma consistente através da orientação 
fornecida pelo docente. A realização deste registo permite aferir a carga de trabalho dos estu-
dantes num determinado ano/curso.

Finalmente, a implementação de uma Grelha Única de Avaliação permitirá, a todos os 
docentes envolvidos na lecionação, o acompanhamento do aproveitamento dos estudantes, 
identificando durante o percurso formativo os casos de insucesso ou abandono escolar. Este 
acompanhamento permitirá o conhecimento atempado de situações de insucesso ou abando-
no escolar, o que viabiliza uma intervenção no sentido de reverter o processo.

5. Implementação do projeto

O Projeto foi implementado em alguns cursos do IPCB, com a participação voluntária dos 
docentes, sendo os dados recolhidos analisados com base numa matriz criada para este efeito. 
Esta matriz contempla a análise da dinâmica durante as horas de contacto, assim como a tipo-
logia adotada para o trabalho autónomo e a carga que este representa no trabalho semanal do 
estudante. Esta análise permite ainda aferir a gestão dos trabalhos propostos aos estudantes e 
o tempo de trabalho final face aquele inicialmente previsto (ECTS).  

6. Dificuldades e redefinições de elementos do projeto

Da implementação deste Projeto no 2º semestre do ano letivo 2010-2011 foi possível 
analisar não só os dados recolhidos, mas também as considerações e propostas dos docentes 
envolvidos no sentido de simplificar e agilizar as ferramentas de acompanhamento do Projeto 
e de recolha de dados. De entre as principais dificuldades referidas pelos docentes podemos 
salientar: i) a necessidade de preenchimento de um excesso de fichas; ii) a dificuldade em com-
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preender alguns dos elementos solicitados; iii) a fiabilidade da informação dos estudantes em 
relação ao tempo de trabalho autónomo.

No âmbito da coordenação do Projeto também é importante manifestar a dificuldade em 
consciencializar os docentes sobre a necessidade de orientar o trabalho autónomo dos estu-
dantes e monitorizar a sua execução, assim como prever ferramentas que permitam valorizá-
-los no âmbito da avaliação da unidade curricular. Embora o tempo de trabalho do estudante 
deva ser continuado ao longo do semestre, é possível identificar períodos com cargas de traba-
lho excessivas e outros sem qualquer atividade autónoma. Aprofundar os conhecimentos dos 
docentes no âmbito da pedagogia é fundamental, porque o “acto pedagógico pode funcionar 
como elemento potenciador dos factores concorrentes para o (in)sucesso escolar” (Veloso 
et. Al., 2010: 56). Foi igualmente possível identificar algumas carências ao nível da inovação 
pedagógica e da formação contínua dos docentes neste domínio.

Da análise destes elementos, as fichas utilizadas para recolha de informação foram refor-
muladas e simplificadas no sentido de recolher os dados fundamentais ao acompanhamento 
da atividade pedagógica.

7. Conclusões

As mudanças implementadas pelo Processo de Bolonha, ainda que concluídas ao nível 
da organização dos planos curriculares, ainda estão por concretizar no âmbito das atividades 
pedagógicas desenvolvidas nas instituições de ensino superior. Mesmo reconhecendo o esfor-
ço de muitos docentes em adequar as suas metodologias às novas exigências do processo de 
ensino/aprendizagem, ainda é necessário reproduzir as boas práticas pedagógicas e generalizar 
a utilização de metodologias ativas. A implementação do Projeto ConstAp teve um contributo 
importante ao abordar as questões pedagógicas e promover o diálogo entre docentes sobre 
‘o que’ e ‘como’ mudar. O Projeto permite que os docentes identifiquem claramente qual a 
relação entre os diversos elementos envolvidos no processo pedagógico: objetivos, compe-
tências, metodologias, atividades pedagógicas, atividades de trabalho autónomo e atividades 
de avaliação.

As atividades desenvolvidas têm permitido identificar as dificuldades no processo de mu-
dança em curso e têm permitido orientar o trabalho desenvolvido no sentido de motivar e 
formar  os docentes para enfrentar este desafio. 
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O PERFIL DO TURISTA QUE VISITA 
O CONCELHO DE IDANHA-A-NOVA*

Ana Rita Garcia1 & Sara Morgado Nunes1 
 

RESUMO
O conhecimento do perfil do turista que visita um determinado destino constitui 

uma importante ferramenta no planeamento e promoção do turismo local. Com o obje-
tivo de caracterizar o turista que visita o concelho de Idanha-a-Nova, inquiriram-se 316 
pessoas que visitaram o concelho durante os meses de outubro e novembro de 2011. 
Os resultados obtidos evidenciaram que são diferentes os motivos que levam os turistas 
ao território; qualquer que seja a motivação, na maioria dos casos, as expectativas são 
superadas e a vontade de voltar à região é uma realidade. 

Palavras-chave: Perfil do Turista, Motivações, Destinos Turísticos, Satisfação.

1. Introdução

O conhecimento do perfil do turista permite avaliar nos territórios a adequação da oferta 
existente. Sabemos que o sucesso de um destino poderá depender da sua capacidade de dar 
resposta a motivações diversificadas (Cunha, 2003). Os responsáveis pelo planeamento e gestão 
do turismo, conhecedores das motivações da procura, poderão criar/oferecer produtos satisfa-
çam o consumidor e induzam a fidelização. A época baixa, geralmente situada, entre outubro e 
maio exige, por parte, dos stakeholders reflexão e criatividade, por forma a tornar a indústria do 
turismo, sustentável. A desigual distribuição temporal dos movimentos turísticos – sazonalidade 
-, ao longo do ano, reflete-se na desigual intensidade dos comportamentos dos turistas, no que 
respeita a dormidas, utilização da restauração, visitas, entradas nas fronteiras… pondo em causa 
a continuidade de empreendimentos e estruturas vocacionadas para o turismo e que é necessário 
manter/gerir durante todo o ano. A esta realidade, na segunda década do século XXI, somam-se: 
a) as medidas de austeridade que levaram ao corte dos subsídios de férias e de natal, à redução de 
feriados; b) a recessão económica interna com implicações a nível do turismo doméstico (decor-
rente do pelo aumento da taxa de desemprego, há menor poder de compra e uma óbvia retenção 
no consumo), c) o custo e o modo de pagamento complexo das SCUTS, d) a situação económica 
e social de Espanha (segundo mercado externo mais importante para o turismo em Portugal), e) 
o aumento do IVA na restauração de 13% para 23%. 

Urge, assim, o desenvolver de estudos que capacitem os responsáveis pelo território e os 
gestores do turismo a conhecer o turista. Na verdade, o sucesso de um espaço depende da 
interligação/ entendimento de diferentes perspetivas. Importa que regiões/entidades de turis-

* Os dados subjacentes à realização deste trabalho foram recolhidos pelos alunos do 1.º ano dos cursos de licenciatura 
erm Gestão Hoteleira e Gestão Tuirística no ano letivo 2011/12.

1 Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova.



16
mo, municípios, operadores turísticos, gestores do património e comunidades definam objeti-
vos e se empenhem na construção de parcerias. A compreensão/conhecimento do território, 
a criação de experiências de qualidade e a interação com as populações ajudam a promover o 
desenvolvimento do turismo local e o planeamento de negócios sustentáveis.

Com base, nestas premissas, ensaiámos uma definição do perfil do turista, que esteve no 
concelho de Idanha-a-Nova, nos meses de outubro e novembro. Efetuámos a caraterização 
sociodemográfica; descortinámos os motivos subjacentes à viagem; compreendemos a cons-
trução da viagem (com quem se desloca, as fontes de informação, as alternativas que colocou, 
o alojamento selecionado, verbas que pensa despender, duração da viagem); conhecemos as 
expectativas e aferimos a satisfação do visitante. Trata-se de uma primeira abordagem que 
retomaremos para avaliar a fiabilidade dos resultados obtidos. 

2. Consumo turístico e destinos

2.1. A Motivação do Turista

Há uma relação direta entre os motivos que levam as pessoas a viajar e as características 
dos diversos destinos. Estes espaços podem responder a motivações muito diversificadas. Um 
mesmo destino pode, em simultâneo, ser procurado por atrações e caraterísticas que integra. 
Motivações culturais, de natureza, desportivas, de saúde e bem-estar, entre outras, induzem 
visitantes para um espaço comum, cada um em demanda de atividades variadas. Neste sentido, 
os tipos de turismo são identificados, quer pelos motivos das viagens, quer pelas características 
dos destinos. Vários autores trabalharam o conceito de motivação turística:

Gray (1970) efetuou os primeiros estudos, neste domínio. Identifica duas razões prin-
cipais para viajar: Wanderlust (desejo de vaguear), uma característica básica da na-
tureza humana que leva a deixar as coisas que são familiares e procurar lugares e 
culturas diferentes; Sunlust (desejo de sol) que exige a existência, noutro lugar, de 
amenidades diferentes ou melhores das que estão disponíveis na área de residência;

Crompton (1979) define como motivação básica do turista a quebra de rotina; soma-
-lhe motivações específicas (sócio-psicológicas) como a) escape do ambiente natu-
ral; b) exploração e avaliação de si próprio; c) relaxamento/repouso; d) prestígio; e) 
aumento das relações sociais; f) benefícios para a saúde;

Leiper (1990) diferencia o lazer recreativo do criativo; o primeiro leva ao restabelecimento, 
permite o descanso, o relaxamento, o divertimento; o segundo produz algo de novo;

Cunha (2003) acrescenta motivações constrangedoras (negócios, reuniões, saúde, es-
tudos), motivações libertadoras (férias, desportos, repouso, cultura), considerando 
também as motivações mistas que englobam as duas anteriores;

A Organização Mundial do Turismo (OMT/WTO) classifica as motivações que estão 
na origem das imagens que se fazem de um destino, em duas categorias: as de tipo 
racional: confiança, segurança, poupança, tradição, conformismo; e as de tipo afe-
tivo: curiosidade, novidade, afetividade, liberdade, amizade.

Em suma, o processo de decisão do consumidor de turismo pode conhecer-se através de 
um sistema formado por quatro elementos básicos: a) os energizadores da procura que são as 
forças de motivação que levam o turista a decidir visitar uma atração e sair de férias; b) os efetiva-
dores da procura que integram as ideias que o consumidor fez relativamente ao destino, através 
de um processo de aprendizagem, atitudes e associações, a partir da informação disponível; c) 
o(s) papel(éis) do(s) elemento(s) ativo(s) que toma(m) a decisão sobre a viagem; d) os fatores 
económicos (valores disponíveis para gastar); os sociológicos que têm a ver com os grupos de 
referência, valores culturais; e os psicológicos que integram a perceção de risco na compra, a 
personalidade e atitudes do consumidor (Cooper, Fletcher, Wanhill, Gilbert & Shepherd, 2003).
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2.2. Os destinos

Os destinos turísticos “são constituídos pelas localidades turísticas que dispõem de atrações 
suscetíveis de originarem a deslocação de pessoas mas que implicam uma intervenção humana 
para proporcionar a máxima satisfação aos visitantes” (Cunha, 2003, p. 115). Nomeadamente, 
possuem hospedagem, restauração, empresas de animação, comércio…, acessos e transportes e 
outros serviços auxiliares como empresas ligadas ao setor e outras organizações locais. 

Acresce que os destinos facultam experiências culturais. As comunidades locais devem ser 
consultadas sobre o planeamento, desenvolvimento e operações de projetos baseados no pa-
trimónio. O envolvimento ativo no processo assegura que a operação turística não só validará 
os objetivos e aspirações, mas certamente captará e refletirá a essência do lugar e reduzirá os 
impactos negativos. 

Assim, importa compreender o significado do património material e imaterial (as tradições, 
a história oral, canções, objetos), o que permite construir histórias sobre a terra e sobre as suas 
gentes. Compreender um local implica reconhecer todos os elementos e respeitar os valores 
do território. A oportunidade de experienciar algo único, autêntico leva à atração de turistas, é 
uma das chaves para a venda de produtos turísticos. 

Torna-se, também, fundamental, formar parcerias na criação de produtos que integrem o 
planeamento da viagem, a interpretação do património, a definição adequada das atividades a 
realizar. Estes produtos permitirão gerar uma estada de qualidade. Sabemos, que a experiên-
cia dos visitantes se inicia no momento em que pensam fazer a viagem; no que leram/viram 
antes de chegar. As expectativas devem coincidir, pelo menos, com as observações/fruições 
pelo turista e caso possível, superá-las. Na verdade, criar experiências interpretativas, permitir 
a interação com as populações; a participação em atividades fomenta o desenvolvimento do 
turismo local, na medida, em que geram satisfação.

A satisfação é o sentimento resultante da comparação de um desempenho obtido em rela-
ção às expectativas criadas por uma pessoa (kotler, 2006, p. 23). As expectativas são formadas 
e influenciadas por experiências anteriores de compra, por recomendações de amigos, ou de 
outras fontes de informação, e também de promessas dos que participam num determinado 
sistema turístico. Assim, a “construção” da expectativa deve ser gerida de forma a que, por 
um lado, seja suficiente para atrair o turista e, por outro lado, evitar que seja inalcançável. Na 
verdade, diversos autores discorrem, sobre a importância da satisfação do turista quando efe-
tua uma viagem; é um fator que afeta diretamente a imagem de um destino (kotler, Bowen, 
Makens, 2005, p. 389; Meng, Tepanon, Uysal, 2005, p. 42). Sabemos que uma visita repetida 
propicia a estabilidade do destino turístico; contribui para a proliferação de impressões posi-
tivas sobre o espaço, reduzindo a necessidade de investimentos na atração de turistas (Alegre, 
Cladera, 2009, p. 670).

Assim, partindo dos pressupostos enunciados, efetuamos a caraterização do concelho de 
Idanha-a-Nova e das atrações que pode oferecer.

3. Caraterização do Concelho de Idanha-a-Nova

O concelho de Idanha-a-Nova integra o distrito de Castelo Branco; apresenta uma área 
total de 1 412,7 km2, confinando com Espanha a Sul e a Este, a Norte com o concelho de 
Penamacor, e a Oeste com o concelho de Castelo Branco. 

Em termos turísticos, existe um elevado potencial alternativo à oferta da orla litoral por-
tuguesa; a região tem condições excepcionais para o turismo arqueológico, histórico, rural, de 
lazer e de aventura; é também, uma região privilegiada para o contacto com a natureza, tendo 
como elemento fulcral o Geopark Naturtejo da Meseta Meridional. 

Foi o primeiro geoparque português a integrar, em 2006, as Redes Europeia e Global 
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de Geoparques, apoiadas pela UNESCO. Com um território de 4616 km2, engloba os con-
celhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Proença-a-Nova, Nisa, Oleiros e Vila Velha de 
Ródão. Tem como objetivo principal “valorizar os locais que agem como testemunhos-chave 
da História da Terra, fomentando o emprego e promovendo o desenvolvimento económico 
regional” (Naturtejo, 2012). 

Nesta região de história milenar, encontramos castelos, igrejas e palácios, que acompanham a 
construção de Portugal. As ruínas da Civitas Egitania em Idanha-a-Velha, as estações paleolíticas 
bem como as regiões megalíticas do Rosmaninhal constituem pólos de interesse arqueológico re-
levante. “As práticas ancestrais, testemunhos vivos das múltiplas singularidades da cultura raiana, 
têm fortes raízes na paisagem” (Naturtejo, 2012). Monsanto e as Aldeias de Xisto, situadas no 
Geopark Naturtejo, são símbolos de um património material bem preservado.

O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional integra redes de percursos pedestres, de pe-
quena e grande rota. Estas vias permitem a prática de um turismo ativo. No concelho de 
Idanha-a-Nova, estão homologadas, sob a égide da Geologia, a Rota dos Fósseis, em Penha 
Garcia; a Rota das Minas, em Segura; a Rota dos Barrocais, em Monsanto. 

No território operam escolas de Escalada, que desenvolvem atividades desde a escalada 
desportiva ao slide, o paintball e o TT; o hipismo frui-se nas rotas do contrabando que cruzam 
o Sinclinal, em Penha Garcia.

Acrescem, as qualidades terapêuticas das águas das Termas de Monfortinho, que com a 
sanum per aqua oferecem uma estada tranquilizadora e de cuidados com a saúde. 

O Geopark Naturtejo, como dissemos, integra uma paisagem que conta a história dos 
últimos 600 milhões de anos, “através de elementos como vastas áreas aplanadas onde irrom-
pem relevos residuais graníticos (Monsanto), sedimentares (Murracha, Murrachinha, Pedras 
Ninhas) alinhamentos tectónicos (escarpa de falha do Ponsul, Sobreira Formosa) e cristas 
quartzíticas (Penha Garcia, Ródão, Moradal, Monforte da Beira). As aplanações são ainda cor-
tadas pela profunda incisão da rede hidrográfica do Baixo Tejo” (Naturtejo, 2012).

A grande geodiversidade do Geopark Naturtejo reflete-se num número significativo de 
locais de interesse geológico, destacando-se 16 geomonumentos: Monumento Natural das 
Portas do Ródão, Parque Icnológico de Penha Garcia, Portas de Almourão, Inselberge gra-
níticos, Meandros do Rio Zêzere, Canhões fluviais do Erges, Morfologias graníticas da Serra 
da Gardunha, Blocos pedunculados de Arez, Mina de ouro romana do Conhal do Arneiro, 
Escarpa de falha do Pônsul, Cascata das Fragas da Água d’Alta

Rota das Minas de Segura, Antigo complexo mineiro de Monforte da Beira, Tronco Fóssil 
de Perais, Miradouro geomorfológico das Corgas, Garganta epigénica de Malhada Velha.

A atividade cinegética é outra das marcas identitárias do concelho: 
é um dos concelhos da Região com maior extensão territorial, possui património natural 

e paisagístico de interesse nacional. O património cultural e etnológico é de grande valor; as 
lendas e tradições surgem associadas a heróis, romarias e festividades locais. Na verdade, as 
romarias são espaço privilegiado das manifestações de cultura popular, de religiosidade mágica 
e de fundo mítico, constituindo manifestações de uma grande importância social e efectiva-
mente reveladora das estruturas coletivas (Mattoso, 1985).

Na verdade, o olhar do turista que percorre o concelho de Idanha-a-Nova, na Raia, espraia-
-se pela Campina... Compreende o fado de uma partilha e construção culturais que heranças 
e lembranças registam. Diferentes pessoas cruzaram-se cruzam-se, na fronteira, arquitetando 
uma coluna vertebral que a trama de estórias e de história revelam.

Continuar a interpretar e enriquecer o património material e imaterial é tarefa de investi-
gadores, de agentes turísticos e dos poderes local e central. Estes espaços ganham, assim, signifi-
cado e alma e geram experiências únicas. Uma cultura tradicional agro-pastoril, o duro trabalho 
quotidiano, o contrabando, a emigração, as festas, os mitos, são encantados pelas comunidades 
e visitantes. Os fios que teceram o passado encontramo-los no empenhamento contra fomes 
ancestrais, contra a realidade inóspita. Atualmente, o devir da região, a partir de uma semiótica 
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dos lugares carregados de magia, criou sadias utopias, e os esforços públicos querem potenciar a 
fixação de populações, geraram oportunidades. A edificação/requalificação de empreendimen-
tos de alojamento, de empresas de animação, abriram vias que podem valorizar-se.

Território indispensável na afirmação da identidade portuguesa, na sua dimensão universalis-
ta, a raia ensinou o convívio com o Outro, contrabandeou fazeres e saberes. Com o património 
riquíssimo que acumulou, o Geo-Parque Naturtejo, revivificou noites templárias, e os faunos, os 
lobos, deuses e deusas... que enfeitiçam a região, convivem com rotas destinadas a todas as ida-
des, oferecendo uma herança material e imaterial fascinante e única que enobreceu o imaginário 
dos lugares e que pode fruir-se em confortáveis hotéis e alojamentos no espaço rural.

Quem visitar o concelho de Idanha-a-Nova encontrará, para além dos elementos referidos, 
uma gastronomia de excelência confecionada com produtos locais. De seguida, iremos traçar 
o perfil do turista que procurou este território nos meses de outubro e novembro de 2011. 

4. Método, Amostra e Instrumento

O estudo realizou-se a partir de uma amostra de 316 turistas que visitaram o concelho de 
Idanha-a-Nova durante os meses de outubro e novembro de 2011. Após terem sido informa-
dos sobre o objetivo do estudo, foi garantida a confidencialidade da informação solicitada. 
Os inquiridos responderam ao questionário sob a forma de entrevista, na rua, ou na unidade 
hoteleira onde estavam alojados. Os turistas foram inquiridos em Idanha-a-Nova (18,0%), 
Idanha-a-Velha (16,5%), Monfortinho (16,1%), Oledo (15,8%), Monsanto (13,9%), Belgais 
(12,0%) e Ladoeiro (7,6%). Apesar de Belgais não pertencer ao concelho de Idanha-a-Nova, 
os turistas aqui inquiridos visitaram este concelho.

A Tabela 1 contém a distribuição percentual relativa às variáveis sociodemográficas mais 
relevantes na amostra em estudo. A maior parte dos inquiridos é do sexo masculino (52,9%), 
com idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos (63,0%), tem como distrito de residência 
Lisboa (24,4%), tem emprego (71,4%), frequentou o Ensino Superior (45,5%) ou Secundário 
(42,0%) e aufere um rendimento mensal entre 700€ e 1200€ (32,2%).

Sexo N %
Masculino 163 52,9
Feminino 145 47,1

Idade N %
Menos de 20 anos 9 2,9
Entre 20 e 30 anos 62 20,1
Entre 31 e 40 anos 67 21,8
Entre 41 e 50 anos 65 21,1
Entre 51 e 60 anos 54 17,5
Entre 61 e 70 anos  37 12,0
Mais de 70 anos 14 4,4

Residência N %
Aveiro 26 8,2
Castelo Branco 22 7,0
Coimbra 11 3,5
Leiria 13 4,1
Lisboa 77 24,4
Porto 21 6,6
Santarém 12 3,8
Setúbal 25 7,9
Espanha 25 7,9
Outro 84 26,6

Situação Profissional N %
Com emprego 217 71,4
Procura o primeiro emprego 4 1,3
Desempregado 18 5,9
Aposentado 49 16,1
Estudante 12 3,9
Doméstica(a) 4 1,3

Habilitações Literárias N %
Ensino Básico 38 12,5
Ensino Secundário 128 42,0
Ensino Superior 139 45,5

Rendimento Mensal N %
Até 700€ 81 30,3
Entre 700€ e 1200€ 86 32,2
Entre 1200€ e 1600€ 51 19,1
Entre 1600€ e 2500€ 32 12,0
Mais de 2500€ 17 6,4

Tabela 1. Informação sociodemográfica relativa à amostra em estudo.
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O instrumento de recolha de dados utilizado foi especialmente desenvolvido para o efeito. 

É constituído por 17 questões, além das referentes à natureza sócio-demográfica, através das 
quais pretendíamos caracterizar a visita e aferir as perceções guardadas relativamente ao con-
celho de Idanha-a-Nova.

5. Resultados Obtidos

A análise estatística dos dados obtidos realizou-se com a versão 17.0 do software SPSS.
A Tabela 2 contém a informação da caraterização do turista que visita o concelho de Ida-

nha-a-Nova. Uma grande parte dos inquiridos desloca-se ao concelho em férias/lazer (30,4%) 
ou procurando especificamente o contacto com a Natureza (23,3%). Viaja com o cônjuge 
ou companheiro (42,6%), visita Idanha pela primeira vez (39,5%), teve informação sobre o 
concelho transmitida por familiares ou amigos (53,4%), não considerou alternativas a esta 
visita (80,7%), não tem ascendentes no concelho de Idanha (79,2%), pensa visitar o concelho 
no próximo ano (75,5%), recomendaria o concelho de Idanha (99,4%), afirma que as suas 
expectativas foram totalmente superadas (62,0%), diz-se satisfeito (50,2%) ou muito satisfeito 
(37,8%) com a visita, pensa despender entre 100 e 250€ (42,1%) ou menos de 100€ (35,9%), 
fica alojado no concelho (84,3%). Entre os que pernoitaram no concelho de Idanha, a maior 
parte fica uma noite (35,5%) ou duas noites (31,7%).

Questionados sobre o que vão visitar, a maior parte refere como primeiro local a aldeia 
de Monsanto (30,9,8%), seguindo-se Idanha-a-Nova (13,3%), o Património em geral (9,0%) 
e Idanha-a-Velha (6,0%); o segundo local a visitar, é, ainda, Monsanto a aldeia de eleição dos 
turistas (23,2%), seguida de Idanha-a-Velha (18,8%), Penha Garcia (12,3%) e Idanha-a-Nova 
(10,9%); as Termas de Monfortinho, o Centro Cultural Raiano, a Senhora do Almortão, o 
Geoparque, as reservas de caça, a barragem Marechal Carmona e a Natureza em geral são 
também motivos que trazem os turistas a terras raianas. Ao serem questionados sobre o que 
mais lhes agradou durante, os inquiridos privilegiaram o contacto com a Natureza (50,3%), o 
património histórico e cultural (26,9%) e a hospitalidade das gentes de Idanha (21,4%).

Quisemos também saber quais os aspetos que, na opinião dos visitantes, deveriam ser 
melhorados. Os mais referidos foram a acessibilidade e os transportes: 35,6% dos inquiridos 
considera não só que os acessos ao concelho de Idanha-a-Nova são deficientes, como também 
que devia ser melhorada a rede de transportes públicos. O segundo aspeto a melhorar prende-
-se com a informação facultada ao turista; 20,9%, dos visitantes refere ser insuficiente quer 
a sinalização das zonas turísticas, quer a sinalização em geral. A divulgação do concelho, as 
atividades de entretenimento, o apoio ao turista e o número de lojas de artesanato, são também 
aspetos que, no entender dos inquiridos, deveriam ser objeto de melhoria. No que respeita à 
gastronomia, alguns visitantes consideram não só que o número de restaurantes é insuficiente 
como deveria apostar-se mais nos pratos típicos. O alojamento é também considerado por 
alguns visitantes como um domínio a necessitar de intervenção, quer no que concerne ao 
número de camas disponíveis como às condições do mesmo.

As respostas dos inquiridos, ao pedido de uma definição sucinta sobre a sua visita, verificá-
mos que as palavras-chave eram: “agradável”, “espetacular”, “excelente”, “fantástica”. Desta-
cam os benefícios do contacto com a Natureza, o sossego, a tranquilidade; salientam também 
a riqueza do património histórico e cultural, as tradições raianas.

Em resposta à questão colocada sobre o motivo que trazia turistas ao concelho de Idanha-
-a-Nova, os visitantes referiram a Natureza (45,8%), seguindo-se o Património (24,5%) e a 
Gastronomia (12,3%). O termalismo e a cinegética são também fatores que os respondentes 
entenderam constituir polos de atração deste concelho raiano.



21

Tabela 2. Caracterização Turista que visita o concelho de Idanha-a-Nova.

Numa fase posterior, procurou-se a existência de associação entre o motivo da visita e as 
variáveis em análise. Tendo em conta as baixas frequências de algumas categorias, optou-se 
pelo agrupamento de algumas, considerando os seguintes motivos de visita: Férias/Lazer; Na-
tureza/Desporto/Cinegética; Cultura/Património/Gastronomia; Visita a Amigos.

Encontrou-se associação entre o motivo da visita e o facto de o inquirido viajar sozinho, 
em família ou em grupo (p<0,001). Em particular, observa-se que os turistas que viajam 
sozinhos ou em excursão procuram o concelho maioritariamente pelo contacto com a Na-
tureza, Desporto ou Cinegética; os que viajam com o cônjuge ou companheiro deslocam-se 
sobretudo em férias ou lazer, os que viajam em grupo (grupo de adultos ou com colegas 
de trabalho) são atraídos essencialmente pela Cultura, Património e Gastronomia; os que se 

Qual o principal motivo 
da sua visita? N %
Férias/Lazer 95 30,4
Turismo Natureza/Desporto 73 23,3
Cultura/Património 44 14,1
Visita a Amigos/Familiares 35 11,2
Gastronomia 17 5,4
Negócios/Trabalho 16 5,1
Saúde 15 4,8
Cinegética 6 1,9
Outro 12 3,8

Viaja… N %
Com o cônjuge/companheiro 133 42,6
Em família com menores 51 16,3
Num grupo de adultos 48 15,4
Sozinho 40 12,8
Com colegas de trabalho 23 7,4
Em excursão 17 5,4

Quantas vezes tinha visitado 
anteriormente o concelho 
de Idanha? N %
Nenhuma vez 123 39,5
Uma vez 57 18,3
Duas vezes 35 11,3
Três ou mais vezes 96 30,9

A que fontes de informação 
teve acesso sobre o concelho 
de Idanha? N %
Familiares/Amigos 167 53,4
Internet 87 27,8
Comunicação Social 16 5,1
Feiras de Turismo 14 4,5
Posto de Turismo 9 2,9
Outra 12 3,8
Nenhuma 8 2,6

Considerou alternativas 
a esta visita? N %
Não 247 80,7
Sim 59 19,3

Tem ascendência no concelho 
de Idanha? N %
Não 243 79,2
Sim 64 20,8

Pensa voltar ao concelho 
de Idanha no próximo ano? N %
Sim 234 75,5
Não 76 24,4

Recomendaria o concelho 
de Idanha? N %
Sim 309 99,4
Não 2 0,6

As expectativas relativamente 
a esta visita foram superadas? N %
Sim, totalmente 191 62,0
Sim, em parte 115 37,3
Não 2 0,6

Qual o seu grau de satisfação 
global com esta visita? N %
Muito Satisfeito 116 37,8
Satisfeito 154 50,2
Indiferente 9 2,9
Insatisfeito 19 6,2
Muito Insatisfeito 9 2,9

Quanto pensa gastar nesta 
visita? N %
Menos de 100€ 111 35,9
Entre 100 e 250€ 130 42,1
Entre 250 e 500€ 43 13,9
Mais de 500€ 25 8,1

Fica alojado no concelho 
de Idanha? N %
Sim 253 84,3
Não 43 15,7

Se sim, quantas noites? N %
1 88 35,5
2 81 31,7
3 43 17,3
Mais de 3 36 14,5



22
fazem acompanhar da família com menores, vêm de férias ou lazer, mas também para visitar 
amigos (Fig.1).

Fig.1. Forma como o turista viaja (sozinho, em família ou em grupo) em função do motivo 
da visita.

Relativamente ao número de vezes que visitaram o concelho, são os inquiridos com amigos 
ou familiares na região que registam mais visitas anteriores; os restantes estavam no concelho 
de Idanha, em grande parte, pela primeira vez (p<0,001) (Fig.2).

Fig.2. Número de vezes que o turista visitou o concelho de Idanha-a-Nova  em função do 
motivo da visita. 
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A principal fonte de informação para que os inquiridos foi a indicação de familiares e ami-

gos. São, também, os que visitam familiares e amigos que, maioritariamente, têm ascendência 
no concelho de Idanha (p<0,001). Entre os que admitem voltar, no próximo ano, predominam 
os que se deslocam em férias ou lazer; não pensam voltar os que se deslocaram pelo interesse 
do contacto com a Natureza, do Desporto ou da Cinegética (p<0,014).

No que respeita ao montante que pensam gastar na visita, observa-se que a maioria dos 
turistas que se deslocam em férias ou lazer situa os gastos entre 100 e 250€; os restantes visi-
tantes indicam um valor menor de 100€ nesta visita (p=0,047) (Fig.3).

Fig.3. Quantia que o turista pensa gastar na visita em função do motivo da mesma.

Como atrás referimos, verifica-se que a maior parte dos inquiridos fica alojado no con-
celho de Idanha, sendo os que visitam Idanha pela Natureza/Desporto/Cinegética ou pela 
Cultura/Património/Gastronomia os que predominam no grupo dos que não pernoitam no 
concelho (Fig.4).

Encontrou-se associação entre a idade dos inquiridos e o motivo da visita (p=0,016), os 
mais jovens visitam maioritariamente o concelho em férias/lazer ou então pela natureza/
desporto/cinegética; as faixas etárias mais elevadas deslocam-se sobretudo pela cultura, patri-
mónio e gastronomia.

Apesar de não se ter detetado associação estatisticamente significativa entre a proveniência 
do turista e o motivo da visita, observa-se que, os inquiridos que se deslocam em férias/lazer 
residem maioritariamente em Lisboa; os que chegam atraídos pela Natureza, Desporto ou 
Cinegética vêm sobretudo de Espanha. Da mesma forma, não havendo associação estatistica-
mente significativa entre a situação profissional do turista e o motivo da visita, registámos que, 
os inquiridos com emprego visitam o concelho, na maior parte das vezes, em férias/lazer; os 
aposentados privilegiam X a Natureza, Desporto ou Cinegética.

Relativamente às habilitações literárias dos inquiridos, observa-se que o grupo dos que 
têm Ensino Básico visitam Idanha maioritariamente pela Natureza, Desporto ou Cinegética; 
os restantes viajam sobretudo em férias ou lazer (ainda assim, esta associação não se revelou 
estatisticamente significativa). No que diz respeito ao rendimento mensal, confirmámos que 
são os que auferem salários mensais líquidos inferiores a 700€, que escolhem o concelho prefe-
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rencialmente pela Natureza, Desporto ou Cinegética enquanto os restantes viajam sobretudo 
em férias ou lazer (p=0,004).

Fig.4 Alojamento no concelho de Idanha-a-Nova  em função do motivo da visita.

6. Considerações Finais

Ao tentar traçar o perfil do turista que visita as terras raianas encontrámos diferentes ca-
racterísticas em função dos motivos que atraem visitantes que ali chegam.

Os turistas que visitam o concelho de Idanha em férias ou lazer viajam maioritariamente 
com o cônjuge/companheiro (53,7%), visitam o concelho pela primeira vez (45,3%), tiveram 
acesso a informação através de familiares e amigos (52,5%), não consideraram alternativas a 
esta visita (52,5%), não têm ascendência neste concelho (84,9%), referem que o que mais lhes 
agradou foi a Natureza (60,2%), pensam voltar no próximo ano (78,5%), recomendariam o 
concelho (100%), avaliam que as expetativas relativamente a esta visita foram totalmente supe-
radas (62,4%), dizem-se satisfeitos (50,5%) ou muito satisfeitos (39,8%) com a visita, pensam 
gastar entre 100 e 250€ (51,1%), ficam alojados no concelho uma noite (32,6%), têm entre 20 
e 40 anos (45,6%) ou entre 41 e 50 anos (25%), residem no distrito de Lisboa (32,6%), têm 
emprego (81,1%), Ensino Superior (50,5%) e auferem entre 700 e 1200€ (30,9%).

Os turistas que visitam o concelho de Idanha pela Natureza, Desporto ou Cinegética 
viajam também com o cônjuge/companheiro (38%), visitam o concelho pela primeira vez 
(45,6%), tiveram acesso à informação através de familiares e amigos (53,2%), não ponderaram 
alternativas a esta visita (84,6%), não têm ascendentes no concelho (79,5%), referem que o que 
mais lhes agradou foi a Natureza (65,4%), pensam voltar (67,1%), recomendariam o concelho 
(98,7%), consideram que as expetativas relativamente a esta visita foram totalmente superadas 
(61,5%), dizem-se satisfeitos (52,6%) ou muito satisfeitos (32,1%) com a visita, pensam gastar 
menos de 100€ (41%) ou entre 100 e 250€ (39,7%), ficam alojados no concelho uma noite 
(37,1%), têm entre 20 e 40 anos (40,6%) ou entre 41 e 50 anos (21,5%), residem no distrito 
de Lisboa (29,1%), têm emprego (60,8%), Ensino Secundário (39,2%) ou Superior (38%) e 
auferem menos de 700€ (47%).
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Os turistas que visitam o concelho de Idanha pela Cultura, Património ou Gastrono-

mia viajam tendencialmente com o cônjuge/companheiro (32,8%) ou num grupo de adultos 
(31,1%), visitam o concelho pela primeira vez (37,7%) ou já o visitaram pelo menos 3 vezes 
(27,9%), tiveram acesso à informação através de familiares e amigos (42,6%), não analisaram 
alternativas a esta visita (71,2%), não têm ascendência neste concelho (83,6%), referem que o 
que mais lhes agradou foi o Património Histórico e Cultural (47,5%), pensam voltar no próxi-
mo ano (72,1%), recomendariam o concelho (100%), consideram que as expetativas relativa-
mente a esta visita foram totalmente superadas (63,9%), dizem-se satisfeitos (52,5%) ou muito 
satisfeitos (37,7%) com a visita, pensam gastar menos de 100€ (44,3%) ou entre 100 e 250€ 
(37,7%), ficam alojados no concelho uma noite (37,3%) ou duas (29,4%), têm entre 61 e 70 
anos (25%) ou entre 51 e 60 anos (21,7%), residem em distritos muito variados, têm emprego 
(69,5%), Ensino Secundário (45%) ou Superior (43,3%) e auferem menos de 700€ (34,6%) ou 
entre 700 e 1200€ (30,8%).

Os turistas que se deslocam ao concelho de Idanha para visitar amigos ou familiares via-
jam tendencialmente com o cônjuge/companheiro (40%) ou em família com menores (34,3%); 
já visitaram o concelho pelo menos 3 vezes (68,6%), tiveram acesso à informação através de 
familiares e amigos (97,1%), não consideraram alternativas a esta visita (85,3%), têm ascendência 
neste concelho (54,3%), referem que o que mais lhes agradou foi a Natureza (41,2%) e a Hospi-
talidade (41,2%), pensam voltar no próximo ano (94,3%), recomendariam o concelho (97,1%), 
consideram que as expetativas relativamente a esta visita foram totalmente superadas (61,8%), 
dizem-se muito satisfeitos (45,7%) ou satisfeitos (42,9%) com a visita, pensam gastar menos de 
100€ (45,7%) ou entre 100 e 250€ (40%), ficam alojados no concelho duas noite (31,4%) ou três 
(27,6%), têm entre 31 e 40 anos (28,6%) ou entre 41 e 50 anos (20%), residem maioritariamen-
te nos distritos de Lisboa (22,9%) e Setúbal (20%), têm emprego (74,3%), Ensino Secundário 
(54,3%) ou Superior (28,6%) e auferem entre 700 e 1200 € (48,5%).

Analisando os dados, cremos que urge construir uma oferta que induza os visitantes a 
permanecer no concelho durante um período de tempo mais alargado. Na verdade, apesar de 
todos os esforços locais e do empenho de muitos, verificamos que a passagem pelo concelho 
é breve, tendo em mente a diversidade de atividades que, nos domínios referidos, podem 
desenvolver-se.

Todavia, como dissemos, só uma atividade concertada entre diversas organizações poderá 
potenciar as “qualidades” do território. Desde logo, a informação/divulgação a que os turistas 
têm acesso, como mostram as respostas dos inquiridos, é pobre, veiculada rapidamente, sem 
apoio de estudos que “encantem” a viagem. A verdade é que, quem visita, quer voltar, sentiu-
-se bem, em terras raianas. O que fazer? A formação de equipas multidisciplinares, para a 
elaboração de materiais de divulgação da oferta, para a criação de eventos em torno de temas 
essenciais da região; o enriquecimento das rotas com narrativas que lhes serviram de pilar, 
seriam, entre muitos outras, tarefas a dinamizar.

O património material e imaterial é muito valioso e, comparativamente, quão reduzido é 
o número de turistas que visitam a Raia. As viagens motivadas por razões diversificadas, reali-
zadas de acordo com as idiossincrasias individuais, poder económico necessitam de suportes 
informativos que guiem e transformem o deambular pelo concelho de Idanha-a-Nova em 
maior conhecimento da História e das estórias dos guardiães da memória.   
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EPIDEMIAS: «O ANTIGO REGIME DO MAL»
GESTÃO COLECTIVA DA SAÚDE E DA DOENÇA 

NA BEIRA INTERIOR

 Carlos Miguel Ferreira1

Resumo

A epidemia, fenómeno colectivo e social, o «antigo regime do mal», apresenta como 
características o número, a impotência e a morte, a exclusão. As epidemias podem ser 
consideradas, simultaneamente, como reveladoras da interacção entre o mundo médico 
e o mundo político e como catalisadoras da dinâmica da saúde pública.

Procura-se compreender o processo de gestão colectiva das epidemias. A gestão 
colectiva da doença remete-nos para um processo social concebido para coordenar e 
controlar as actividades de interpretação, de prevenção da doença e da produção da 
saúde pública. A gestão colectiva da doença e da saúde pode ser designada como saú-
de pública a partir do momento em que entra no domínio político, entendido como 
organização do «governo da vida» em torno de valores partilhados, mas também de 
referências concorrentes e mesmo de normas conflituais. Até inícios do século XIX, a 
saúde pública limitava-se essencialmente a uma aplicação técnica e a uma prática admi-
nistrativa: tratava-se de desenvolver medidas de isolamento, de controlo, de vigilância, 
de saneamento, segundo protocolos geralmente simples, apoiados por dispositivos mais 
ou menos constrangedores. 

Palavras-chave: Epidemia, peste, contágio, gestão colectiva da doença e da saúde.

O termo epidemia, que se reporta a uma doença que atinge subitamente um grande nú-
mero de pessoas podendo provocar um elevado número de mortos, apresenta um significado 
muito próximo de pestis termo latino do século XII. Este termo, que foi largamente utilizado 
até ao século XVII, designava todas as grandes doenças epidémicas que assolaram recorrente-
mente a Europa, mas em que a peste bubónica ou pulmonar  era a doença central dos sistemas 
epidémicos (Fabre, 1998,p.9; Bourdelais, 2003, p.23).

 A peste e as derivadas «pestilências» eram por excelência a representação da epidemia. En-
quanto expressão do «Antigo Regime do Mal» a peste apresenta três características: o número, 
a impotência e a morte, a exclusão. A epidemia é a representação da doença em que não se 
morre só, mas em grande número, não é o «indivíduo» que é atingido mas a família, o bairro, 
a cidade o país; a epidemia é vista como uma forma de morte, a maior parte das vezes real e 
imediata como a peste; face aos perigos da epidemia, a exclusão é a única saída, a resposta da 
sociedade, a socialização do mal, passa pelo internamento e isolamento dos doentes (Herzlich 
& Pierret, 1984, pp. 23-24).

Em diversos registos discursivos de cariz religioso, poético e médico o termo pestis e suas 
derivações designam um mal terrível, uma grande desgraça, ou ainda, uma condição poluída, 
contaminada, insalubre, insana e frequentemente mortal. Doença contagiosa, mas sobretudo 
o grande mal. Contágio denota uma experiência que está associada a reacções difusas de medo 

1 Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova.
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e de rejeição do outro. O contágio relaciona a doença ao contacto e ao sentido do tacto. A 
etimologia de contagium, de cum+tangere, tocar, contactar, o verbo correspondente ao grego 
miaino (de onde miasma); os termos gregos para dizer contágio eram epaphe (do v. tocar) e 
synanachrosis (desde o espalhar o corante ao contaminar pelo miasma) e, do latim, infectio 
(infecção), de inficere (que significava tingir o pano) exactamente como a raiz grega chros 
(donde, atingir, apanhar, infectar, inquinar, contaminar) (Marques & Ferreira, 2010, p.537; Cf. 
Teixeira,1998, Nutton,2000; kuryiama,2000; Pelling,1993). 

Até o século XV, os termos contágio e contacto mantiveram-se unidos, e foram empregues 
com o sentido de «acto de exercer o sentido do tacto» (Cunha, 1982). A perigosidade da peste 
não estava apenas associada à proximidade dos doentes que contagiava os sãos, o conversar e 
cuidar dos doentes, tocar em roupas ou outra coisa qualquer que tivesse sido usada ou mani-
pulada, transferiam a doença ao indivíduo saudável. Os objectos dos doentes ou dos mortos 
também contaminavam e matavam os animais em pouco tempo (Czeresnia, 1997,p.77).

A conjugação numa única palavra, de dois núcleos semânticos: contágio-morte. A etimo-
logia do termo grego epidemia constituída de dois componentes: epi «sobre» e demos «povo», 
alguma coisa que desaba «sobre» o «povo», alguma coisa que ocorre num determinado lugar, 
alguma coisa que circula entre o «povo» de um lugar, de uma determinada região ou país. 
Ressalta-se, aqui, um sentido de visitação: alguma coisa estende-se sobre aquele «povo», algu-
ma coisa que está naquele lugar, mas fundamentalmente alguma coisa que chega, alguma coisa 
que em situação normal lhe é exterior, estrangeira, estranha: um forasteiro, uma chuva, uma 
doença ou uma guerra (Teixeira, 1998,p.85).

O termo epidemia surge no século XII, em textos latinos, como uma forma erudita de 
designação do fenómeno social que até então recebera o nome de pestis. Emerge uma designa-
ção com forte apelo ontológico, mais descritiva e fenoménica, não acentuando tanto a essência 
do mal, mas expressa muito mais a forma geral do fenómeno (Teixeira, 1998). Constata-se 
que mesmo antes dos termos peste e epidemia ingressarem na história das línguas modernas, 
já apresentavam uma elevada «contagiosidade semântica». Esta «virulência metafórica» já se 
encontra presente nos seus étimos. Fala-se em «contagiosidade semântica» porque o nosos 
neste tipo de contágio, é o sentido. A peste é, principalmente, «transmitida» nos discursos, 
através dos sentidos de morte-contágio-grande mal. Estes sentidos estão expressos nas ex-
pressões latina e grega: pestifer bellum / pólemos epidemía = «guerra funesta» / «guerra civil» 
(Teixeira,1998,p.85).

A pestis, «o mal absoluto», continuou a moldar as condições materiais de existência, as 
crises de mortalidade e o sistema de representações simbólicas da «doença» pelos recorrentes 
surtos de peste e de outras «pestilências», que foram atingindo a Europa até ao século XVIII 
e alguns países, nomeadamente Portugal, até finais do século XIX.

1. Pestis: A Expressão do Mal

A peste pela sua grande visibilidade sintomática, a elevada morbilidade e mortalidade – no-
meadamente o surto excepcionalmente virulento que emergiu em meados do século XIV, desig-
nado modernamente por Morte Negra ou Peste Negra  – o medo de contágio que gerou, a sua 
dimensão disruptiva, marcou profundamente o imaginário do mal no Ocidente, a desconfiança 
face ao Oriente – fonte de todas as pestilências –, a perseguição aos «semeadores da peste» – 
judeus, doentes com lepra, ciganos, vagabundos e mendigos – e moldou os programas de saúde 
pública, desenvolvidos pelos diferentes Estados, a partir da segunda metade do século XIV.

A peste emerge como a configuração epidémica exemplar. O medo associado à morte e 
à «inevitabilidade» da contaminação, os conflitos sociais, o questionamento da ordem social, 
as medidas repressivas que incidem sobre as populações biológica e socialmente classificadas 
como «perigosas» caracterizam a epidemia como vector de dissolução (Fabre, 1998:45).    
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Fig. 1. A Dança da Morte (Hans Holbein).

A epidemia quatrocentista da peste começou na Ásia central em volta do Lago Baikal, na 
Manchúria, a sua difusão efectuou-se segundo duas formas: marítima, propagando-se a exten-
sas áreas geográficas rapidamente; terrestre, desde do litoral para o interior mais lentamente. 
Pode-se decompor a marcha da peste em oito grandes fases: 1. 1347- início de 1348: do mar 
Negro aos portos do Mediterrâneo via Constantinopla; 2. Início de 1348: difusão para o inte-
rior das terras do perímetro mediterrânico; 3. Meio de 1348: costa atlântica até à Normandia e 
passagem em Inglaterra e Irlanda; 4. Fim de 1348: penetração por terra até ao mar do Norte; 
5. 1349-1350: portos do mar do Norte, Dinamarca, Noruega, Frisa; 6. Extensão à Jutlândia e à 
Alemanha do Norte e aos seus portos; 7. Verão 1350: extensão aos portos e países ribeirinhos 
do Báltico; 8. Pela Polónia do norte e a Lituânia, a Rússia foi atingida em 1352 (Hildesheimer, 
1993; Biraben, 1975-1976 ; Lindemann, 1999).  

 A difusão da Peste Negra em Portugal, segundo Mário da Costa Roque, apresentou as 
seguintes fases: 1. Primavera (Março - Abril de 1348): entrada da peste em Portugal, vinda 
do Mediterrâneo e início da sua difusão no hinterland; 2. Fins da Primavera: difusão mais ou 
menos rápida, conforme as vias de comunicação; 3. Verão: retardamento nas regiões mais 
quentes e secas; difusão mais fácil nas zonas com Verão húmido; 4. Outono: recrudescimento 
com possível eclosão nas cidades e vilas em que o Verão fora seco; Fins de 1348-1349: declínio 
e terminação da epidemia nos lugares mais tardios (Roque, 1979,p.136).

A mortalidade foi muito elevada. Admite-se que, no espaço de três ou quatro anos, a Europa 
perdeu entre um terço e a metade dos seus habitantes. A morte de cerca de trinta milhões de pes-
soas na Europa e os mais de vinte milhões de mortos no continente asiático dá-nos conta da maior 
catástrofe demográfica de origem epidémica que a humanidade conheceu. Em Portugal, a taxa de 
mortalidade teria sido aproximadamente igual à da Europa, tendo falecido trezentos e cinquenta mil 
dos pouco mais de um milhão de habitantes (Cf. Roque, 1979; Sournia, Ruffie, 1985). 
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Na sequência deste e de outros surtos epidémicos, registou-se uma aguda falta de mão-de-

-obra e uma diminuição do consumo e da produção, precisamente quando a economia feudal 
era atravessada por contradições internas, o que conduziu a uma crise geral. Verificaram-se 
aumentos consideráveis dos salários e de outras despesas, o que levou a uma quebra dos rendi-
mentos senhoriais, com o subsequente aumento das taxas sobre os camponeses para obviar a 
esta situação, gerando a revolta destes e daqueles que num primeiro momento tinham migrado 
para as cidades, designadamente, Lisboa, Porto e évora à procura de melhores condições de 
vida. As revoltas de 1371, a revolução de 1383-1385 e as rebeliões de 1438-1441 e 1449 foram 
disso testemunho. No plano político a peste deu ao poder central um excelente motivo para se 
fortalecer, com vista a conter as revoltas camponesas e evitar uma subversão social completa 
(Marques, 1998:113). Rei e aristocracia privilegiaram a consolidação da administração pública, 
cuja constituição está imbricada à imposição progressiva de um duplo monopólio real: o mo-
nopólio fiscal e o monopólio da violência legítima, que caracteriza a emergência do Estado-
-Nação (Cf. Elias,1989). 

Fig. 2. Ilustração da Peste na Bíblia de Toggenburg (1411).

A Origem do Mal

A putrefacção do ar e a do organismo eram apontadas como causas da peste, em con-
formidade com o sistema galénico-hipocrático que foi dominante na medicina até ao século 
XVIII. Este sistema enfatizava o ambiente e os humores como os elementos centrais na inter-
pretação das doenças. A saúde resultava do equilíbrio (eucrasia) na combinação das qualidades 
primárias – quente, fria, seca e húmida – relacionadas com os quatro elementos – ar, água, terra 
e fogo – e com os quatro humores – bílis negra, bílis amarela, sangue e fleuma. A doença sur-
gia quando havia uma alteração das respectivas proporções, o que levava a um estado geral de 
desequilíbrio (discrasia), que o ambiente podia afectar ou influenciar . Na peste, verificava-se 
um desequilíbrio entre as quantidades relativas das quatro qualidades primeiras, e a desarmonia 
daí resultante tinha origem numa excessiva preponderância das qualidades quente e húmida. 
O calor e a humidade, em demasia relativa, conduziam à putrefacção e desta nascia a peste.   
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O ar podia corromper-se por intermédio de dois tipos de causas: celestes e terrestres. As 

causas celestes actuavam, em certas condições, sobre a Terra, originando vapores que dela se 
desprendiam e aumentavam a qualidade húmida do ar. Entre estas eram particularmente temí-
veis os eclipses, as conjunções de planetas e a influência particularmente maléfica de Saturno. 
Nas faculdades médicas de Paris e Avinhão, defendia-se que a Peste Negra tivera origem na 
célebre conjunção de Saturno, Júpiter e Marte, que ocorrera em 24 de Março de 1345. Relati-
vamente às causas terrestres para além de certas condições meteorológicas: estações do ano, 
horas do dia, pontos cardeais, direcções do vento contavam-se também os focos de podridão. 
A corrupção do organismo podia ter origem própria, assente no desequilíbrio da harmonia 
das qualidades humorais, ou ser provocada ou acelerada tanto pela inalação de ar pestilento ou 
pela entrada do mal através dos poros (Roque,1979,pp. 52-55).

 Para além da medicina que sustentava que a causa da peste era a «corrupção do ar na sua 
substância e nas suas qualidades», em que a exposição ao ar nocivo em função dos locais e as 
predisposições individuais explicavam a selectividade da doença (Cf. Jacquard, 2001); outras 
concepções, claramente dominantes, assimilavam a peste ao mal e a um castigo divino dos 
pecadores. A peste era vista como uma emanação demoníaca em que a familia diaboli (Fa-
bre,1998) constituída pelos mendigos, vagabundos, judeus, «leprosos», prostitutas, coveiros, 
«cangalheiros» e diversos animais (cães, gatos, ratos, vermes, lagartas, gafanhotos, besouros) 
eram os «semeadores do mal». A pestis que se associava ao medo escatológico, o medo de 
um Deus vingador, o poder da «família do diabo» apresentava-se como a configuração do 
mal, dominante até ao século XVIII e que continuou a perdurar mesmo depois do seu desa-
parecimento, enunciava uma sociedade fortemente hierarquizada, que se fundava sobre uma 
clericalização, particularmente afirmada pela Contra-Reforma. A peste aparece assim, como 
uma desordem na ordem natural que importava restaurar.

As populações «diabolizadas» cujos modos de vida eram claramente estigmatizados num 
tipo de sociedade caracterizada pela permanência dos estatutos, a rigidez das hierarquias e a 
dificuldade de dar lugar à mobilidade e à mudança, apresentam um certo número de traços 
comuns. A sua exterioridade em relação ao património e ao trabalho regulado, que os condena 
a viver de expedientes e, em primeiro lugar, da mendicidade. A mendicidade foi a grande ques-
tão social das sociedades pré-industriais, porque ela era o meio mais corrente de se assegurar 
a sobrevivência quando não se dispunha nem de recursos nem de trabalho. Diversos esfor-
ços foram desenvolvidos para tentar gerir este imenso problema. A tentativa mais corrente 
consistiu em distinguir uma mendicidade aceitável, ou pelo menos tolerável, a dos pobres 
domiciliados e inaptos para o trabalho (os inválidos de todas espécies) de uma mendicidade 
ociosa desenvolvida pelos indigentes válidos. Outro traço era a mobilidade incontrolada destas 
populações, o que as expunha à perseguição (Castel,1996,pp.33-34). 

Os mendigos e vagabundos foram expulsos das cidades; os judeus e os doentes com lepra 
enquanto «culpados potenciais» foram segregados, e muitas vezes queimados; os cães e os 
gatos foram abatidos; os bispos lançaram anátemas sobre os insectos e outros animais con-
siderados como promotores da peste. A marginalização era, assim, uma produção social que 
encontrava a sua origem nas estruturas de base da sociedade, organização do trabalho e o siste-
ma de valores dominantes a partir dos quais se repartem os lugares e se fundam as hierarquias, 
atribuem a cada um a sua dignidade ou a sua indignidade social (Castel, 1996, p.38). 

2. Epidemias e Crises de Mortalidade no Antigo Regime na Beira 
Interior  

Neste ponto seguiremos de perto os excelentes trabalhos de Teresa Rodrigues Portugal 
nos séculos XVI e XVII. Vicissitudes da Dinâmica Demográfica, Maria Hermínia Vieira Bar-
bosa, em colaboração com Anabela de Deus Godinho, Crises de Mortalidade em Portugal 



32
desde meados do século XVI até ao início do século XX e, sobretudo, de Maria João Guarda-
do Moreira Vida e Morte no Concelho de Idanha-a-Nova, Estudo de Demografia Histórica, 
Século XVIII.

Depois do surto de peste de 1348, diversas irrupções epidémicas de peste e de outras 
doenças, designadas como «pestes» ou «pestilências», também atingiram de forma recorrente 
Portugal. Em diversos registos discursivos de cariz médico e leigo figuram em plano de desta-
que as seguintes epidemias: 1414-1415, que atingiu Lisboa e o Porto, tendo falecido a Rainha 
D. Filipa de Lencastre; 1437-1438, de que morreu o Rei D. Duarte; 1477-1496, «terrível febre 
pestilencial e contagiosa» que afectou o país na sua totalidade; 1480, «uma pestilência» [de tifo 
exantemático] «comunicada pelos judeus»; 1569, a «peste grande» que atingiu sobretudo Lis-
boa, tendo morrido «só em Lisboa mais de sessenta mil pessoas» (Lemos, 1991 [1899], p.175); 
1579, epidemia de peste bubónica que afectou sobretudo Lisboa e o sul do país: «em évora 
morreram mais de vinte e cinco mil pessoas (...) A epidemia deixara ali [Lisboa] um rasto de 
quarenta mil cadáveres...» (lemos, 1991:176-177); 1598-1603, surto de peste bubónica, desig-
nada «peste pequena», atingiu praticamente o país inteiro; 1645-1650, epidemia de peste que 
atingiu principalmente o Algarve «afirma-se que nestes lugares pereceram quarenta mil pesso-
as, número inacreditável, atenta a pequena densidade da população do Algarve por esta época» 
(Lemos, 1991,p.179); um surto de peste só voltaria a afectar Portugal em 1899, no Porto.

Quadro I - Causas das Crises de Mortalidade Geral

Anos de Crise Causas Prováveis

1569 Peste
1580 Peste, Gripe
1599 Peste, Gripe
1615/16 Febre tifóide, Difteria
1619/20 Tifo
1622/23 Tifo
1631 Tifo, disenteria
1636/37 Varíola
1642 Tifo
1647/49 Peste
1657/59 Tifo, Febre tifóide
1662/62 Febre tifóide, Gripe
1675/78 Febres, Peste
1682/83 Febres
1685 Peste
1693/97 Tifo

                                              
Fonte: Teresa, R. (2008). Portugal nos séculos XVI e XVII. 
Vicissitudes da Dinâmica Demográfica. p. 92

Os números de mortes provocados pelos sucessivos surtos epidémicos, referenciados por 
diversos autores e evocados por Maximiano Lemos em 1899, são claramente exagerados por 
relação ao número de habitantes das zonas atingidas. O medo subsequente é, paradoxalmente, 
considerado como um factor de propagação da peste. Estas duas características enunciam a 
epidemia, fenómeno colectivo e social, enquanto «antigo regime do mal», marcado pelo grande 
número de pessoas atingidas, a impotência e a morte, a exclusão. A epidemia que se articula 
relacionalmente de forma interdependente com os flagelos da fome e da guerra configura as 
crises de mortalidade do Antigo Regime.
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A natureza das crises «de tipo antigo» de mortalidade/demográficas caracteriza-se, se-

gundo a tipologia proposta por Dupâquier, por três tipos de situações: guerra acompanhada 
de epidemias; epidemias agravadas por uma crise de subsistências; guerra, epidemia e cri-
se de subsistências intimamente ligadas por um processo dialéctico (Moreira,1994; Dupâ-
quier,1979).

As crises de mortalidade associadas às epidemias, agravadas pelas carências alimentares e 
pelas guerras também atingiram a região da Beira Interior e, designadamente, o concelho de 
Idanha-a-Nova.

Entre 1600 e 1602 a peste «pequena» atingiu Castelo Branco, designação esta utilizada 
para a diferenciar da «peste grande» (1569). Este surto epidémico que afectara a Flandres, 
Castela e o Norte de África assolou o país entre 1598 e 1603. Surgiu em Lisboa, logo nos 
começos de 1598, propagando-se a Cascais, Sacavém, Setúbal, Torres Vedras, Tomar, San-
tarém, évora, Elvas e ao Algarve, a Aveiro, Leiria, Porto, Vila Nova de Gaia, Guimarães, 
Mirandela e Vila Real. Em Castelo Branco, este surto de peste provocou a morte a noventa 
pessoas na freguesia de Santa Maria até 22 de Junho de 1602. Outras povoações foram 
afectadas, nomeadamente, «Cebolal de Cima, Bemquerenças do Meio e Maxiais atingindo os 
membros de todas as classes sociais, de qualquer idade, sexo e raça» (Castelo Branco, 1990, 
p.9). Este autor refere ainda que muitas famílias foram atingidas ou quase destruídas, outras 
procuraram na fuga a esperança da salvação e que algumas se refugiaram nos Escalos de 
Cima, Sertã e Sabugal (Castelo Branco, 1990).

No século XVII, a peste cede lugar a outras doenças epidémicas, como tifo, difteria, 
disenteria, varíola. Este fenómeno, comum a toda a Europa, conduzirá a transformações 
significativas na dinâmica demográfica, agravadas por más conjunturas (Rodrigues, 2008). A 
maioria das crises de mortalidade dever-se-ia à conjugação de diversos factores, embora um 
factor pudesse prevalecer sobre os outros. Este século caracteriza-se pela presença de diver-
sos tipos de situações: o desaparecimento da peste; o papel relevante das epidemias de tifo, 
frequentemente associado às carências alimentares e à guerra; o problema das subsistências 
(Barbosa, 2001,p.12). 

Nos primórdios do século XVIII a guerra e as epidemias afectaram de forma significativa 
a região da Beira Interior. No concelho do Fundão, a mortalidade elevou-se expressivamente 
nas zonas atingidas pela guerra. Em 1704, foi sentida uma das maiores crises gerais registadas 
no século XVIII, ao atingir um número significativo das freguesias em que houve registos. 
Este concelho foi também afectado pela situação que nesse ano se vivia no país, caracterizada 
por um Inverno rigoroso e por uma crise agrícola agravada com os encargos de manutenção 
das tropas (Barbosa, 2001; Diogo, 1992). Na região de Castelo Branco, a crise sentida nestes 
anos foi provocada pela devastação dos campos e gados que levou à desorganização da eco-
nomia, criando assim condições favoráveis ao desenvolvimento de epidemias que os exércitos 
transportavam consigo. Nesta região, a primeira crise de mortalidade tinha-se registado logo 
no início do século, em 1700, apontando a sua sazonalidade para uma mortalidade estivo-
-outonal (Barbosa, 2001; Pinto, 1993). Nas zonas rurais assinalavam-se dois grandes picos de 
mortalidade. O primeiro invernal, causado pelas condições adversas do clima, pontualmente 
acompanhado de escassez alimentar, que afectava sobretudo a população maior de 40 anos. 
Nos corpos mal agasalhados e nutridos facilmente surgiam infecções de tipo bronco pulmonar 
(gripes, pneumonias, catarros). No segundo momento, entre Julho e Setembro, o enfraqueci-
mento da lactação e dos cuidados maternos, a ingerência de produtos alimentares impróprios e 
águas contaminadas favoreciam a propagação de surtos epidémicos violentos, como as febres 
de origem tifóide (Rodrigues, 2008).

No concelho de Idanha-a-Nova, a primeira crise de mortalidade do século XVIII ocorreu 
em 1702, tendo as freguesias de Oledo, Rosmaninhal, Salvaterra do Extremo e Segura regista-
do níveis de sobremortalidade (Moreira, 1994,p.87). 
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Quadro II - Crises Gerais

Concelho de Idanha-a-Nova

1702
1704-1705
1717-1718
1720-1723
1728-1736
1747-1748
1750-1755
1760-1763

1766
1774

1776-1778
1786-1788
1797-1799

Fonte: Moreira, M. J. G. (1994). Vida e Morte no Concelho de Idanha-a-Nova, Estudo de 
Demografia Histórica, Século XVIII. Lisboa: Livros Horizonte.p.86

Mas as crises mais gravosas foram as de 1704-1705 ao provocarem uma das mais graves 
crises do século XVIII, em termos de freguesias atingidas. Este concelho foi palco de ope-
rações militares decorrentes da sua invasão pelo exército espanhol, no quadro de lutas entre 
os pretendentes à coroa de Espanha, entre os quais se situava D. Pedro II de Portugal. Esta 
situação de guerra entre as tropas luso-anglo-holandesas e castelhanas e seus aliados conduziu 
ao desenvolvimento de epidemias como o tifo a que se associou uma crise agrícola agravada 
pelas condições meteorológicas adversas (Moreira, 1994). Em 1710, 1717, 1723, 1728 e 1729 
ocorreram novas crises de mortalidade num quadro relacionado com problemas de subsistên-
cia e epidemias, como as disenterias, provocado pela prolongada seca que se seguiu ao Inverno 
de 1709 (Moreira, 1994; Barbosa, 2001). 

Neste concelho, nos anos de 1731,1734, 1735 e 1736, ocorreram crises de mortalidade, 
tendo sido a crise de 1735 a de maior extensão geográfica. As freguesias em que se registaram 
maior número de anos de sobremortalidade foram Penha Garcia, Monsanto (S. Miguel), Al-
deia de Santa Margarida, S. Miguel d’Acha e zebreira (Moreira, 1994,p.111). Nos anos 1730, 
a sobremortalidade inseriu-se numa conjuntura caracterizada por problemas de subsistência, 
extensíveis a outras zonas do país. A escassez e a má qualidade da água, associada a Primaveras 
e Verões quentes, reflectiu-se negativamente na produção agrícola, sobretudo a partir de 1734, 
e estando na génese de surtos epidémicos, como as «febres malignas e contagiosas», febres 
tifóides, disenteria e paludismo (Moreira, 1994; Barbosa, 2001).Em 1747 e 1748 novas crises 
gerais de mortalidade voltam a atingir esta zona. Estas crises foram, também, provocadas por 
disenteria ou febres tifóides, ou pelas sezões que se registavam periodicamente devido à insa-
lubridade da zona (Moreira, 1994). 

Na região de Castelo Branco, nos anos 1734-1736 e 1738-1739, registou-se uma elevada 
mortalidade, em que as condições climatéricas e agrícolas adversas tiveram um papel relevante. 
(Barbosa, 2001; Pinto, 1993). Em 1742-1743 verificou-se a existência de uma crise de inten-
sidade acentuada, sobretudo em 1742. A sazonalidade observada no Outono e Inverno desse 
ano apontou para uma epidemia provocada sobretudo pelo frio (Barbosa, 2001; Pinto, 1993).

Na Cova da Beira, os anos de 1760 a 1763 foram igualmente anos de crise. Em 1762, Por-
tugal foi invadido por três exércitos, tendo um deles passado pelo Fundão e por localidades 
do Distrito de Castelo Branco, os quais destruíram sementeiras e vinhas e ocuparam quintas 
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com doentes que inevitavelmente contagiaram as populações. Esta situação, juntamente com 
uma conjuntura agrícola desfavorável e maus anos climáticos, levaram ao aumento do preço 
do pão e consequentemente à elevação dos níveis de mortalidade desta população (Barbosa, 
2001; Diogo, 1992). 

No concelho de Idanha-a-Nova, entre 1750 e 1755, registaram-se três crises gerais em 
1750, 1753 e 1755, sendo a de 1750 uma das de maior extensão geográfica do século XVIII. 
A sazonalidade estivo-outonal observada em 1750-1753 pareceu revelar o desenvolvimento de 
disenterias, febres tifóides ou paludismo, aliadas a carências alimentares (Moreira,1994; Barbo-
sa, 2001). Ainda neste concelho, de 1760 a 1763 e em 1766, ocorreram crises de mortalidade, 
numa conjuntura em que se integraram os reflexos negativos da escassez cerealífera, agravados 
pelos efeitos da Guerra Fantástica de 1762 (ou Guerra do Mirandum ou Guerra do Pacto de 
Família, foi a designação pela qual ficou conhecida a participação de Portugal na Guerra dos 
Sete Anos que se desenrolou entre 1756 e 1763) e a subsequente difusão de epidemias, desig-
nadamente, tifo e disenteria (Moreira, 1994).

Na região de Castelo Branco, as décadas de 1750 e 1760 foram marcadas por dois períodos 
de forte mortalidade entre 1752 e 1755 e entre 1760 e 1763, com o ano de 1753 a concentrar a 
Maio mortalidade deste período. A elevação dos níveis de mortalidade poderá ter sido causada 
pela ocorrência de epidemias, aliadas a dificuldades a nível alimentar. O período de 1760-1763 
foi nesta região o segundo de maior mortalidade do século XVIII. As condições climatéricas e 
agrícolas adversas, a guerra com Espanha e França e os surtos epidémicos estiveram na origem 
desta crise de mortalidade (Barbosa, 2001; Pinto, 1993).

No concelho de Idanha-a-Nova, na década de 1770 ocorreram também crises de maior 
ou menor intensidade, consoante as freguesias, atingindo sobretudo um elevado número de 
menores. Os anos mais mortíferos foram 1774 e 1776, ano que pareceu ter sido marcado por 
uma crise de subsistência. Em 1777 e 1778, mais de metade das freguesias registaram níveis 
de sobremortalidade bastante elevados. A sazonalidade estivo-outonal observada nestes anos 
afectando os mais novos, alude à centralidade das disenterias e das gastroenterites, associadas a 
uma alimentação deficiente e à má qualidade das águas, na morbilidade e mortalidade infantil. 
Os elevados índices de mortalidade adulta registados entre o Outono e a Primavera, aponta-
ram para epidemia de tifo ou febres outonais com complicações pulmonares (Moreira, 1994).

Em 1777 e 1778 surgiram na região de Castelo Branco crises de mortalidade inseridas num 
período em que se registaram temperaturas elevadas entre 1773 e 1783 que levaram à subida 
dos níveis de mortalidade por toda a Europa (Barbosa, 2001; Pinto, 1993).

No concelho de Idanha-a-Nova as «febres» e as epidemias palúdicas, em que as condições 
ambientais favoreciam o seu estado endémico, podem ser apontadas como possíveis causas 
das crises de mortalidade registadas entre 1780-1781 e 1786-1788. O paludismo fazia aumen-
tar a morbilidade e a mortalidade das populações afectadas por disenterias, pneumonias, febres 
tifóides e tifo exantemático. O paludismo feminino era uma importante causa de aborto, parto 
prematuro e esterilidade (Moreira, 1994,pp.148-150). 

Em Castelo Branco, a crise de 1785-1788 surge num contexto de subida de preços dos 
cereais, escassez alimentar e grande difusão epidémica, sobretudo de paludismo (Barbosa, 
2001; Pinto,1993).

No concelho de Idanha-a-Nova, embora tivessem ocorrido crises locais nos anos que se 
seguiram à crise de 1786-1788, foi entre 1797 e 1799 que se registaram as maiores crises de 
mortalidade. As freguesias de Idanha-a-Velha, Penha Garcia e S. Miguel de Acha foram as que 
registaram níveis de sobremortalidade, em que a mortalidade infantil foi mais elevada do que 
a adulta (Moreira,1994,p.155). A sazonalidade estivo-outonal apontou para surtos epidémicos, 
como febre tifóide, disenteria e paludismo, enquanto a mortalidade de Inverno e Primavera se 
deveu provavelmente a tifo exantemático cuja sazonalidade andava entre Novembro e Abril 
(Moreira, 1994,p.156). Como refere Teresa Rodrigues a sazonalidade moldava a mortalidade. 
Nas crises estivais, a subida do número de mortes era provocada por febres tifóides, enterites e 
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doenças típicas da população mais jovem (sendo as bexigas e a varíola as mais frequentes). No 
Inverno sobrevinham as gripes, pneumonias e tifo exantemático (Rodrigues, 2008).

Estas doenças desempenharam um papel importante na configuração da morbilidade e 
da mortalidade ordinária como, também, na mortalidade catastrófica, ou seja, as crises de 
mortalidade sucediam-se em intervalos curtos – em média havia uma crise cada 4.5 anos ou, 
se falarmos em crises gerais (quando mais de 25% das freguesias eram atingidas por níveis de 
sobremortalidade), em média cada 7 anos regista-se uma crise geral. No total do século XVIII 
registou-se um total de 34 anos de crise geral, embora a segunda metade conheça maior núme-
ro (20 anos contra 14 na primeira metade) (Moreira,1993,p.40).

3. A Gestão Coletiva das Epidemias

A gestão colectiva da doença e da saúde remete-nos para um processo social concebido 
para coordenar e controlar as actividades de interpretação, de prevenção da doença e da pro-
dução da saúde pública. Este processo expressa as representações e práticas desenvolvidas 
pela sociedade para debelar ou prevenir as desordens do corpo cujas manifestações, a origem 
e o tratamento são tidos por colectivos – efectivamente ou potencialmente. Estas represen-
tações e estas práticas têm um carácter universal. Todas as sociedades são confrontadas com 
acontecimentos cuja distribuição ou etiologia podem dar lugar a uma interpretação em termos 
colectivos; todas elas dispõem de procedimentos e instituições para as tutelarem de maneira 
colectiva (Fassin,1996,p.200). 

Quando nos referimos à gestão colectiva da doença, por um lado, o carácter colectivo 
implica a sociedade na interpretação e na mobilização de instituições e de normas que servem 
para orientar as condutas e as acções dos diferentes grupos de forma a poderem fazer face 
à doença; por outro, na sua versão colectiva, a doença é exemplarmente representada pela 
epidemia nas sociedades menos diferenciadas e pelas endemias e epidemias nas sociedades 
modernas, o que implica, face às epidemias, respostas urgentes em termos de interpretação e 
sobretudo de intervenção, e no que concerne às endemias, o desenvolvimento de acções colec-
tivas continuadas, porque estas doenças estão conexas a problemas permanentes que implicam 
a responsabilidade de todos (Fassin, 1996,pp.200-203). 

A noção de produção da saúde pública tem duas implicações: a saúde pública não existe 
em si, mas no processo pelo qual ela se define e se realiza; é a dinâmica desta produção que é 
preciso analisar, pois ela revela o que está em jogo no mundo social e que tende a exprimir-se 
no léxico da saúde pública. A saúde pública não preexiste à intervenção através da qual uma 
solução é fornecida para um problema. Ela constitui-se por e nesta intervenção. A produção 
da saúde pública resulta, assim, de uma dupla operação de tradução do social na linguagem 
sanitária e da inscrição desta nova realidade no espaço público. Esta apresentação da saúde pú-
blica, como realidade construída e não simplesmente dada, realiza-se através quer das práticas 
discursivas quer dos dispositivos preventivos.

Na gestão colectiva da doença e da saúde, a prevenção constitui um elemento essencial 
dos seus objectivos e das suas justificações, da sua ordem discursiva, assim como das suas 
actividades práticas. Pode-se considerar que a prevenção se declina sob diferentes formas que 
se podem reagrupar em quatro modelos: modelo mágico-religioso, que inscreve os interditos 
e as obrigações num registo sagrado para evitar ou fazer recuar o infortúnio, através de ritu-
ais divinatórios e propiciatórios; modelo de constrangimento profano, que releva do espaço 
político e procede por controlo social, cuja forma paradigmática é o cordão sanitário; modelo 
pasteuriano, que apoiando-se na ciência e na tecnologia, inscreve-se sobre o terreno da eficá-
cia, ilustrada pelos sucessos históricos da vacinação; modelo contratual, que supõe a aquisição 
de um acordo partenarial e em que a educação para a saúde seria a figura central. A leitura 
destes modelos segundo uma progressão cronológica, na qual cada um destes se situa isola-
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damente, poderia fazer-nos crer na sua sucessão linear. Bem pelo contrário, assiste-se a uma 
sedimentação destes quatro esquemas e nas sociedades contemporâneas quer sejam próximas 
ou distantes, cristalizam-se tensões entre as formas de crenças e de poder que elas representam 
(Dozon & Fassin, 2001,pp.15-16).

Nas sociedades tradicionais a gestão colectiva da adversidade e da doença é uma actividade 
pouco diferenciada. Esta indiferenciação relativa manifesta-se em dois planos. Por um lado, as 
representações e as práticas mobilizadas não constituem um conjunto claramente circunscrito. 
Tanto a doença como a morte entram na categoria de infortúnio em que se incluem também 
outros acontecimentos adversos como a perda de uma colheita ou o mau resultado de uma 
caçada, a seca, as inundações, a fome; as epidemias fazem assim parte de uma categoria mais 
vasta de infortúnio que as sociedades enfrentam. São geralmente os mesmos métodos de 
divinização e de conjuração que são utilizados, os mesmos adivinhos e os mesmos oráculos 
que são consultados, os mesmos tipos de interpretação que são avançados. Por outro lado, a 
prevenção apresenta-se como um conjunto de crenças e ritos que tocam todas as actividades 
sociais mais do que um conjunto de saberes relativos à doença.

Nestas sociedades a prevenção, isto é, o conjunto de crenças e de actos pelos quais os 
indivíduos se protegem das afecções e dos infortúnios aparece como a figura central da gestão 
colectiva da doença. A prevenção assenta no modelo mágico-religioso, que inscreve os interdi-
tos e as obrigações num registo sagrado para evitar ou fazer recuar o infortúnio. Este modelo 
corresponde ao conjunto de interdições e de obrigações, de prescrições e proscrições indivi-
duais ou colectivas, de práticas divinatórias e ritos propiciatórios acompanhados muitas vezes 
de ritos sacrificiais e de confecção de objectos de protecção (Dozon, 2001,p.29). Actividade 
pouco diferenciada, a gestão colectiva da doença e da adversidade não releva de instituições 
específicas (Fassin, 1996,pp.216-217).

A crescente diferenciação social – divisão social do trabalho, processo de urbanização e 
industrialização e consolidação das hierarquias funcionais e profissionais – exigiu a criação de 
novas formas de regulação funcional e de coordenação entre as estruturas sociais e os indiví-
duos, também presentes na gestão colectiva da doença. Quanto maior é a diferenciação, maior 
a necessidade de organização institucional que assegure a integração e a interdependência dos 
indivíduos (Mozzicafreddo, 1998, pp. 259-260). 

Assistiu-se à emergência de estruturas administrativas e sanitárias preventivas coordenadas 
pelo poder central, embora com um carácter inicialmente provisório, para a gestão colectiva 
das epidemias, nomeadamente conselhos de saúde, cordões sanitários, quarentenas e lazaretos. 
Constata-se a posição dominante ocupada pelos agentes políticos em relação aos médicos e a 
extensão crescente das suas prerrogativas nos diversos domínios da vida social. No que res-
peita às endemias, a sua gestão colectiva pautou-se pelo desenvolvimento de acções colectivas 
continuadas, porque aquelas doenças estão conexas a problemas permanentes que afectam 
uma população.

 A gestão colectiva da doença e da saúde implica a sociedade na interpretação e na mo-
bilização de instituições e de normas que servem para fazer face às doenças epidémicas nas 
sociedades menos diferenciadas e às doenças endémicas e epidémicas nas sociedades moder-
nas, mas que, também, concorrem para a preservação da saúde. A instauração de dispositivos 
administrativos e sanitários para uma gestão colectiva das epidemias, para a sua vigilância e 
prevenção, foi fundamental na institucionalização da saúde pública. 

A gestão colectiva da Peste Negra, e dos recorrentes surtos epidémicos, consubstancia-se 
num conjunto de procedimentos e de instituições específicas: os conselhos de saúde, os cor-
dões sanitários, as quarentenas, os lazaretos que se apresentaram como as primeiras estruturas 
administrativas e sanitárias preventivas, coordenadas pelo poder central, embora com um ca-
rácter inicialmente provisório, que se desenvolveram primeiramente nos Estados da Itália do 
Norte, nos séculos XIV e XV e que seriam posteriormente importados para Inglaterra, um 
pouco mais tarde para França e Espanha, ainda que nestes dois últimos países as autoridades 
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locais tivessem a primazia no combate à doença, precedendo a actuação do governo central, 
nomeadamente através da criação dos «Conselhos da Saúde» (Abreu, 2004,pp. 1-2). 

Na Europa da Idade Moderna, os problemas da assistência e da saúde pública tenderam a 
ser territorializados, mais pensados à escala do exercício do poder local do que em termos de 
orientações emanadas dos governos centrais. Nos inícios do século XVI, as autoridades locais 
desenvolveram novas formas de assistência e novas políticas sanitárias, privilegiaram a diversi-
ficação da oferta em termos de institutos assistenciais e o reforço do controlo dos mendigos 
e vagabundos, tornando mais coerciva a legislação que, nalguns casos, acabou por a interditar 
(Abreu, 2004,pp. 2-3).

A especificidade de Portugal neste domínio resulta do facto de as intervenções registadas 
terem sido determinadas pelo poder central e de terem um âmbito nacional. A partir dos finais 
do século XV, por ordem do rei D. Manuel I, foi realizada a reforma dos hospitais (de que 
resultaram os Hospitais Gerais), a fundação das Misericórdias (tendentes a dotar o país com 
uma rede de confrarias vocacionadas para a assistência aos presos e aos pobres, mas também 
com competências ao nível da repressão da mendicidade), e a reorganização da assistência às 
crianças abandonadas. Tratou-se de uma reorganização da assistência de espectro social alar-
gado, politicamente centralizada, mas que pretendia mobilizar as estruturas locais para a sua 
execução. A coroa apelou aos «melhores das terras», já representados nas câmaras municipais, 
a associarem-se ao projecto das Misericórdias, confrarias que veiculavam um novo ideal de 
piedade e que pretendiam revitalizar aquilo que na Idade Média se designava «a espiritualidade 
da beneficência» (Abreu, 2004,p.3).

O modelo daqui resultante pressupunha um sistema assistencial gerido à escala local, sob 
a tutela do poder central, imbricado à «doutrina religiosa da caridade» que assumia a pobreza 
como uma questão ideológica. Como as Misericórdias não possuíam representação política, 
ou seja, não tinham assento institucional nos órgãos do poder local, a articulação política entre 
elas e as câmaras municipais era quase inexistente. 

Por estas razões, as autoridades municipais tenderam a não se comprometer nas questões 
relacionadas com a assistência, mormente na vertente hospitalar, procurando não se envolver 
nos graves problemas, sobretudo de índole financeira, gerados pelo sistema criado pela Coroa. 
Havia uma área intervenção que era da competência das câmaras municipais: a da saúde públi-
ca, na vertente das políticas sanitárias e, por inerência, do controlo das epidemias. Contudo, se 
os municípios tinham autonomia para impor leis defendendo a limpeza das cidades e a salu-
bridade das águas, as decisões a tomar em caso das epidemias de peste, ou de simples ameaça 
de peste, tinham de ser sancionadas e coordenadas pelo poder régio. Ao monarca competia 
também decidir sobre os meios de financiamento de tais acções. Só em situações extraordiná-
rias, como a que ocorreu em resultado da epidemia de 1598, o rei autorizou que a população 
fosse taxada para ajudar as cidades a fazer face aos enormes custos que a epidemia originava 
(Abreu, 2004,pp. 3-4).

Os dispositivos de luta contra a epidemia expressam a posição dominante ocupada pelos 
agentes políticos em relação aos médicos. O poder de decisão permanecia nas mãos dos no-
bres que administravam os conselhos de saúde.

O debate médico sobre a origem das epidemias, particularmente a peste, opondo duas 
perspectivas diferentes – a teoria aerista e a teoria contagionista – desenvolveu-se a partir do 
século XVI até ao século XVIII. A teoria aerista funda-se sobre a ideia de corrupção do ar. Na 
teoria contagionista, o indivíduo é o agente de transmissão, o corpo veículo do mal, o tocar 
contamina (Fabre, 1998,p.190). Até ao século XVIII supunha-se que os «pestíferos» contami-
navam o ar que os rodeava, donde a expressão de «aerismo». A doutrina aerista não assenta 
sobre uma negação pura e simples do contágio; ela recusa mais particularmente a atribuição da 
contaminação apenas pelo contacto directo, pelo tocar (como sugere a etimologia da palavra 
contágio, a qual deriva do verbo latino tangere, que significa tocar). Segundo a doutrina aerista, 
a doença é o resultado de uma infecção atmosférica, a corrupção do ar. Esta explica-se pelas 
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influências malignas do céu, os vapores venenosos, os miasmas que se elevam das águas pú-
tridas ou se libertam dos cadáveres em decomposição. A estas pestilências os aeristas opõem 
uma medicina dos odores, bons ou maus segundo as correntes de que os médicos se reclamam 
(Fabre, 1998, p.117). 

Médico usando roupa e máscara de protecção.                 Perfumador. 1628-1640.
                       Pintura de 1656.

Na linguagem corrente, a peste era designada «o contágio» ou «o mal contagioso». No 
entanto, a origem da peste pelo contágio era negada pela medicina oficial. Esta teoria, inscrita 
inicialmente no quadro do aerismo, começa a diferenciar-se progressivamente a partir do sécu-
lo XVI. Em 1546, o médico italiano Girolamo Fracastoro defendia o princípio do contagium 
vivum – uma transmissão patogénica através de um agente vivo e invisível – relativamente à 
peste e à sífilis. Este médico distinguia no modelo contagionista três formas: o contágio di-
recto, pelo tocar; o contágio indirecto, pelos efeitos pessoais ou as mercadorias; o contágio à 
distância pelo ar, conforme ao credo aerista. Frascatoro, Massa, kircher considerados como 
precursores do contagionismo, assim como Bertrand (um dos principais contagionistas do 
século XVIII) não põem em causa a tradição hipocrática quando explicam o contágio pela 
presença de «animálculos invisíveis», não se demarcando claramente da perspectiva aerista: 
descreve-se os «animálculos» como «vermes que flutuam na atmosfera» (Fabre, 1998,p.119). O 
respeito pela tradição hipocrática apresenta-se como requisito de admissão  no meio médico 
e consequentemente o reconhecimento como médico e ajuda a compreender a quase nula 
aceitação das teses contagionistas da origem das epidemias.

O recurso às duas teorias mostra que elas não são assim tão divergentes como se supunha. 
Fundados sobre a experiência da lepra e sobretudo da peste, a prática dos cordões sanitários 
era caucionada simultaneamente pelos defensores do contagionismo e do aerismo. As duas te-



40
orias coexistiam, não por razões de eficácia terapêutica, mas segundo uma lógica política. Elas 
serviam os desígnios das autoridades e dos grupos influentes. As representações da epidemia 
flutuam à vontade dos seus interesses: a peste era descrita tanto como uma doença colectiva 
devido a uma infecção geral do ar, outras vezes como uma doença contagiosa transmitida 
individualmente (Fabre, 1998, p.192).

Como se aludiu, a teoria aerista baseia-se sobre a ideia de corrupção do ar, pelo que eram 
desenvolvidos procedimentos de purificação do ar. Fogueiras imensas eram feitas nas praças 
públicas. Ervas consideradas desinfectantes eram queimadas: as testemunhas insistiam sobre 
o mau cheiro dos cadáveres, mas também sobre todos os odores repugnantes que acompa-
nhavam a peste. Preconizava-se o uso de perfumes, de bálsamos, de misturas à base de fluidos 
ou órgãos de animais, para desinfectar bens e pessoas. Ao mesmo tempo, a circulação dos 
indivíduos era controlada através dos cordões sanitários. Esta vontade de controlo traduzia o 
impacto crescente do modelo contagionista; este controlo só teria sentido no caso de se con-
siderar a peste individualmente transmissível, posição que se afastava da perspectiva aerista.  

A concretização do «sonho político da peste», de ordenar a desordem, tornou-se possível 
com a emergência de diversos dispositivos disciplinares: a instituição da quarentena, que per-
mitia o controlo pelo isolamento de pessoas e de mercadorias atingidas ou suspeitas por um 
período específico e sob condições rigorosas – até se estabelecer que não estivessem afectadas 
pela peste; as casas extramuros e os lazaretos para isolar os doentes suspeitos ou infectados 
para «serem tratados ou morrerem fora da cidade»; o controlo dos viajantes, vagabundos e 
mendigos era efectuado pelo estabelecimento de cordões sanitários nas fronteiras terrestres 
e nos portos marítimos e fluviais; o controlo das pessoas residentes nos centros urbanos era 
concretizado pelo isolamento domiciliário, pelo entaipamento ou emparedamento de casas, 
ruas e bairros infectados, enterramentos em locais afastados da cidade, declaração obrigatória 
e imediata dos casos de peste, proibição de uso do vestuário dos doentes ou falecidos. Como 
se pode constatar, o sequestro dos doentes foi uma das principais medidas adoptadas no 
combate à peste, em que a experiência adquirida com o isolamento dos doentes afectados com 
lepra moldou esta acção. No entanto, o isolamento, única forma de prevenção do contágio, 
apenas podia ser seguido voluntariamente pelos indivíduos e grupos mais favorecidos, veja-se 
por exemplo os casos do papa Clemente VI e do rei de Portugal D. Duarte. 

Estes dispositivos e medidas mobilizados na luta contra a peste, orientaram, também, as 
disposições do Cirurgião-Mor do Reino de Portugal nos finais do século XVI: «O melhor 
remédio de todos [...] é fazer grandes fogos por todas as ruas e em todas as praças e lugares 
públicos; e mais particularmente nas ruas que estiveram infeccionadas, de onde vieram mais 
rebates [...]; o segundo remédio [...] é que haja muita limpeza no lugar empestado [...] convém 
que as necessárias e latrinas dos conventos e de outros lugares públicos se limpem [...] e se não 
puderem com fogo, seja com cal viva [...]; o terceiro remédio é assinalar três lugares distintos 
e apartados para lavar a roupa suja. Um será para a roupa dos enfermos, outro para a roupa 
dos que tratarem com eles, e o último para a roupa dos sãos [...]; o quarto, mandar que ne-
nhum barbeiro tenha o sangue à porta, dos que sangrarem nas suas tendas, e sejam obrigados 
a enviá-lo logo ao mar; como devem fazer todos os que tiverem enfermos em suas casas, com 
toda a brevidade possível [...]; o quinto é procurar abundância de bons alimentos, assim para 
os enfermos como para os sãos [...]; o sexto é procurar que haja bom pão [...]; o sétimo, que 
todos comummente notam, é deixar os bailes dos negros, e todos os mais ajuntamentos [...]; 
o oitavo, em que todos concordam, é deixar os pobres, que não andem pelas casas nem pelas 
ruas pedindo [...]; o nono, que todos notam, é que se enterrem logo os mortos que se acharem 
pelas ruas e nas casas [...]; o décimo aviso é procurar com grande diligência que os pobres que 
enfermarem, ou quaisquer outras pessoas que houverem de levar à Casa de Saúde, se levem 
com toda a brevidade possível» (Nunes cit in Carvalho, 1994,p.10).

Em Castelo Branco, durante o surto de peste «pequena», que subsistiu entre 1600 e 1602, 
foram aplicadas diversas instruções gerais seguidas então e que consistiam na execução de 
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diversas medidas. O isolamento dos doentes com peste e de quem deles tratava se, sendo «os 
escravos e homens de soldada e obreiros mecânicos», os «pobres enfim, cuidados em ruas ou 
locais isolados». A introdução de rebanhos de gado, particularmente «vacas criadeiras», nas 
ruas. A purificação do ar por meio de fogueiras «de ervas e cousas cheirosas», como o alecrim. 
O encerramento a pedra e cal das portas e janelas das casas, onde houvessem morrido pessoas 
com peste. A aplicação do vinagre e cal virgem, no interior das casas, onde houvesse doen-
tes com peste. A lavagem e exposição ao sol da roupa dos pestosos, um mês depois de eles 
morrerem. A regulamentação dos enterros, que deviam ser feitos em sítios fora da localidade 
e dispostos de tal modo «que quando o vento Norte lhes passasse por cima, não desse nela». 
Evitar aglomerações de gente, que deviam afastar-se dos lugares contaminados e auxiliar os 
pobres (Castelo Branco,1990,p.10). Sem conhecimento da etiologia da doença, o tratamento 
era necessariamente paliativo. Diversos actores eram mobilizados para as casas de saúde que 
integravam um médico, um capelão confessor, um sangrador e as «mulheres necessárias para o 
tratamento dos doentes». Quando a epidemia assumia proporções de maior dimensão, a corte 
enviava os seus médicos para apoiarem os colegas da província (Abreu, 2004,p.6).

O isolamento temporário dos doentes em «casas da saúde» ou em lazaretos foi uma das 
principais medidas adoptadas no combate à peste. A experiência adquirida com o isolamento 
dos doentes afectados com lepra influenciou estas medidas. A segregação social e o isolamen-
to em espaços extra-urbanos dos «leprosos», «doentes no corpo e na alma», foram medidas 
instauradas no III Concílio de Latrão em 1179, concretizando um modelo de divisão binária 
entre puro e impuro, perigoso e inocente. Entre essas medidas contava-se o uso da matraca e 
de túnicas, a cremação do vestuário e dos objectos pessoais das vítimas, o enterro em cemité-
rios especiais.   

Uma vez estabelecida a natureza da lepra por um tribunal laico e religioso, a sanção judici-
ária era também dupla: o «leproso», o «mésel» que designa os «leprosos» que vivem da carida-
de, eram excluídos da comunidade dos fiéis e depois de toda a vida social (Sournia & Ruffie, 
1985,p.134; Béniac, 1991,p.125). Depois do ritual eclesiástico que marcava simbolicamente 
«morte social» do doente, o seu encerramento numa leprosaria significava a exclusão perpétua. 

A leprosaria era um espaço fechado «participando da ambivalência do «leproso», um es-
paço simultaneamente oposto à cidade e dotado de uma estrutura citadina já que era dotada 
de todos elementos urbanísticos e rituais característicos da cidade. Um gueto para as pessoas 
diferentes; um espaço criado para um tempo indefinido, para aí viver toda uma vida; um recin-
to para indivíduos contagiosos e perigosos, mas nem muito contagiosos nem muito perigosos 
ainda que irrecuperáveis e, a este título, separados em permanência da comunidade das pessoas 
saudáveis e organizados de maneira estável e autónoma» (Cosmacini, 1992,pp.74-75).

No final da Idade Média, a lepra desapareceu do mundo ocidental. Para Foucault, este 
desaparecimento foi o resultado espontâneo dessa segregação e a consequência, também após 
o fim das Cruzadas, da ruptura com os focos orientais de infecção. A lepra retira-se, deixando 
sem utilidade esses lugares obscuros e esses ritos que não estavam destinados a suprimi-la, 
mas sim a mantê-la a uma distância sacramentada, a fixá-la numa exaltação inversa. O que vai 
permanecer por muito mais tempo que a lepra são os valores e as imagens que configuram 
personagem do «leproso»; é o sentido dessa exclusão, a visibilidade social dessa figura insis-
tente e temida que não se põe de lado sem se traçar à sua volta um círculo sagrado (Foucault, 
1993, pp.5-6).

Os procedimentos de controlo social exercidos pelas leprosarias anunciaram uma outra 
modalidade de gestão das doenças «contagiosas»: a segregação social dos doentes e o seu iso-
lamento em instituições específicas.

As representações médicas, os valores e as metáforas associadas à lepra e à peste condi-
cionaram a escolha das instituições e as estruturas de defesa da saúde. A lepra é uma doença 
crónica, invalidante, mas sem um carácter mortífero; ela é sobretudo a morte civil. A peste é 
uma doença aguda, hiperaguda, não invalidante, mas com um carácter mortífero; ela é uma 
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verdadeira morte que não tem nada de metafórico. A peste, doença «cujo fim surge rapida-
mente», requer uma estrutura hospitalar onde os indivíduos morrem ou recuperam a saúde. A 
lepra pelo contrário, faz parte das doenças por natureza necessitam de tempo pelo que requer 
uma estrutura que ia para além da simples hospedagem, uma estrutura à medida de acolher os 
doentes crónicos. O lugar da lepra, a leprosaria, está assim mais próximo do velho hospício; 
o lugar da peste, o lazareto, lembrará mais o hospital moderno. A passagem do hospício ao 
hospital com a reforma hospitalar dos meados do século XV reproduz, de maneira quase idên-
tica, a história interna do primeiro lazareto. Lazareto velho e lazareto novo tiveram origem em 
Veneza, respectivamente em 1373 e em 1418, ambos eram espaços de isolamento e de defesa. 
Se o primeiro permaneceu um lugar de piedade, o local de uma assistência dispensada por er-
mitas caridosos, peritos em cuidados aos «leprosos», o segundo foi um lugar de controlo onde 
se encontrava, em certos aspectos, os procedimentos de admissão e de repartição em uso no 
hospital; a admissão na quarentena dos casos suspeitos e o envio para o lazareto velho daque-
les que eram considerados contaminados (Cosmacini, 1992,pp.75-76). Em geral, fazia-se uma 
distinção entre «infectados» e «suspeitos». Era «infectado» aquele cuja doença contagiosa tinha 
sido diagnosticada por um médico ou cirurgião. Eram «suspeitos», em compensação, todos 
aqueles que tinham entrado em contacto com uma pessoa atingida ou objectos considerados 
como infectados assim como todas as pessoas provenientes de um espaço que se supunha 
pestilento (Cipolla cit. in Cosmacini, 1992,p.76).  

O lazareto era um espaço fechado desprovido de ambiguidade. Um espaço de estrutura 
hospitalar, fora da cidade mas não oposta a ela. Um espaço criado para um período provisório, 
transitório; um espaço que não é simplesmente clausura, mas completamente barricado. Um 
espaço de segregação para os indivíduos extremamente contagiosos e extremamente perigo-
sos, ainda que os doentes não sejam forçosamente irrecuperáveis, mesmo se a virulência do 
mal deixa raramente lugar para uma possibilidade de cura (Cosmacini, 1992,p.75).  

Como se assinalou, a peste ao ser considerada como a «desordem comunicável», impôs 
uma resposta da ordem: a emergência de dispositivos disciplinares. «[O] espaço fechado, re-
cortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os indivíduos estão inseridos num lugar fixo, 
onde os menores movimentos são controlados, onde todos os acontecimentos são registados, 
onde um trabalho ininterrupto de escrita liga o centro e a periferia, onde o poder é exercido 
sem divisão, segundo uma figura hierárquica contínua, onde cada indivíduo é constantemente 
localizado, examinado e distribuído entre os vivos, os doentes e os mortos – isso tudo constitui 
um modelo compacto do dispositivo disciplinar» (Foucault, 1993, pp.174-175).

A emergência destes dispositivos disciplinares visava, assim, a concretização do «sonho 
político da peste» de ordenar a desordem. O facto essencial torna-se a institucionalização da 
saúde pública pelo Estado, ou seja, a instauração de um dispositivo administrativo cuja finali-
dade era a gestão colectiva de uma doença, a sua vigilância e a sua prevenção.

 Em Portugal, antes da Revolução Liberal de 1820, a política sanitária do Antigo Regime 
privilegiava sobretudo a prevenção e o controlo das epidemias, especialmente em caso de 
peste, mas também a fiscalização do fabrico e venda dos produtos alimentares. O primeiro 
esboço de administração sanitária em Portugal desenvolve-se a partir de 1707 com a criação 
da Provedoria-mor de Saúde. O provedor-mor de saúde centralizava e coordenava os serviços 
da polícia sanitária, cujas actividades incidam na identificação e controlo das diversas doenças 
importadas por via marítima e via terrestre. A Provedoria-mor de Saúde do Reino integrava 
também os serviços de inspecção de todos os produtos comestíveis expostos à venda, bem 
como das fábricas, das ruas, de certos líquidos espirituosos e, em geral, de todos os objectos de 
saúde, não só na cidade, mas cinco léguas em torno. (Viegas, Frada, Miguel, 2006,p. 7)

Privilegiava-se a prevenção da doença e a conservação da saúde. O Tratado de Conserva-
çaõ da Saude dos Povos de Ribeiro Sanches, editado em 1756, era já um tratado de higiene 
pública que se debruçava sobre aqueles que hão-de ser os temas constantes e efectivos das 
preocupações higienistas futuras, a saber: necessidade de perspectivar a saúde de um ponto de 
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vista político-administrativo; a criação e a divulgação de pedagogias da saúde; o controlo de 
dois elementos determinantes na preservação da saúde e prevenção da doença: a água e o ar 
(Pereira & Pita, 1993,p.456).   

Epílogo

A gestão colectiva da doença e da saúde pode ser designada como saúde pública a partir 
do momento em que entra no domínio político, entendido como organização do «governo da 
vida» em torno de valores partilhados, mas também de referências concorrentes e mesmo de 
normas conflituais (Fassin, 2005:16). Até finais do século XVIII, inícios do século XIX, a saú-
de pública, enquanto realidade sociológica, isto é, com os seus valores, as suas normas e as suas 
instituições limitava-se essencialmente a uma aplicação técnica e a uma prática administrativa: 
tratava-se de desenvolver medidas de isolamento, de controlo, de vigilância, de saneamento, 
segundo protocolos geralmente simples, apoiados por dispositivos mais ou menos constran-
gedores. A partir desse período, a saúde pública – embora os termos utilizados sejam higiene 
pública e medicina política – apresentava-se com a ambição de ser uma disciplina científica e 
uma «filosofia moral». 

A avaliação das epidemias e das endemias desenvolvida pelos higienistas, sobretudo ao 
longo do século XIX, dando conta das relações, por um lado, entre o desenvolvimento destas 
doenças e o nível de pobreza das populações atingidas e, por outro, entre a progressão das do-
enças e a densidade habitacional, chamam atenção dos perigos que os pobres colocam à nova 
ordem económica e social. As doenças dos pobres tornam-se uma ameaça para a saúde das 
classes possidentes, pelo que se promovem programas de saúde e reformas sociais que visam 
através da protecção da saúde de alguns, conservar a saúde de todos. 

Os diversos estudos elaborados pelos higienistas, mobilizando a estatística, estabeleceram 
uma relação entre posição social e as taxas de mortalidade e de morbilidade. O movimento 
higienista não se limitava a dar conta destas correlações, procurava reduzir a mortalidade, so-
bretudo a mortalidade infantil provocadas pelas doenças epidémicas e endémicas. No pensa-
mento higienista, uma doença epidémica podia ter origem numa série de elementos: o terreno, 
o ar, a água, os alimentos, os miasmas, o lixo, a urbanização, o trabalho, a sexualidade, e mesmo 
a má educação. O movimento higienista que se apoiou sobre uma teoria essencialmente mias-
mática, com a epidemia de cólera a sua atenção passou a incidir, também, na promiscuidade 
dos pobres como um dos principais factores no desenvolvimento das doenças. 

Se num primeiro momento o processo de gestão colectiva das epidemias, a luta contra 
a promiscuidade (física e moral) e a pobreza caracterizou a higiene pública, posteriormente, 
assistiu-se à extensão do domínio normativo da saúde. Populações cada vez mais numerosas 
passaram a estar sob a sua autoridade: inicialmente limitada a grupos específicos, a saúde pú-
blica cobre pouco a pouco a totalidade do mundo social, através da generalização da noção de 
risco que, em Saúde Pública, reportando-se ao saber epidemiológico, designa a probabilidade 
de se manifestarem diversos tipos de problemas de saúde. O domínio de intervenção pública 
na saúde expande-se, progressivamente a todos os comportamentos humanos que podem 
ser objecto de procedimentos de investigação e de normalização. Uma outra dimensão da 
expansão do domínio da saúde pública alarga-se a novos agentes, incluindo não profissionais, 
enquanto, ao mesmo tempo, a procura de peritos por parte dos poderes públicos fez aparecer 
novas especializações. A ausência de saberes e de instrumentos no domínio da saúde pública 
para calcular o risco e a produção de representações culturais do risco, enquanto perigo even-
tual, coloca problemas de diversa ordem, nomeadamente políticos (e não apenas técnicos), na 
gestão de riscos potenciais (Marques & Ferreira, 2010:538-539).

A «aparição» da cólera, o «medo azul», da tuberculose, a «peste branca», da gripe pneu-
mónica, do HIV/Sida e da gripe A tornaram a dar visibilidade à imagem e à temática da epi-
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demia. O medo associado à morte e à «inevitabilidade» da contaminação, os conflitos sociais, 
o questionamento da ordem social, as medidas repressivas que incidem sobre as populações 
biológica e socialmente classificadas como «perigosas» continuaram a subsistir e a caracterizar 
a epidemia como vector de dissolução. O tempo das epidemias perdura.

Contacto: cmiguelferreira@ipcb.pt

Notas

2 O termo «bubónica» refere-se aos bubões ou gânglios linfáticos tumefactos. A peste bubónica é sobretudo uma 
doença de roedores e é passada de rato para rato pelas pulgas que, geralmente os infestam. A pulga morde um rato 
infectado e ingurgita o bacilo da peste juntamente com o sangue. Estes bacilos conseguem permanecer no canal 
intestinal de uma pulga durante três semanas, e são regurgitados quando a pulga morde outro rato ou humano. Na 
verdade, a peste bubónica só infecta os humanos se as pulgas migrarem de roedores para humanos ou de um ser 
humano já infectado para outro. A peste bubónica não é passada através da respiração humana ou contacto directo. 

 Em certas circunstâncias, de natureza desconhecida, a infecção assume a forma pneumónica, a qual não requer a 
mordidela de uma pulga para infectar o humano, e consegue ser transmitida directamente de uma pessoa para outra 
por respiração ou contacto. Ambas as formas existem juntas nas grandes pandemias, mas é o tipo pneumónico que 
produz uma muito rápida e vasta propagação, uma incidência de casos mais elevada e, como a pneumonia é habitu-
almente mais fatal, uma maior mortalidade. (Cartwright & Biddiss, 2003, pp. 31-32).

3 Segundo Mário da Costa Roque a Peste Negra apresenta um conjunto de características particulares: 1. Subida 
frequência do contágio inter-humano, quer directo, para a peste pulmonar, quer através da pulga humana, para a 
peste bubónica; 2. Muito maior frequência de casos de peste pulmonar, que a partir dos fins do século XIV se torna 
muito rara. Tanto para a manutenção da forma pulmonar como da bubónica, foi indispensável a presença do rato. 
Assim, as epizootias murinas, embora aparentemente inexistentes nas pestes históricas, desempenharam um papel 
imprescindível na sustentação da Peste Negra; 3. Iguais facilidades de contágio, mais tarde não verificadas, entre 
todos os países e entre as várias classes sociais, pois tanto estas como aquelas se irmanavam nas péssimas condições 
de higiene e de promiscuidade em que viviam; 4. Maior frequência de quadros septicémicos, logo verificados no 
início da Peste Negra; 5. Grande frequência de complicações cutâneas, especialmente carbúnculos secundários; 6. 
Também maior frequência de discrasias sanguíneas, traduzidas por petéquias, hematomas, sufusões e hemorragias 
internas, que originaram quadros clínicos muito mais sobreponíveis aos descritos por Procópio na Peste de Justinia-
no (542-610), do que aos dos surtos tardios, que arrancando do século XVI, chegaram aos nossos dias; 7. Altíssima 
taxa de mortalidade, com total desaparecimento de pequenos centros populacionais e de todos os habitantes de 
várias comunidades, pela frequência da peste pulmonar; 8. Difusão terrestre muitíssimo lenta, relacionada com os 
meios de transporte e vias de comunicação da época. A Peste negra levou nada menos de cinco anos para concluir 
o seu périplo europeu (Roque, 1979,pp. 113-114).

4 A tradição Hipocrática-Galénica, postulava uma estrutura contínua entre saúde e enfermidade, onde cada indivíduo 
se localizava. A saúde era «um ideal inatingível» e a maior parte das pessoas oscilava «para sempre, entre saúde e 
enfermidade». O excesso de um humor ou a carência de um outro poderia gerar doença, como a podia gerar igual-
mente a «corrupção» ou a «putrefacção» de um ou de outro humor do corpo. Qualquer alteração na natureza do 
humor supunha perigo para o indivíduo. Mesmo oscilações mínimas obrigavam a uma reacção expedita, por de for-
ma a evitar uma enfermidade. Terapias normalizadas e preventivas dependiam do reajustamento dos desequilíbrios 
detectados, obrigando à drenagem de um humor que tivesse aumentado muito ou que se tivesse tornado corrupto, 
recorrendo à sangria, purga, vómito ou estabelecendo «saídas artificiais» (por exemplo feridas).

 Na medicina humoral, a prevenção (ou profilaxia) era tão importante como o tratamento (ou terapêutica). A melhor 
maneira de manter a saúde era ser moderado em tudo, especialmente no uso dos «seis não-naturais»: 1. ar; 2. dor-
mir e acordar; 3. alimentação e bebida; 4. descanso e exercício; 5. excreção e retenção; 6. paixões e emoções. Um 
regime saudável obedecia à observação destas regras da natureza evitando ainda a exaustão, o sobreaquecimento 
e o consumo excessivo de bebidas espirituosas e de desejos imoderados. Estas ideias prevaleciam e representavam 
não só as teorias médicas, como também as versões mais populares da doença e da enfermidade (Lindemann, 1999, 
pp. 11-12).

5 O requisito de admissão é a competência, o capital científico incorporado, que se tornou o sentido do jogo, mas é 
também a apetência, a libido scientifica, a illusio, crença não só naquilo que está em jogo, ou seja, no facto de o jogo 
valer a pena ser jogado (Bourdieu, 2004, p.74).

6 Para Carlo Ginzburg a reclusão assim como o massacre dos «leprosos» foram, em França, autorizados por Filipe 
V num édito exarado em Poitiers no dia 21 de Junho de 1321. Considerava-se que os «leprosos» – não apenas em 
França, mas em todos os reinos da cristandade – haviam tentado matar as pessoas sãs envenenando águas, fontes 
e poços. Um ano depois o rei Carlos, sucessor de Filipe V, confirmou que os «leprosos» deveriam ficar reclusos. 
Até então, apesar do medo de contágio, que inspirava complexos rituais de separação (De leproso amovendo), os 
«leprosos» viviam em instituições de tipo hospitalar, quase sempre administradas por religiosos, bastante 
abertas para o exterior, nas quais se entrava voluntariamente. Na França, a partir daquele momento, passaram 
a ser segregados com carácter perpétuo em lugares fechados (Ginzburg,1995,pp. 44-45).

7 No início do século XIX, no âmbito desta lógica preventiva, foi criada a Instituição Vacínica em 1812 por iniciativa 
de um grupo de sócios da Academia das Ciências de Lisboa, que prosseguia os seguintes objectivos: realizar a vaci-
nação gratuita, em dias fixos, de todos os que procurassem o preservativo das bexigas; generalizar o processo a todo 
o país; coligir as experiências e observações, a fim de ilustrar as propriedades da inovação. Os primeiros indivíduos 
a receberem a vacina foram os órfãos da Casa Pia, sendo esta decisão fundamentada em duas razões: porque eram 
«filhos do Estado» e assim reclamavam os primeiros actos de beneficência; dado que podiam deslocar-se à vacina 
com regularidade, sem qualquer obstáculo. Anote-se que, embora estes motivos se pudessem considerar a expressão 
da atitude oficial, não será de recusar outra explicação – tratava-se de indivíduos, em relação aos quais não haviam fa-
miliares dispostos a reclamar sobre qualquer desastre que eventualmente pudesse surgir.(Crespo, 1990, pp.211-212)
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A FEIRA RAIANA NAS PERCEPÇÕES 
DO PÚBLICO E DAS EMPRESAS

Fernando Paulico1 & Sara Morgado Nunes 1

Resumo

Espaço de verdadeira cooperação transfronteiriça, a Feira Raiana é considerada uma 
das mais importantes feiras do interior de Portugal na promoção de produtos tradi-
cionais e industriais, assinalando o seu posicionamento entre as feiras de actividades 
económicas e de artesanato. Ao longo das suas dezasseis edições, a Feira Raiana tem 
acolhido empresas, instituições, artesãos, destacando-se uma evolução e êxito notáveis 
no estreitar de relações económicas e culturais e na congregação de vontades de ambos 
os lados da fronteira.

Com o objectivo de conhecer as percepções que público e empresas possuem so-
bre a Feira Raiana, levou-se a efeito um estudo que consistiu em inquirir uma amostra 
de 117 indivíduos do público e 40 empresas participantes na Feira Raiana. A análise 
dos resultados obtidos evidenciou uma imagem bastante favorável acerca deste evento, 
destacando-se o espaço onde decorreu, bem como a diversidade e a qualidade dos ex-
positores presentes.

Palavras-Chave: Feira Raiana, Marketing de Eventos e Qualidade do Serviço.

 
1. Introdução

Em termos de definição (Viegas, 2000) a Feira significa o ponto de encontro, habitual-
mente em data fixa e periodicidade regular, onde se reúnem no mesmo espaço físico a oferta 
(expositores) e a procura (visitantes). O funcionamento adoptado é semelhante ao de uma 
economia em escala reduzida. Constata-se que a partir da interacção estabelecida entre os 
agentes se detectam e desenvolvem oportunidades.

As feiras constituem importantes dinamizadores da actividade económica e comercial, abran-
gendo não apenas os sectores intervenientes directamente na concepção, desenvolvimento e 
avaliação da feira propriamente dita, como também para sectores que beneficiam indirectamente 
com a sua realização. Exemplos disso: os hotéis, as empresas de transportes, de restauração, de 
publicidade (agências de publicidade, jornais, rádios); as tipografias e as gráficas; as empresas de 
brindes publicitários; as empresas fornecedoras de serviços e de apoio à feira (mobiliário, limpe-
za, electricidade, sistema de som e decoração). A realização de um certame estende os seus be-
nefícios a toda a região onde decorre. Esses benefícios serão tanto maiores e mais vastos quanto 
mais relevante for o evento no contexto do seu sector de actividade.

No contexto da evolução tecnológica, das formas de comunicar e das transformações 
dos mercados, assinalava-se o decréscimo da importância das feiras. Todavia, tem-se assistido 
ao fenómeno contrário. Verifica-se, por um lado, a proliferação dos parques de exposição e, 
por outro lado, o incremento do número de eventos realizados tanto em Portugal, como no 

1 Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Gestão
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estrangeiro. As feiras são um dos eventos mais utilizados e eficazes para a promoção de pro-
dutos e serviços. Proporcionam uma exposição directa junto de compradores e fornecedores e 
contribuem para o crescimento e fidelização da carteira de clientes. Os expositores perseguem 
os seguintes objectivos: gerar vendas; obter contactos qualificados; promover novos produtos 
e serviços; fidelizar clientes; testar ou lançar novos produtos e serviços; aumentar o reconhe-
cimento e notoriedade da marca; desenvolver um controlo de qualidade do serviço; analisar 
o mercado e a concorrência; ampliar a rede de distribuição; iniciar ou ampliar a presença em 
mercados regionais e conquistar mercados externos (adaptado de Framis, 1994).

Contrariamente a outros projectos, a feira tem uma grande vantagem, em termos de plane-
amento: a definição antecipada da sua data de realização. Este aspecto constitui um elemento 
facilitador do planeamento de todo o trabalho. O plano deve incluir os objectivos da feira; a 
análise pré-feira; o orçamento; a identificação dos mercados-alvo; a escolha dos produtos a ex-
por; o plano de promoção e comunicação; a coordenação dos recursos humanos; a designação 
e formação do pessoal de apoio para a feira; a atribuição de responsabilidades; a elaboração da 
escala de serviço; o conjunto de  procedimentos de actuação no momento pós-feira.

A avaliação de uma feira implica a medição dos resultados obtidos. Naturalmente, esses 
resultados só poderão ser avaliados em comparação com os objectivos previamente estabele-
cidos. Poder-se-á fazer essa avaliação em três etapas: logo a seguir ao encerramento, contem-
plando os contactos totais, as vendas e as encomendas realizadas; seis meses mais tarde, abran-
gendo o número de contactos concretizados e o volume de vendas realizado; um ano após a 
feira, analisando o número de contactos concretizados e o volume de vendas realizado. Este 
tipo de subdivisão deve ser elaborada, logo no início, na definição dos objectivos. Assiste-se à 
tendência, por parte de um grande número de expositores, para medir os resultados da feira 
baseando-se exclusivamente nos resultados imediatos, limitando-se à contabilização das ven-
das realizadas na feira e ao número de contactos encetados. Este procedimento é inadequado, 
na medida em que não incorpora os efeitos de médio e longo prazo.

O Marketing de Eventos - composto pelas variáveis produto, preço, ponto (localização), 
relações públicas e posicionamento - é crucial na concepção, implementação e avaliação de 
qualquer evento (Hoyle, 2006). Um dos maiores desafios do marketing é manter a audiência 
até ao final do evento. Prémios estimulantes, sorteios, competições e tours pós-evento são 
frequentemente usados para alcançar essa finalidade.

As questões de marketing: porquê, quem, quando, onde e o quê, são críticas para o de-
senvolvimento de todas as estratégias de comunicação, devendo formar a base de qualquer 
pesquisa de mercado e desenvolvimento da mensagem de marketing (Goldblatt, 2001). Este 
autor preconiza que essas cinco questões ajudam a determinar se o evento é exequível, viável 
e sustentável. Em marketing de eventos devemos recorrer a essas mesmas questões para de-
terminar a exequibilidade, a viabilidade e a sustentabilidade do plano de marketing do evento.

2. A Feira Raiana

A Feira Raiana é considerada uma das mais importantes feiras do interior de Portugal. 
Tem-se revelado como uma excelente promotora de produtos tradicionais e industriais, assina-
lando o seu posicionamento entre as feiras de actividades económicas e de artesanato.

Concebida, organizada e implementada em regime de rotatividade entre Portugal e Espa-
nha, a Feira Raiana acolhe as vertentes de animação económica e sócio-cultural. Este evento 
assume importância estratégica no âmbito da região, na medida em que dinamiza e valoriza 
os seus recursos endógenos, divulgando e promovendo oportunidades de negócio, tanto em 
Portugal como em Espanha. A organização da Feira Raiana é da responsabilidade do Municí-
pio de Idanha-a-Nova e do Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, em colaboração 
com a Associação La Raya/A Raia.
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Desde a sua fundação, que remonta ao ano de 1994, a Feira Raiana tem perseguido cami-

nhos de evolução e obtido assinalável êxito nas suas dezasseis edições que acolheram empre-
sas, instituições, artesãos, estreitando relações económicas e culturais, procurando congregar 
vontades de ambos os lados da fronteira. A Feira Raiana tem sido reconhecida como um 
exemplo de efectiva cooperação transfronteiriça.

No que concerne à sua dimensão, a Feira Raiana considera-se um grande evento, sendo um 
dos maiores acontecimentos de cooperação transfronteiriça e constituindo um pólo de pro-
gressiva integração das realidades socioeconómicas das duas regiões que se tocam nesta zona 
da raia portuguesa e espanhola. Regista um grande número de visitantes, não só da região, mas 
também das grandes cidades. Para além desses visitantes, os vizinhos espanhóis também têm 
uma presença assídua. Assim, quanto à sua abrangência, pode classificar-se como sendo um 
evento de impacto internacional. Para além de estimular o intercâmbio cultural, são objecti-
vos da Feira Raiana dar a conhecer os produtos e as actividades da zona da raia, bem como 
promover os diferentes sectores, entre os quais se destacam o agro-industrial, o cinegético, o 
artesanal, o comercial e o industrial.

A organização da Feira Raiana assenta a sua estratégia de comunicação num conjunto de 
acções de divulgação e promoção, que têm como objectivo incentivar a participação dos vários 
agentes nesta feira de dimensão internacional. A promoção do certame inicia-se no primeiro 
trimestre de cada ano, na Comunicação Social, através de artigos de reportagem, artigos de 
opinião e a anúncios; recorre ainda à publicidade em cartazes e outdoors, bem como à divul-
gação em outros certames. 

3. Método, Amostra e Instrumento

Público

O estudo relativo às percepções do público realizou-se a partir de uma amostra de 117 
participantes na XIV Edição da Feira Raiana, tendo os dados sido recolhidos durante o mês 
de Abril de 2011. Os inquiridos responderam ao questionário sob a forma de entrevista, na 
rua, após terem sido informados sobre o objectivo do estudo, a liberdade de participação e ter 
sido garantida a confidencialidade da informação solicitada.

A Tabela 1 contém a distribuição percentual relativa às variáveis sóciodemográficas mais 
relevantes na amostra em estudo. A maior parte dos inquiridos é do sexo feminino (58,1%), 
com idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos (62,4%), residentes na freguesia de Ida-
nha-a-Nova (47,9%), completaram o Ensino Secundário (47,9%) ou Superior (29,9%) e pos-
suem emprego (65,8%). Em média, os indivíduos da amostra visitaram a Feira Raiana em 
Idanha-a-Nova 3,46 vezes (desvio padrão 2,13) e em Espanha 0,38 vezes (desvio padrão 0,74).

 
Empresas

No que diz respeito às percepções dos empresários, foram inquiridas 40 das 97 empresas 
participantes na XIV Edição da Feira Raiana. Os dados foram recolhidos durante o mês de 
Julho de 2011 quer via e-mail, quer presencialmente.

A Tabela 2 contém a distribuição percentual relativa às variáveis de caracterização das em-
presas que integram a amostra em estudo. A maior parte das empresas está sedeada no distrito 
de Castelo Branco (75,0%), estando também representados os distritos de Santarém, Lisboa 
e Aveiro. Em particular, o concelho com mais representatividade é o concelho de Idanha-a-
-Nova (55,0%), seguindo-se o de Castelo Branco (12,5%). A maioria das empresas inquiridas 
laboram nos sectores da Indústria (27,5%) e Artesanato (25,0%); contam com um (27,5%) ou 
dois funcionários (40,0%), sendo o número máximo de funcionários referido sete; facturam 
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anualmente um montante inferior a 5.000€ (45,0%) ou entre 5.000 e 20.000€ (32,5%); já par-
ticiparam com expositores ou stands em pelo menos duas edições anteriores da Feira Raiana 
em Idanha-a-Nova (85%) mas nunca em Espanha (82,5%).

Tabela 1. Informação sóciodemográfica relativa à amostra de participantes em estudo.

Tabela 2. Informação relativa à caracterização das empresas em estudo.

Sexo N %
Masculino 49 41,9
Feminino 68 58,1

Idade N %
<20 anos 4 3,4
[20-31[ 32 27,4
[31-41[ 41 35,0
[41-51[ 19 16,2
[51-61[ 14 12,0
>=61 7 6,0

Freguesia de Residência N %
Idanha-a-Nova 56 47,9
Oledo 26 22,2
Outra 35 29,9

Habilitações Literárias N %
1º Ciclo Ensino Básico 6 5,1
2º Ciclo Ensino Básico 13 11,1
3º Ciclo Ensino Básico 6 5,1
Ensino Secundário 56 47,9
Ensino Superior 35 29,9

Actividade N %
Com emprego 77 65,8
Procura o primeiro emprego 6 5,1
Desempregado 5 4,3
Aposentado 6 5,1
Estudante 20 17,1
Doméstica(o) 3 2,6

Freguesia de Residência N %
Idanha-a-Nova 56 47,9
Oledo 26 22,2
Outra 35 29,9

Habilitações Literárias N %
1º Ciclo Ensino Básico 6 5,1
2º Ciclo Ensino Básico 13 11,1
3º Ciclo Ensino Básico 6 5,1
Ensino Secundário 56 47,9
Ensino Superior 35 29,9

Quantas edições da Feira 
Raiana visitou 
em Idanha-a-Nova? N %
Uma 27 23,1
Duas 20 17,1
Três 24 20,5
Quatro 10 8,5
Cinco 10 8,5
Seis 6 5,1
Sete 20 17,1

Quantas edições da Feira 
Raiana visitou em Espanha? N %
Nenhuma 85 72,6
Uma 22 18,8
Duas 6 5,1
Três 2 1,7
Quatro 1 0,9

Distrito N %
Castelo Branco 30 75,0
Outro 10 25,0

Concelho N %
Idanha-a-Nova 22 55,0
Outro 18 45,0

Sector de Actividade N %
Indústria 11 27,5
Artesanato 10 25,0
Restauração e Bar 8 20,0
Comércio 7 17,5
Agricultura 3 7,5
Institucional 1 2,5

Número de Funcionários N %
1 11 27,5
2 16 40,0
3 6 15,0
4 4 10,0
Mais de 4 3 7,5

Volume de Facturação 
Anual (em €) N %
Menos de 5.000 18 45,0
5.000 a 20.000 13 32,5
20.000 a 50.000 5 12,5
50.000 a 100.000 3 7,5
Mais de 500.000 1 2,5

Número de edições anteriores 
da Feira Raiana em que 
participou em Idanha-a-Nova N %
0 1 2,5
1 5 10,5
2 9 22,5
3 10 25,0
4 5 12,5
Mais de 4 11 27,5

Nº de edições da Feira Raiana 
em que participou em Espanha N %
0 33 82,5
1 5 12,5
2 2 5,0
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Os instrumentos de recolha de dados utilizados foram especialmente desenvolvidos para o 

efeito. Além das questões de natureza sóciodemográfica e caracterização das empresas, ambos 
os questionários eram constituídos por 24 itens, cuja resposta era dada numa escala de Likert 
de 7 pontos, onde 1 expressava máxima insatisfação com o item avaliado e 7 satisfação total.

4. Resultados Obtidos

A análise estatística dos dados obtidos realizou-se com a versão 17.0 do software SPSS. As 
Tabelas 3 e 4 contêm as estatísticas descritivas básicas para o conjunto dos 24 aspectos acerca 
dos quais se pretendia conhecer a percepção do Público e Empresas, respectivamente, sobre 
alguns aspectos relativos à XIV Feira Raiana.

Tabela 3. Medidas de estatística descritiva básica para os itens avaliados pelo Público.

  N Mínimo Máximo Média Desvio
      Padrão

1. Data de realização 117 1 7 4,91 1,55
2. Número de dias de duração 117 1 7 5,11 1,44
3. Horário diário de abertura 117 2 7 5,22 1,22
4. Horário diário de encerramento 117 1 7 4,97 1,47
5. Espaço onde decorreu 117 2 7 5,77 1,25
6. Diversidade dos expositores presentes na Feira 117 1 7 5,14 1,34
7. Qualidade dos expositores presentes na Feira 117 2 7 5,13 1,19
8. Serviço de Bar 117 2 7 5,09 1,20
9. Serviço de Restauração 117 1 7 5,01 1,24
10. Disponibilidade da Organização 
      para a resolução dos problemas 117 1 7 5,01 1,47
11. Notoriedade da Feira Raiana 117 1 7 4,95 1,26
12. Divulgação da Feira Raiana 117 1 7 4,63 1,56
13. Promoção da Feira Raiana 117 1 7 4,58 1,54
14. Programação de espectáculos e outras
      actividades lúdicas do evento 117 1 7 4,85 1,35
15. Limpeza geral do recinto 117 1 7 4,93 1,24
16. Limpeza dos sanitários 117 1 7 4,11 1,42
17. Simpatia do staff  117 1 7 5,00 1,37
18. Segurança no recinto da Feira  117 2 7 5,03 1,16
19. Segurança nas imediações da Feira 117 1 7 4,88 1,22
20. Estacionamento 117 1 7 4,15 1,41
21. Sinalética no recinto da Feira 117 1 7 4,49 1,37
22. Acessos à Feira 117 1 7 4,91 1,77
23. Facilidade de saída da Feira 117 2 7 4,99 1,26
24. Grau de satisfação global com a Feira 117 1 7 5,36 1,31

No que diz respeito ao Público, destaca-se o facto de não existirem itens com pontuações 
inferiores a 4,11, o que indica que, de um modelo geral, os inquiridos possuem uma percepção 
bastante positiva relativamente aos aspectos avaliados. O item 5 regista a pontuação máxima, 
significando que os inquiridos estão bastante satisfeitos com o espaço onde decorreu a Feira 
Raiana (item 5); por outro lado, o facto de o desvio padrão obtido para este item ser relati-
vamente reduzido, indica que os inquiridos concordam no que a este aspecto diz respeito. 
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Destacam-se também pela positiva aspectos como o horário diário de abertura da Feira (item 
3), a diversidade e qualidade dos expositores presentes (itens 6 e 7) e o número de dias de 
duração deste evento (item 2). Em geral, os inquiridos mostram-se bastante satisfeitos com a 
Feira Raiana (item 24). Os inquiridos manifestam um grau de satisfação menos elevado rela-
tivamente a aspectos como a limpeza dos sanitários (item 16), o estacionamento (item 20) e a 
sinalética no recinto da Feira (item 21).

Tabela 4. Medidas de estatística descritiva básica para os itens avaliados pelas Empresas.

 N Mínimo Máximo Média Desvio
     Padrão

1. Data de realização 40 2 7 4,35 1,27
2. Número de dias de duração 40 1 7 4,42 1,34
3. Horário diário de abertura 40 2 7 4,60 1,36
4. Horário diário de encerramento 40 1 7 4,88 1,29
5. Espaço onde decorreu 40 2 7 5,30 1,27
6. Acessos à Feira 40 1 7 5,30 1,36
7. Facilidade de saída da Feira 40 2 7 5,33 1,27
8. Relacionamento com os responsáveis pela 
    Organização 40 3 7 5,27 1,22
9. Condições acordadas com a Organização 
    em relação aos stands/expositores 40 3 7 4,70 1,18
10. Acompanhamento e apoio por parte 
     da Organização 40 3 7 4,90 1,26
11. Disponibilidade da Organização para 
      a resolução dos problemas 40 3 7 4,80 1,16
12. Notoriedade da Feira Raiana 40 3 7 4,72 1,04
13. Divulgação da Feira Raiana 40 2 7 4,85 1,08
14. Promoção da Feira Raiana 40 2 7 4,60 1,22
15. Programação de espectáculos e outras 
      actividades lúdicas do evento 40 1 7 4,98 1,37
16. Número de visitantes face às suas expectativas 40 1 7 4,05 1,32
17. Limpeza geral do recinto 40 3 7 4,90 1,22
18. Limpeza dos sanitários 40 3 7 4,52 1,13
19. Segurança no recinto da Feira  40 3 7 5,05 1,20
20. Segurança nas imediações da Feira 40 3 7 5,00 1,18
21. Estabelecimento de novos contactos 40 2 6 4,35 1,05
22. Estabelecimento de oportunidades de futuros 
      negócios 40 3 6 4,05 0,75
23. Volume de negócios realizado 40 1 6 3,65 1,19
24. Grau de satisfação global com a Feira 40 2 7 4,50 0,93

Os resultados obtidos junto das Empresas evidenciam igualmente um elevado grau de 
satisfação já que, de um modo geral, as pontuações obtidas são bastante elevadas. Destacam-
-se como aspectos mais positivos a facilidade de saída da feira (item 7), o espaço onde esta 
decorreu (item 5) e os acessos (item 6). Merecem igualmente destaque pelo seu carácter posi-
tivo o relacionamento com os responsáveis pela organização (item 8) e a segurança tanto no 
recinto (item 19) como nas imediações da feira (item 20). Os aspectos referidos como menos 
positivos pelas empresas dizem respeito ao volume de negócios realizado (item 23), ao número 
de visitantes face às expectativas (item 16) e à possibilidade de estabelecer oportunidades de 
futuros negócios (item 22).
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Com o objectivo de obter uma medida da percepção global dos inquiridos no que concer-

ne aos aspectos avaliados pelo Público e Empresas, construíram-se índices a partir da soma 
das pontuações obtidas para os diferentes itens, cuja distribuição se encontra na Fig.1. Os 
resultados foram ponderados pelo número total de itens. Observa-se que as frequências ten-
dem a concentrar-se à direita da distribuição, tanto no que diz respeito à avaliação do Público 
como das Empresas, confirmando que os inquiridos possuem uma percepção bastante positi-
va sobre os aspectos avaliados. Registámos um valor médio de 4,91 (desvio padrão 0,87) para 
o Público e 4,71 (desvio padrão 0,72) para as Empresas no que concerne aos índices criados. 
Assim, quando questionados sobre se pensam voltar a visitar ou participar com expositor na 
Feira Raiana, 96,6% do público inquirido e 95% das empresas responde afirmativamente.

Fig. 1. Distribuição obtida para o índice de satisfação global relativamente à Feira Raiana 
por parte do Público e Empresas.

 
Numa fase seguinte, procurámos diferenças estatisticamente significativas para a pontu-

ação obtida para o índice de satisfação em função das características sóciodemográficas do 
público inquirido. Não procedemos à busca de diferenças em função das características das 
empresas em estudo devido à reduzida dimensão da amostra.

Relativamente ao índice de satisfação criado, encontraram-se diferenças estatisticamente 
significativas para as pontuações obtidas em função do sexo dos inquiridos (p=0,016), sendo 
as mulheres que tendem a evidenciar uma percepção mais positiva sobre a Feira Raiana (Fig.2).

 Foram ainda encontradas diferenças estatisticamente significativas para o índice de satisfa-
ção em função da actividade dos inquiridos (p=0,045), sendo os aposentados que tendencial-
mente se encontram mais satisfeitos com a Feira Raiana (Fig.3). Por outro lado, neste grupo 
regista-se uma maior heterogeneidade de respostas.

Ao pesquisarmos a existência de diferenças para a pontuação obtida no índice de satisfação 
em função do número de edições da Feira Raiana visitadas, os resultados encontrados não 
foram estatisticamente significativos. No entanto, como evidencia a Fig.4, constata-se que:

- os inquiridos que visitaram 3 ou mais edições da Feira Raiana em Idanha-a-Nova, 
tendem a dar respostas mais heterogéneas;

- os inquiridos que visitaram pelo menos uma edição da Feira Raiana em Espanha ten-
dem a evidenciar um grau de satisfação mais elevado relativamente à XIV edição 
deste evento.
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Fig. 2. Box-plots relativas à distribuição obtida para o índice de satisfação global do público 
inquirido relativamente à Feira Raiana em função do sexo dos inquiridos. 

Fig. 3. Box-plots relativas à distribuição obtida para o índice de satisfação global do público 
inquirido relativamente à Feira Raiana em função da actividade dos inquiridos.   

Fig. 4. Box-plots relativas à distribuição obtida para o índice de satisfação global relativamente à 
Feira Raiana em função do número de edições visitadas em Idanha-a-Nova e em Espanha.
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5. Considerações Finais

As feiras de hoje envolvem maior complexidade e são mais sofisticadas. As actividades de 
marketing deste tipo de eventos requerem estratégias inovadoras e exclusivas. Factores como 
a localização, a concorrência, o custo, a segurança, o entretenimento e o respeito pelo meio 
ambiente assumem grande relevo.

Espaço privilegiado da dinamização económica, as feiras devem focalizar-se em conquistar 
expositores que disponham de informação necessária de forma a analisar as possibilidades 
de investimentos que o mercado pode oferecer. Estes eventos podem e devem permanecer 
como a chave com a qual os expositores acedem a mercados específicos. De um modo geral, 
os visitantes mostram grande abertura à inovação, aos novos produtos e tendências e às opor-
tunidades de convívio e entretenimento. Deste modo, os expositores devem reflectir sobre 
as tendências num plano global, mas simultaneamente, devem preocupar-se em responder às 
necessidades e expectativas regionais. Esta é uma das principais razões por que as feiras devem 
ser vistas como uma acção de marketing, inserida num conjunto de medidas que devem ser 
perfeitamente coordenadas antes, durante e depois do evento.

No estudo desenvolvido, concluímos que público e empresas possuem uma percepção 
bastante positiva sobre a Feira Raiana. Em particular, o público destaca como aspectos mais 
positivos o espaço onde decorre a Feira Raiana, o horário diário de abertura da Feira, a di-
versidade e qualidade dos expositores presentes e o número de dias de duração deste evento; 
enquanto as empresas tendem a destacar aspectos como a facilidade de saída da feira, o espaço 
onde esta decorreu, os acessos, o relacionamento com os responsáveis pela organização e a 
segurança tanto no recinto como nas imediações da feira.

é importante ter presente que os públicos-alvo das feiras aderem à mudança, cabendo à 
organização e aos outros protagonistas envolvidos neste tipo de evento, unirem esforços e co-
locarem a criatividade em acção para apresentarem um evento único que se direccione para a 
satisfação das necessidades, desejos e expectativas desses públicos-alvo. Algumas acções nesse 
sentido poderiam centrar-se em aspectos como:

- o aumento da diversidade da animação;
- a exclusividade na programação, sendo este aspecto essencial para o sucesso do even-

to já que, a longo prazo, a rotina leva à decadência e ao fim do evento;
- a aposta numa relação profícua com os meios de comunicação social, cooperando 

como parceiros que proporcionam a oportunidade de gerar uma adicional sinergia 
de efeitos;

- potenciar o intercâmbio entre diversas empresas de outras regiões, tanto de Portugal 
como de Espanha; 

- sensibilizar as entidades espanholas de forma a assumirem uma participação mais 
activa;

- maior rigor na escolha dos expositores.
- limitar o número de expositores, sem conflituar com a diversidade de produtos e 

serviços que oferecem, reforçando a aposta na excelência;
- mudar o local dos concertos, com todos os palcos no interior do recinto, uma vez que 

os expositores demonstraram desagrado por não poderem assistir;
- desenvolver um sistema de análise competitiva do evento.

Em síntese, perante os novos desafios que se colocam num contexto onde a competição 
tem vindo a definir exigências cada vez maiores, a Feira Raiana pode ser considerada um caso 
de sucesso, uma vez que este evento é um marco económico, social e cultural partilhado por 
ambos os lados da fronteira.
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GEOPARQUES E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO – 
 – O FUNCIONAMENTO EM REDE E A IMPORTÂNCIA 

DA INOVAÇÃO INSTITUCIONAL1

George M. A. Ramos 2

Resumo

Um dos grandes desígnios perspectivados pelos geoparques europeus, que entre 
si constituíram a Rede Europeia de Geoparques, corresponde à procura por conseguir 
afirmar-se como organizações suficientemente competitivas, tanto interna como exter-
namente, aos territórios onde se localizam. Este processo de afirmação pretende que os 
geoparques se construam como estruturas fecundas de sinergias a um nível local, apon-
tando para a dinamização e operacionalização socioeconómica pela assimilação de um 
colectivo de actores regionais e pressupondo a prestação de serviços ligados à indústria 
do turismo. Este trabalho procura compreender as ligações entre os diversos actores 
regionais que podem ser geradas dentro dos Geoparques e o papel desempenhado por 
estas instituições embrionárias que essas ligações tendem a estimular. Para atingir este 
objectivo, o estudo baseia-se na análise da Rede Europeia de Geoparques, procurando 
o conhecimento de como ela é institucionalmente reforçada. A análise destaca o impor-
tante papel provocado pela criação de instituições, reunindo uma série de actores, o que 
permite perspectivar nestas instituições inovadoras elementos críticos para o sucesso 
dos geoparques.
Palavras-chave: Geoparques; Instituições e Desenvolvimento; Redes; Inovação Insti-
tucional.

1. Génese e delimitação do conceito

A reflexão sobre a criação de geoparques emergiu no decurso do 30th International Ge-
ological Congress em 1996, que decorreu em Pequim, essencialmente decorrente da inter-
venção de Nickolas zouros3 e de Guy Martini4. O ponto de partida de onde derivou aquela 
reflexão fundou-se na dificuldade de gerir, simultaneamente, a necessidade de salvaguardar e 
fomentar o património geológico (a utilidade científica) transversalmente com a construção 
de processos de desenvolvimento económico sustentável dos territórios onde se localiza esse 
património (a utilidade para a sociedade) (zouros, 2004). Haverá que destacar, desde logo, 
a importância atribuída ao envolvimento e à participação das comunidades locais enquanto 
condição fundamental para que se procure obter sucesso com esta estratégia de conservação, 
objectivando interesses científicos, educacionais e turísticos.

Foi na sequência do debate referido que quatro territórios europeus - a Reserva Natural 
Geológica de Haute-Provence, na França, a Floresta Petrificada de Lesvos, na Grécia, o Ge-

1  Uma parte deste trabalho decorre da apresentação ao International Tourism Congress – CIT 2010, no ISCET, 
realizado no Porto, de 21 a 23 de Junho de 2010.

2  Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, Instituto Politécnico de Castelo Branco/Centro de Estudos em Ge-
ografia e Ordenamento do Território/Universidade de Coimbra.

3 Coordenador da Rede Europeia de Geoparks.
4  Responsável de Relações Internacionais da Reserve Naturelle Geologique de Haute-Provence.
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oparque Gerolstein/Vulkanaifel, na Alemanha, e o Parque Cultural Maestrazgo, em Espanha 
– acabaram por desenvolver um processo de permuta de experiências com a finalidade de pro-
teger e promover o património geológico, a par de procurarem garantir a sua valorização para 
a promoção de desenvolvimento local sustentável. Um segundo nível de fundamentos que 
conduziu à aproximação entre aquelas quatro regiões resultou do facto de as características 
socioeconómicas serem, entre si, bastante similares: espaços rurais, portadores de uma herança 
geológica cientificamente relevante, de beleza natural não aproveitada do ponto de vista turís-
tico e de um potencial cultural elevado, mas que, por outro lado, encerravam dificuldades de 
desenvolvimento económico, com taxas de desemprego e fluxos migratórios elevados.

Esta afinidade consubstanciou-se numa relação de parceria, apoiada pelo programa LEA-
DER da União Europeia, e aprofundou-se pela realização de estudos conjuntos e pela troca de 
ideias, experiências e conhecimentos, que permitiu forjar o conceito de Geoparque e conduziu 
à delineação de estratégias comuns de desenvolvimento económico-social baseadas na promo-
ção do geoturismo. Estas relações, com o passar do tempo e com a riqueza das interacções, 
conduziram à criação da European Geoparks Network (EGN), no dia 5 de Junho de 2000, na 
ilha de Lesvos, Grécia, como resultado do caminho comum percorrido pelas quatro regiões 
fundadoras.

Na definição arquitectada pela EGN5  um geoparque europeu é um territory which inclu-
des a particular geological heritage and a sustainable territorial development strategy. Esta defi-
nição envolve uma tripla fundamentação relativa ao conceito (zouros, 2004): (i) um geoparque 
europeu deve manifestamente centralizar a questão científica (a geologia), isto é, deve ser 
possuidor de um conjunto de sítios geológicos relevantes, de interesse internacional, mas pode 
igualmente estender-se ao património arqueológico, ecológico, histórico e/ou cultural; (ii) as 
autoridades responsáveis em cada geoparque deverão concertar uma estratégia de desenvolvi-
mento territorial sustentável na região hospedeira, já que constitui um território que é detentor 
de fronteiras claramente identificadas e com uma dimensão tal que permita a aplicação da es-
tratégia referida, e que deve ser enquadrada pela “exploração” de actividades diversas e ligadas 
ao turismo e à educação; (iii) a última característica encontra-se relacionada com a obrigação 
de ligação a uma rede, beneficiando de medidas regulamentares protectoras e obedecendo a 
um conjunto de critérios de gestão precisos e metódicos. Este último aspecto remete para a 
transparência da unidade de gestão, para o voluntarismo na protecção do património e para a 
impossibilidade de destruir e comercializar esse património.

O património geológico protegido no âmbito de um geoparque permite uma integração 
instintiva com a herança histórico-cultural e natural de uma determinada região. O geoparque 
deve assumir um importante papel no processo de desenvolvimento económico territorial, 
numa via sustentável, através da imagem projectada a partir da disponibilidade de património 
arqueológico e recolhendo a procura por actividades geoturísticas. A assunção deste papel inti-
ma o geoparque a um aturado trabalho de interligação com os agentes económicos endógenos, 
para que essa relação permita a criação/comercialização de (novos) produtos com uma estreita 
ligação à ideia/conceito base: o “geo”.

2. O funcionamento em rede – aspectos contextuais e a EGN

A criação e difusão do conhecimento desempenham, nas modernas dinâmicas de desen-
volvimento, um papel incontornável para as economias e sociedades mais desenvolvidas. A 
circulação deste conhecimento, independentemente da dificuldade em medir o seu impacto 
económico, materializa-se crescentemente em bens e serviços na economia e na sociedade 
actuais.

5  Retirado do sítio da EGN: www.europeangeoparks.org/isite/page/8,1,0.asp?mu=4&cmu=26&thID=0.
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Os aspectos mais enaltecidos por esta Economia Baseada no Conhecimento (EBC) re-

sultam na crescente valorização territorial dos activos do conhecimento e da capacidade de 
aprendizagem (aos vários níveis) que se consegue edificar (Gama, 2002). Estas duas compo-
nentes das EBC formatam a cumulatividade do conhecimento: aprende-se mais quanto mais 
se usa – o conhecimento como input e output da produção (Arrow, 1994). Por outro lado, 
o processo de difusão do conhecimento acaba por reconstruir a “atmosfera marshalliana”, 
relativizando a localização de recursos físicos (hard) e revalorizando os recursos intangíveis 
(soft), principalmente quando colocados perante o actual processo de terciarização económi-
ca que a maioria dos países desenvolvidos se encontra a desenvolver. Complementarmente, 
processos de interrelação entre a economia e o espaço envolvem, cada vez mais, fenómenos 
como a globalização, a inovação, a especialização flexível e a criação e desenvolvimento de 
redes (Gama, 2002).

O conhecimento é, crescentemente, circular, nomeadamente entre empresas/organizações 
e entre a academia e a economia real e constitui, hoje, o recurso económico mais primordial 
nas sociedades; adicionalmente, o processo de aprendizagem que o produz é um processo com 
características interactivas e é eminentemente social (Lopes, 2001).

Esta valorização do conhecimento remete para um plano diferente a questão da compe-
titividade: as vantagens comparativas perdem, regra geral, significância e a globalidade ganha 
peso no contexto, principalmente no que aos territórios diz respeito. As competitividades 
territoriais são dirimidas através da valorização dos recursos endógenos a uma escala global, 
exigindo-se o domínio da capacidade de estabelecer redes de cooperação entre os territórios 
(ou empresas/organizações). A sociedade (e os territórios) funciona hoje, simultaneamente, 
num espaço geográfico/euclidiano (proximidade física) e num espaço topológico (acesso a 
redes ou nós) – o arquipélago (Ferrão, 1992).

A reflexão relativa ao surgimento de abordagens que versassem sobre a criação de espes-
sura organizacional/empresarial, numa perspectiva territorial, sobreveio, de uma forma muito 
mais interessante do que até aí, com Benko & Lipietz (1994), que afirmaram que ‘para se estar 
na ponta da informação, não basta consultar um terminal de computador, é preciso estar onde 
estão os outros, é preciso poder almoçar com eles, trocar ou obter confidências …’ (Benko & 
Lipietz, 1994: 5). Entretanto outras abordagens tinham já sido desenvolvidas: Maillat (1995a; 
1995b) e o conceito de meio inovador; Lecoq (1991) e o conceito de rede; Courlet & Pecqueur 
(1991) e as redes de finalidade produtiva; Maillat et al (1991), Perrin (1991), Camagni et al 
(1991), Planque (1991) e Cooke & Morgan (1993) sobre as redes de inovação; Sallez (1994) e 
as redes empresariais; Veltz (1994) e o território-rede; Storper & Harrison (1994) e as redes 
de governação. Estas diversas abordagens assumem-se como marcos teóricos de referência 
relativas à apreensão e compreensão sobre as relações entre conhecimento e território.

No caso da EGN, é possível encontrar uma tipologia de rede que se aproxima de um sis-
tema segmentado6 (Storper & Harrison, 1994), em que o núcleo é essencialmente gestor ope-
racional, que coordena as acções dos parceiros de rede, que tendem a situar-se numa posição 
periférica em relação à dinâmica da rede, constituindo o anel de rede. Atende-se, neste caso, 
a uma visão menos determinista e mais voluntarista que a considerada pelos autores citados: 

- o núcleo corresponde a situação de poder assimétrico, vinculando e condicionando 
outras empresas/organizações;

- o anel equivale a uma situação de poder simétrica, já que a existência de várias em-
presas/organizações não é pré-determinada pelos outros elementos do anel.

6  Existe a perfeita consciência que a utilização uma abordagem como a referida, essencialmente canalizada para o 
mundo mais empresarial e para o mercado, poderá ser alvo de crítica e encontrar-se-ão algumas lacunas inerentes 
às dificuldades de adaptação ao tema em debate, que é, essencialmente, um caso que, não se encontrando de forma 
alguma fora do mercado, está menos canalizado para a estratégia empresarial e para a escala e mais para o contributo 
para o desenvolvimento territorial em áreas de baixa densidade. Ainda assim, opta-se por prosseguir a abordagem 
referida, uma vez que parece, se não totalmente, pelo menos parcialmente, ser possível a sua adaptação, suprindo 
progressivamente as lacunas que possam surgir em termos teóricos.
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Esta tipologia de funcionamento permite que os parceiros de rede concebam o projecto 

que a motiva de um modo colaborativo estreito, dirigindo o processo de partilha de funções e a 
coordenação dos diversos parceiros na concretização do projecto. As relações bilaterais estabele-
cidas entre o núcleo e cada entidade do anel tendem a uma configuração polarizada em torno do 
núcleo, mas que permite, a partir dali, uma polinização cruzada dentro da rede, enaltecendo-se, 
por um lado, as relações informais e de cooperação que se estabelecem, e, por outro, o incentivo 
à partilha de aprendizagem e boas práticas que se disseminam pelo anel da rede (Lopes, 2001). 

Figura 1. Interacções território, rede, conhecimento, inovação/aprendizagem
  Fonte: adaptado a partir de Lopes (2001, p. 145).

As redes segmentadas tendem a desempenhar um papel importante na valorização do 
conhecimento codificado, com o saber-fazer territorializado, em função da flexibilidade pro-
porcionada pelos meios locais (Figura 2).

Figura 2. Localização dos membros da EGN

Uma outra característica da rede segmentada deve ser enunciada: não se trata, apenas de 
uma segmentação em termos da configuração funcional e nas próprias relações de poder que 
são assimiladas no processo de governação, mas também segmentada do ponto de vista da 

	  

	  



61
sua articulação com as dinâmicas territoriais, enquanto suporte organizacional ajustado ao 
processo de desenvolvimento tipo arquipélago (Lopes, 2001; Ferrão, 1992) antes mencionado.

A rede EGN é constituída actualmente por 43 geoparques espalhados pela Europa (Figura 
1) que cresce a um ritmo assinalável. A esmagadora maioria dos geoparques encontra-se longe 
dos principais eixos de desenvolvimento europeu. A ligação entre a EGN e a Unesco, através 
da Global Geoparks Network, acaba por prestar a seriedade necessária para garantir os pro-
pósitos enunciados pela rede.

 Os geoparques, conforme referido anteriormente, fazem gravitar a sua componente ope-
racional numa dupla vertente: por um lado, a aposta na preservação do património geológico 
(principalmente, mas também) natural e cultural; por outro, o prosseguimento de políticas de 
valorização territorial numa via de desenvolvimento sustentável. Qualquer geoparque que pre-
tenda fazer parte da EGN deve necessariamente salvaguardar aquelas vertentes. Neste sentido, 
a rede EGN deve considerar-se como um conjunto de actores (os geoparques) que constituem 
elementos positivos e favorecedores do desenvolvimento (inclusivamente económico) onde se 
encontram inseridos. No que ao sentido do desenvolvimento económico diz respeito, é im-
portante referir o estímulo que deve ser prestado aos actores empresariais locais no sentido da 
produção de bens e serviços ligados ao geoturismo ou à cultura local, funcionando em parceria 
com os geoparques para o desenvolvimento dos territórios.

A rede (EGN) constitui-se como um instrumento aglutinador (núcleo) de experiências 
que procuram valorizar os territórios onde se encontram implantados os geoparques (anel) 
pela ‘exploração’ comercial e pela salvaguarda patrimonial. Este instrumento possibilita, aos 
territórios que a compõem, a partilha de objectivos e metodologias, a interacção regular e a 
disseminação de experiências e actividades.

Existe igualmente um fenómeno menos comum quando se abordam fenómenos de rede: 
as reuniões em que intervêm os vários actores são regulares e a presença obrigatória, sendo 
objecto de avaliação. Existem, pelo menos, dois encontros anuais: um, normalmente realizado 
na Primavera, é reservado aos membros da EGN e consta de uma reunião plenária; o segun-
do, que ocorre normalmente no Outono, é misto, existindo uma componente relativa a uma 
assembleia plenária e outra componente que engloba a Annual Conference of  the European 
Geopark Network. Este formato permite ampliar os processos de participação a um conjunto 
mais alargado de actores/entidades e demonstra o investimento que é efectuado ao nível da 
EGN e pelos seus ‘associados’ territoriais. Este formato de cooperação bi ou multilateral fo-
menta a inclusividade e o espírito participativo entre os intervenientes, que resulta também do 
facto de os territórios serem muito semelhantes em termos das problemáticas que os afectam. 
A procura constante por modelos de resolução dessas problemáticas territoriais permite, não 
raro, desenvolver um espírito de benchmarking entre os geoparques que fazem parte da EGN.

Procurando sistematizar, a rede permite aos participantes (Modica, 2009):

- o desenvolvimento de trabalhos e projectos comuns, procurando resolver proble-
mas semelhantes;

- intercambiar experiências e saber-fazer, valorizando (por exemplo) aspectos bió-
ticos e abióticos e a forma como as paisagens culturais valorizam estratégias de 
preservação ambiental. Este intercâmbio é conseguido: através da realização de 
workshops, seminários ou visitas de estudo que acontecem com alguma frequência; 
através de concursos a projectos financiados (localmente ou por fundos comuni-
tários); da colaboração com a Academia; da promoção internacional conjunta; da 
EGN Magazine; e vários outros formatos;

- observar, analisar, criar e testar novos modelos de conservação e de acção que pos-
sam ser utilizados conjuntamente;

- desenvolver ou produzir instrumentos e estratégias comuns;
- beneficiar de uma imagem internacional forte e qualitativamente construída;



62
- desenvolver tipologias de acção conjuntas;
- criar e fomentar grupos de trabalho que envolvam profissionais interessados na 

prossecução de um modelo de desenvolvimento sustentável.

A garantia de pertença à EGN não funciona ad eternum. De quatro em quatro anos existe 
um processo de avaliação no sentido de confirmar se os objectivos globais da EGN continuam 
a ser prosseguidos em cada geoparque individualmente.

3. A rede de Geoparques e a Inovação

Na última meia década, o conceito de inovação construiu uma trajectória que, sucessiva-
mente, se foi afastando da centripetação na vertente tecnológica (apesar de todo o suporte 
schumpeteriano que continua a revestir aquele conceito) para se complexificar em outras di-
mensões, em outras escalas e também em outros e novos actores (OECD, 2005). Na cons-
trução desta trajectória não é alheia a progressiva inclusão do conhecimento na análise da 
inovação, gerando processos de interacção equacionados a partir de múltiplos factores: não 
será leviana a assumpção que não existe mais transferência de tecnologia, mas antes transfe-
rência de conhecimento. O conjunto de políticas de inovação considera agora, de uma forma 
relevante, não só o conhecimento formal e codificado (C&T), mas também a existência de 
redes cooperativas (economia real) e a dinâmica de proximidade (os territórios) (Santos, 2003). 
Rothwell (1986) aproximava-se já desta concepção, enfatizando que a politica de inovação 
(para além do processo económico e tecnológico) seria um mecanismo político, institucional 
e cultural. Também kirat (1993) se referia à inovação enquanto fenómeno institucional que 
valoriza a aprendizagem e a diferenciação produtiva geradora de vantagens concorrenciais. 
Henderson & Morgan (2002) revisitam a reflexão de Kirat, avançando para a existência de 
uma relação entre as políticas de inovação e as politicas regionais, em que a aprendizagem e a 
inovação institucional ganham particular significado.

Conforme é definido por Rothwell & Zegveld (1985), a inovação é uma complexa rede de 
padrões de comunicação, tanto intra como inter organizacional, aliando os vários elementos 
da rede de produção à comunidade científica e tecnológica. Ou seja, os processos de inovação 
representam a confluência das capacidades tecnológicas com as necessidades do mercado, 
mas para isso é necessário criar canais de comunicação entre os dois campos. Os conceitos 
de ‘aprendizagem por interacção’ [Lündvall (1988) e von Hippel (1988)] ou ‘aprendizagem 
organizacional colectiva’ (Prahalad & Hamel, 1990) resumem a ideia de acordo com a qual 
a inovação é o resultado de um fluxo de informações, contínuo e biunívoco, entre os vários 
actores que participam, directa ou indirectamente, num sistema de produção. Para além das 
transferências de tecnologia, um processo de inovação baseia-se na coordenação de distintas 
habilidades técnicas com múltiplas tecnologias.

Actualmente, os sistemas económicos prosseguem uma rota evolutiva, em que as inova-
ções resultam de trajectórias que dependem significativamente da forma como as organizações 
interagem. As mudanças técnicas e a difusão tecnológica não são apenas determinadas pelas 
inovações produzidas em laboratórios; também a natureza específica das formas de interacção 
das indústrias com fornecedores, com instituições financeiras, com shareholders e stakehol-
ders, etc., se assumem como determinantes relativamente à direcção das inovações. A gover-
nação das relações entre os actores de uma rede define as trajectórias, o sucesso ou o fracasso 
das inovações, e a própria eficiência económica da produção.

A dinâmica, em termos institucionais, do processo de desenvolvimento económico aflora, 
crescentemente, em destaque na literatura especializada, a partir de distintas abordagens. O 
foco nos aspectos sistémicos e evolutivos de um determinado espaço constitui o eixo central 
do conceito de Sistema Nacional de Inovação e dos seus ‘parentes’ territorialmente mais en-
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quadrados – os sistemas regionais de inovação e os sistemas locais de inovação. Outras aborda-
gens (novos espaços industriais, meios inovadores, learning regions, etc.) valorizam igualmente 
o âmbito territorial, os meios envolventes e as externalidades produzidas (Ferrão, 2001). As 
especificidades locais dos territórios, de acordo com essa literatura, alicerçam oportunidades 
de cooperação que podem favorecer condições de competitividade através da inovação.

Por este conjunto de razões, inovações institucionais demonstram ser tão importantes quanto 
as tipologias mais clássicas de inovação (processo, produto, …) uma vez que podem mesmo as 
primeiras ser subsidiárias das segundas. Esta assumpção corresponde ao que Amable et al (1999) 
procuram demonstrar através da análise das diferenças entre os sistemas europeus e os seus dife-
rentes efeitos relativamente à forma como a tecnologia se repercute económica e socialmente em 
moldes diferenciados nesses países, e como a variável que sustenta a compreensão dessa distinção 
corresponde às características dos sistemas de inovação em cada país. é, portanto, necessário reco-
nhecer, como o próprio Schumpeter, que a inovação se reveste de várias formas (organizacionais, 
tecnológicas, geográficas) e que a efectividade do esforço inovatório passa por outras dimensões, 
como o conhecimento e acesso a mercados, a qualificação da mão-de-obra, as infra-estruturas pú-
blicas. Isso significa, em termos práticos, a ampliação do foco na Investigação e Desenvolvimento 
para a análise e a transformação de sistemas sociais de inovação, ou por outras palavras, de sistemas 
de produção e inovação. Este caminho envolverá, entre outros aspectos:

- estímulo e apoio à formação de sistemas locais de inovação tecnológica e institu-
cional, através da definição de metas de inovação em termos de produção, produti-
vidade, novos produtos, sustentabilidade;

- adopção de metodologias baseadas na interacção entre produtores, instituições de 
investigação e indústrias;

- criação e implementação de um sistema de indicadores e monitorização de metas 
de inovação;

- criação e promoção de benchmarks.

O conceito de inovação institucional constitui uma nova realidade institucional que exige 
esforços no sentido de gerar interacção mais efectiva com públicos mais diversificados e lo-
calizados. Implica igualmente a necessidade de gerir os instrumentos de comunicação organi-
zacional segundo uma lógica diferente e de acordo com novos modelos. O conceito decorre, 
principalmente, de Barreyre (1975) que considerava como inovação institucional novos siste-
mas e de novas normas em vigor nas empresas, como, por exemplo, a inclusão de sistemas de 
participação dos funcionários nos benefícios da empresa e a participação da empresa no seu 
meio através de mecanismos de responsabilidade social. Uma ênfase considerável é atribuída 
ao papel desempenhado pelas estruturas institucionais regionais, que permitem às regiões (e às 
empresas que aí se encontram) um ajustamento facilitado às mudanças no mercado. Inovação 
e criação de conhecimento são vistos como processos interactivos moldados por um múltiplo 
reportório de rotinas institucionais e convenções sociais (Hudson, 1999).

Esta visão, essencialmente aludindo à componente empresarial, permite extrapolar para 
o âmbito de rede, nomeadamente no que à EGN diz respeito, aquele conceito. A atribuição 
de importância a aspectos como a partilha de visões sobre problemas e oportunidades, de 
hábitos, rotinas e conhecimentos, e também o incentivo para a primarização da acção colec-
tiva, todos estes aspectos representando uma densidade elevada de vínculos que favorecem 
as inovações (processos de dimensão local-regional), acaba por conduzir à atribuição de uma 
maior atenção ao território, enquanto sedimentação de factores históricos, sociais e culturais, 
específicos e inter-relacionados, que geram processos de desenvolvimento significativamente 
diferenciados (Garofoli, 1993). Significa, por extensão, colocar em primeiro plano a territo-
rialidade, entendida como conjugação de activos específicos, dificilmente observados com as 
mesmas características em outras dimensões.
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Ao facultar a proximidade, não apenas geográfica, mas cultural e institucional, entre indivídu-

os, empresas e organizações, a dimensão institucional local gera e consolida uma rede de apoio 
contra as incertezas envolvidas em processos de aprendizagem inovativa. As instituições acumu-
lam conhecimento, tanto codificado como tácito, e os procedimentos, formais e informais, gera-
dos historicamente no exercício das suas funções se, por um lado, podem beneficiar, por outro, 
podem limitar a efectividade das suas acções, dependendo da sua conformidade com o contexto 
e o momento. A maior ou menor intensidade das interacções entre as instituições e as empresas, 
à medida que os agentes se encontram estabelecidos e concentrados localmente, beneficia de um 
processo de feedback, maximizado pela partilha de normas, convenções, valores, expectativas, 
rotinas que nascem da experiência comum (Cavalcanti Filho & Moutinho, 2007).

Esta componente valoriza sobremaneira a forma como o processo de desenvolvimento 
assumido na EGN (e já referido num ponto anterior deste trabalho) permite perspectivar 
fenómenos de inovação institucional relativamente aos actores que constituem a razão de ser 
da EGN: as entidades gestoras dos diversos geoparques europeus. Os objectivos, os proce-
dimentos, os fenómenos de partilha e participação, todo o processo de monitorização e de 
avaliação constituem elementos referidos ao longo deste ponto que validam, por um lado, toda 
a questão da inovação, e, por outro, a importância da arquitectura e densidade institucional e 
os potenciais impactos positivos sobre os territórios.

Este constitui um desafio de estudo, já que haverá, numa fase posterior, de perceber se 
estas instituições inovadoras acabam por transmitir aos territórios processos de desenvolvi-
mento sustentável, tendo em conta a relativa ‘juventude’ da EGN.

4. Conclusões

O processo de globalização atribui um novo valor aos territórios, no sentido em que se de-
vem formatar como actores sociais do desenvolvimento. Como, no novo contexto económico, 
o local ganha maior protagonismo, este deve engendrar uma estratégia de posicionamento que 
lhe permita definir os seus produtos e ganhar liderança. Na actualidade, a gestão do território 
procura a obtenção de vantagens competitivas locais relativamente ao desenvolvimento eco-
nómico e territorial global.

O funcionamento em rede e o comportamento cooperativo que a EGN defende poderão 
trazer várias vantagens aos territórios, nomeadamente: a redução de riscos e aumento da capa-
cidade de lidar com aspectos imprevistos; uma maior capacidade para encarar o fenómeno da 
competitividade; o reforço da imagem e da identidade local, produzindo efeitos positivos na 
economia local; redução dos custos de informação e de investigação; criação de valor acrescido 
para os ‘clientes’ e para o público em geral; maior propensão à geração de mais conhecimento 
e de ideias combinadas potencialmente aplicáveis aos mercados. Nesta perspectiva, a prática 
cooperativa entre os intervenientes da EGN formata-se como uma forma menos onerosa de 
actuação na procura pelo conhecimento aprofundado numa determinada área de intervenção.

Será particularmente útil a comparação de dados existentes em termos dos diversos geo-
parques europeus e se esses números correspondem ao corpo teórico que sustenta o conceito 
de inovação institucional.

Outro aspecto fundamental a tomar em consideração prende-se com a fulcral salvaguar-
da da qualidade nos geoparques, no sentido em que sendo o conceito ‘geo’, potencialmente 
vendável, poderá alavancar tipologias de comportamento dos actores económicos que, se não 
forem adoptados procedimentos avalizadores da qualidade, poderão comprometer o suces-
so de um empreendimento que tem efectivamente perspectivas de sucesso. Referimo-nos à 
criação de sistemas de qualidade que garantam que o todo não será prejudicado pelo facto de 
algum dos parceiros não cumpra com o expectável; e, neste aspecto, o funcionamento em rede 
é extraordinariamente útil.
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Esta criação de sistemas de qualidade, da rede e de cada um dos geoparques, e o desen-

volvimento do conhecimento sobre a componente institucional em geoparques determinará a 
importância dos geoparques na composição de uma estratégia turística em regiões-caso.
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS HABITANTES 
LOCAIS SOBRE A ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO 

EM IDANHA-A-NOVA 

Sara Morgado Nunes1 & Ana Rita Garcia1

Resumo

As instituições de ensino superior têm constituído agentes privilegiados para o de-
senvolvimento económico, social e cultural, esperando-se que contribuam activamente 
para o enriquecimento do meio onde se inserem. Espera-se portanto a existência de uma 
forte ligação entre estas instituições e o tecido social envolvente, o que necessariamente 
condiciona as representações sociais dos habitantes locais. Enquanto sistema de valores, 
as representações sociais constituem instrumentos de orientação, de percepção das situ-
ações e de elaboração de respostas; compreendem elementos informativos, cognitivos, 
ideológicos, formativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens.

Com o objectivo de tentar conhecer a imagem/atitude que diferentes faixas etárias 
e grupos sociais possuem acerca da ESGIN, levou-se a efeito um estudo que consistiu 
em inquirir os idanhenses sobre estes aspectos. A análise dos resultados obtidos evi-
denciou uma imagem bastante favorável acerca desta instituição de Ensino Superior 
sendo, em geral, as habilitações literárias, o conhecimento da escola e a idade que mais 
parecem condicionar as representações construídas pelos habitantes locais relativamente 
à ESGIN.
Palavras-chave: Representações Sociais, Ensino Superior e Desenvolvimento Regional.

1. Introdução

As representações sociais são expressões da realidade construídas pelos indivíduos ao lon-
go dos tempos; da articulação do passado com o presente equacionam linhas de acção para o 
futuro dos grupos, das comunidades. Resultam de um processo contínuo de apreensão de um 
objecto, de um acontecimento, de instituições em que a experiência dos indivíduos, dos grupos 
intervém na sua construção. Podem integrar elementos informativos, cognitivos, ideológicos, 
formativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens, … organizados como uma espécie de 
saber que revela algo sobre a realidade (Jodelet, 1989).

A Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova forma quadros superiores na área das 
ciências sociais e empresariais há 20 anos; está localizada numa vila com cerca de 2500 habi-
tantes (INE, 2001); frequentavam-na, no ano lectivo 2010/2011, 706 alunos. 

O que pensam os habitantes do concelho sobre este estabelecimento de ensino superior? 
Que representações sociais construíram residentes sobre a Escola? Que informações têm? 
Que campos de representação emergem dos vários grupos? Haverá clivagens de representa-
ções sociais segundo a classe etária? Será que os habitantes do concelho que frequentaram a 
Escola criaram uma atitude mais favorável da ESGIN? De que forma as habilitações literárias 

1 Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova.
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induzem um efeito diferenciador nas representações sociais? Serão as representações hegemó-
nicas, emancipadas ou conflituosas? 

Assim, tentando responder às questões que levantámos, propomo-nos: numa primeira par-
te, efectuar uma revisão da literatura sobre a relação entre as Instituições de Ensino Superior 
e o Desenvolvimento Regional. Caracterizaremos de seguida o concelho de Idanha-a-Nova, 
onde está instalada a Escola. Num terceiro momento, analisamos o enquadramento teórico 
que sustenta a nossa análise empírica e operacionalizamos o conceito de representação social 

A compreensão do conteúdo de uma representação exige a sua integração na dinâmica 
social no contexto em que a mesma se desenvolve. A estrutura social remete para clivagens, 
diferenciações e relações de dominação (Bourdieu, 1979). Assim, é necessário ter em conta a) 
a relação entre as representações sociais e as configurações culturais dominantes; b) a dinâmica 
no seu conjunto. (Cabecinhas, 2006).

2. Ensino Superior e Desenvolvimento Regional

Os efeitos originados pelas Instituições de Ensino Superior (IES) decorrem das funções 
que desempenham que estão inter-relacionadas com os objectivos definidos para este seg-
mento de ensino: “O ensino superior tem como objectivo a qualificação de alto nível dos 
portugueses, a produção e difusão do conhecimento, bem como a formação cultural, artística, 
tecnológica e científica dos seus estudantes, num quadro de referência internacional” (n.º 1 do 
artº 2º da Lei nº 62/2007 de 10 de Setembro). A legislação portuguesa atribui ao ensino supe-
rior a missão clara de proceder à qualificação dos indivíduos e, correlativamente, a de promo-
ver a divulgação do conhecimento gerado pela sociedade. O mesmo diploma refere que “Os 
institutos politécnicos e demais instituições de ensino politécnico são instituições de alto nível 
orientadas para a criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, 
através da articulação do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento 
experimental.”. (n.º 1 do art.º 7 da Lei nº 62/2007 de 10 de Setembro). 

Na verdade, de um papel quase exclusivamente centrado na produção e difusão do co-
nhecimento, as instituições de ensino superior passaram a ter outras responsabilidades; é-lhes 
solicitado que actuem como agentes de desenvolvimento económico, social e cultural e que 
contribuam para o crescimento/ enriquecimento das regiões e do país.

A promoção do desenvolvimento regional é sustentada: a) por permitirem oportunidade 
de ensino superior aos membros da(s) comunidade(s); b) por realizarem eventos culturais e 
de difusão do conhecimento (congressos, seminários, palestras, oficinas de ciência…); c) pelas 
acções de serviço público que oferecem; d) pelos trabalhadores especializados que, através das 
actividades de investigação e desenvolvimento, contribuem para a qualidade de vida nas regi-
ões (Clinch & Gerolwski, 2002; Robison & Christophersen, 2008). São, portanto, uma fonte 
de oportunidades (directas e indirectas) de emprego, de mão-de-obra altamente qualificada, de 
especialistas técnicos para os negócios locais capazes de atrair e reter investimentos (Charney 
& Pavlakovich-kochi, 2003; Smith, 2006).

Acresce que o número de jovens que frequentam as IES, em idade de consumo, promove 
a criação de uma bolsa de empregos que satisfazem necessidades emergentes deste núcleo 
populacional; promove o mercado de arrendamento de casas; gera apoios governamentais. 
Vários autores esclarecem que grande parte das receitas das IES e dos estudantes têm origem 
fora da economia local e que são retidas na comunidade; o que significa que se a IE fecha 
ou não existisse os fundos não estariam disponíveis (Chan, 2000; Emmett e Manaloor, 2000; 
Jefferson College, 2003; Macfarland, 2001).

Paralelamente, as instituições locais empenham-se em criar infra-estruturas no âmbito do 
desporto, do lazer, que satisfaçam interesses e anseios da população jovem e que também são 
usufruto das comunidades. 
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Em suma, o investimento no ensino superior proporciona um enorme retorno aos indiví-

duos (através de maiores rendimentos ao longo da sua vida activa, melhor qualidade de vida, 
maior satisfação no emprego, entre outros), aos governos (na forma de maior arrecadação 
de impostos, sejam relacionados com as transacções de bens e serviços, sejam decorrentes 
dos maiores rendimentos gerados pela IES), a comunidade local (em termos do número de 
empregos criados, directa ou indirectamente, pela existência da IES e/ou da atracção de mais 
indústria e investidores para a comunidade) e a sociedade em geral (as IES geram tecnologia 
que cria novos produtos, novos processos e novos empregos) (e.g. Baum e Payea, 2005; Clinch 
e Gerlowski, 2002; Dwyer, 2005; Emmett e Manaloor, 2000).

Acresce que para a prossecução do objectivo da melhoria da coesão social e territorial, um 
dos contributos das IES decorre da capacidade que revelarem para atrair/reter estudantes. Da 
mesma forma que é indispensável que os jovens diplomados possam encontrar trabalho nos 
mercados locais, o que obviamente depende do tecido empresarial instalado nos diversos ter-
ritórios. A relação indústria/IES é de vital importância para o êxito empresarial. No entanto, 
é inquestionável a relevância da localização das empresas criadas por ex alunos, preferencial-
mente no contorno geográfico ou próximas de IES qualificadas, devido a relação entre a maior 
eficácia da inovação e a menor distância do centro inovador (Moraes, 2000). 

Deste modo, a influência destas instituições pode fazer-se sentir, quer através do aumento 
de emprego e de melhores salários, quer pelo aumento do nível médio de conhecimentos do 
capital humano. Compete, assim, às IES a promoção do aumento do crescimento da produ-
tividade local.

Neste cenário, as IES assumem-se como instrumentos de liderança, privilegiados, localizados 
nos territórios, indutores dos mecanismos de crescimento económico e coesão social e territorial.

3. Caracterização do Concelho de Idanha-a-Nova 

O concelho de Idanha-a-Nova integra o distrito de Castelo Branco; apresenta uma área 
total de 1 412,7 km2, confinando com Espanha a Sul e a Este, a Norte com o concelho de 
Penamacor, e a Oeste com o concelho de Castelo Branco. 

Do ponto de vista, socioeconómico, o território caracteriza-se, essencialmente, pela ri-
queza natural. A região é marcada pela ruralidade; actividades agrícolas tradicionais coexistem 
com explorações em que é visível a modernidade. No domínio industrial, no distrito de Caste-
lo Branco, emergem novos ramos produtivos, embora sobressaiam as actividades tradicionais, 
como a indústria têxtil/confecção, agro-alimentar, madeiras e, mais recentemente, as energias 
renováveis. O distrito regista, ainda, um conjunto de actividades ligadas à esfera do sector 
terciário, actividade comercial de retalho e por grosso, serviços sociais e pessoais. Na área do 
turismo, existe um elevado potencial alternativo à oferta da orla litoral portuguesa; a região tem 
condições excepcionais para o turismo arqueológico, histórico, rural, de lazer e de aventura; é 
também, uma região privilegiada para o contacto com a natureza, tendo como elemento fulcral 
o Geopark Naturtejo da Meseta Meridional.

é um dos concelhos da Região com maior extensão territorial, possui património natural 
e paisagístico de interesse nacional. O património cultural e etnológico é de grande valor; as 
lendas e tradições surgem associadas a heróis, romarias e festividades locais. Na verdade, as 
romarias são espaço privilegiado das manifestações de cultura popular, de religiosidade mágica 
e de fundo mítico, constituindo manifestações de uma grande importância social e efectiva-
mente reveladora das estruturas colectivas (Mattoso, 1985).

Segundo os dados preliminares do Censos de 2011, Idanha-a-Nova conta com 9 597 in-
divíduos, distribuídos por 17 freguesias. Entre os anos de 2001 e 2011, o concelho perdeu 
17,7% de residentes. Com uma dinâmica populacional extremamente recessiva, este espaço 
caracteriza-se, reiteramos, pelo isolamento, pela ruralidade, pela baixa demografia. 
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O fenómeno migratório que atingiu toda a Região nas últimas décadas, ao abranger sobre-

tudo indivíduos na faixa etária dos 15-49 anos, resultou numa forte diminuição dos escalões 
etários da população em idade fértil e activa. Este facto acabou por determinar, nos últimos 
anos, uma evolução marcada por um duplo processo de envelhecimento demográfico: aumen-
to da proporção da população idosa e a diminuição da proporção da população jovem. Os 
grupos etários com maior número de pessoas são: os indivíduos com idades compreendidas 
entre os 25 e os 64 anos (4766 pessoas) e os que têm mais de 65 anos de idade (4743 indivídu-
os), que representam, globalmente, cerca de 82% da população residente. 

As tendências de envelhecimento do concelho têm vindo a acentuar-se, a um ritmo supe-
rior ao de Portugal e ao da própria Região onde está inserido. Os índices de envelhecimento 
situam-se nos 473,2% no concelho de Idanha-a-Nova; 234,1% na Beira Interior Sul e 102,3% 
em Portugal (INE, 2001). Estes valores afectam como é evidente, a capacidade de rejuvenesci-
mento; o concelho de Idanha-a-Nova tem uma taxa de natalidade (6,0%) inferior à da Região 
da Beira Interior Sul (7,7%) e à de Portugal (11,7%); a taxa de mortalidade é superior (22,8%) 
à da região (16,2%) e à do país (10,3%). Entre a população residente apenas 38,8% do total da 
população completou o 1º Ciclo do Ensino Básico; a taxa de analfabetismo situa-se nos 32,1% 
(2001); verifica-se uma diminuição em relação à década anterior, que registava um valor de 
37,4% (1991). Apenas 3,8% da população residente possui habilitações académicas superiores.

4. As Representações Sociais dos Habitantes

As representações sociais são um sistema de valores, de noções e de práticas relativas a ob-
jectos, aspectos ou dimensões do meio social que permitem o estabelecimento do quadro de 
vida dos indivíduos e dos grupos; são instrumentos de orientação, de percepção das situações 
e de elaboração de respostas (Moscovici, 1989).

São complexos activados e activos na vida social. Compreendem elementos informativos, 
cognitivos, ideológicos, formativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens, … organi-
zados como uma espécie de saber que revela algo sobre a realidade (Jodelet, 1989), como 
referimos anteriormente.

As representações sociais podem ser analisadas com fins empíricos em três dimensões: a 
informação; o campo de representação e a atitude.

a)  A informação. é a organização ou súmula de conhecimentos de grupo acerca de 
um acontecimento, facto ou fenómeno de natureza social. Estes conhecimentos 
mostram particularidades relativamente à quantidade e à qualidade; denotam carác-
ter estereotipado ou difundido sem suporte explícito.

b)  O campo de representação. Expressa a organização do conteúdo da representação 
em forma hierarquizada, variando de grupo para grupo e, inclusivamente, no inte-
rior do mesmo grupo. Permite visualizar o carácter do conteúdo, as propriedades 
qualitativas ou imaginativas, num campo que integra informações num novo nível 
de organização em relação às suas fontes imediatas. Remete-nos para a ideia de ima-
gem, de modelo social, para o conteúdo concreto e limitado das proposições que se 
referem a um aspecto preciso do objecto de representação (Moscovici, 1979:46)

c)  A Atitude. É a dimensão que significa a orientação favorável ou desfavorável em 
relação ao objecto de representação social. 

As representações sociais resultam de uma interacção entre a informação recolhida no 
exterior, e os esquemas mentais pré-existentes; a informação externa e a organização interna, 
subjazem à sua construção. Na verdade, os indivíduos classificam diferentemente os factos e, 
os que não correspondem às suas representações são considerados como menos relevantes 
(Moscovici & Hewstone, 1983).
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Em cada sociedade podem existir diferentes representações para um mesmo objecto de-

vido a clivagens entre grupos, determinadas por condições sócio-económicas e sistemas de 
orientação diferentes. Vala (1996) considera as representações como sociais porque são par-
tilhadas por uma variedade de sujeitos, podendo deste modo ter uma função identitária para 
os grupos que as compartilham, ou seja, permitem definir a sua identidade, proteger a sua 
especificidade de grupo, situando-as num determinado contexto social.

Moscovici (1988) estabelece três tipos de representações sociais, em função do seu estádio 
de desenvolvimento e do seu modo de circulação na sociedade. As representações hegemó-
nicas são partilhadas por todos os membros de um grupo altamente estruturado (uma nação, 
um partido, uma igreja...), prevalecendo implicitamente em todas as práticas simbólicas des-
se grupo, apresentado grande grau de uniformidade e de coercitividade. As representações 
emancipadas são o produto da cooperação entre grupos que estão em contacto: cada grupo 
cria as suas próprias interpretações ou versões e partilha-as com os outros. As representações 
controversas ou polémicas são geradas no decurso de uma controvérsia social ou um conflito 
entre grupos, não sendo partilhadas pela sociedade no conjunto.

Considerando estes pressupostos, parece-nos relevante tentar aferir o modo como dife-
rentes faixas etárias, grupos sociais, se interessam, conhecem, interpretam e em que grau inse-
riram a sua imagem da ESGIN no tecido social Idanhense. Neste sentido desenvolvemos um 
estudo que consistiu em inquirir os idanhenses sobre estes aspectos.

5. Método, Amostra e Instrumento

O estudo realizou-se a partir de uma amostra de 774 residentes no concelho de Idanha-
-a-Nova durante o mês de Fevereiro de 2011, numa população que, dissemo-lo, contava com 
9597 residentes, no referido ano. Os inquiridos responderam ao questionário sob a forma de 
entrevista, na rua, após terem sido informados sobre o objectivo do estudo, a liberdade de 
participação e ter sido garantida a confidencialidade da informação solicitada.

A Tabela 1 contém a distribuição percentual relativa às variáveis sociodemográficas mais relevan-
tes na amostra em estudo. A maior parte dos inquiridos é do sexo masculino (52,2%), com idades 
compreendidas entre os 31 e os 50 anos (47,0%). Alguns dos inquiridos estudam ou estudaram na 
ESGIN (15,9%) ou têm algum familiar nessas circunstâncias (25%), sendo a maioria primos (28,5%) 
ou filhos (20,4%). A maior parte dos inquiridos reside na freguesia de Idanha-a-Nova (74,5%), com-
pletou o Ensino Secundário (28,7%) ou o Ensino Básico (25,6%) e possui emprego (58,3%).

O instrumento de recolha de dados utilizado foi especialmente desenvolvido para o efeito, 
construído com base nos pressupostos definidos nos capítulos anteriores. É constituído por 
15 questões, além das questões de natureza sócio-demográfica. As questões estavam organi-
zadas em dois grupos com os quais se pretendia aferir a) as informações que os inquiridos 
tinham sobre a ESGIN; b) os campos de representação e atitudes relativamente à ESGIN.

6. Resultados Obtidos

A análise estatística dos dados obtidos realizou-se com a versão 17.0 do software SPSS.

Análise da Informação

Apenas 5,9% dos inquiridos afirmaram nunca ter ouvido falar da ESGIN. No entanto, 9,3% 
dos inquiridos, que já ouviram falar da ESGIN, não sabem onde se situa. A Tabela 2 contém a 
informação relativa às questões que pretendiam avaliar o conhecimento que os residentes no con-
celho de Idanha-a-Nova (que afirmaram já ter ouvido falar na ESGIN) possuem sobre esta institui-
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ção. A maioria dos respondentes sabe tratar-se de um estabelecimento de Ensino Superior (85,7%), 
ainda que alguns não o distingam do Ensino Profissional, Secundário ou Básico. Todavia, 22,1% 
dos respondentes demonstra saber que a ESGIN está sediada em Idanha-a-Nova há 20 anos; a 
maioria crê que a presença desta instituição, na vila, é mais recente: as respostas mais frequentes 
foram 15 e 10 anos. Relativamente à instituição da qual a ESGIN faz parte, 79,8% dos inquiridos 
demonstra ter conhecimento que esta é uma Unidade Orgânica do IPCB; enquanto 12,0% pensam 
que a ESGIN faz parte da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova; 3% dos respondentes associam 
a ESGIN à Rede de Escolas Básicas e Secundárias. A maior parte dos inquiridos já visitou as ins-
talações da ESGIN (59,2%) e tem ideia que esta instituição conta com 500 a 700 alunos (30,6%).

Tabela 1. Informação sociodemográfica relativa à amostra em estudo.

Ao serem questionados sobre os cursos oferecidos pela ESGIN, 78,7% dos inquiridos 
afirma conhece-os; o curso de licenciatura mais referido é o de Contabilidade e Gestão Fi-
nanceira (72,8%); seguem-se as licenciaturas em Solicitadoria (63,4%), Marketing (60,9%) e 
Gestão de Recursos Humanos (59,6%), como evidencia a Fig.1. Quando questionados sobre 
as estruturas que integram a ESGIN, para além do edifício principal, 69,1% refere a Residên-
cia de Estudantes e 49,3% indica a Cantina; 1,7% identificam as Piscinas Municipais (onde 
funciona o restaurante/bar pedagógico da ESGIN, desde o ano lectivo 2010/2011); e alguns 
inquiridos apontam a Biblioteca Municipal (Fig.2) que não é, em realidade, uma estrutura da 
ESGIN. Tratando-se de um imóvel recente associam-no ao estabelecimento de ensino que, 
maioritariamente, elegeram como importante.

Finalmente, quando interpelados sobre as actividades habitualmente desenvolvidas pela 
ESGIN que conhecem (Fig.3), os residentes referem, em primeiro lugar o Festival de Tunas 
(66,1%); seguem-se os Colóquios e Eventos (29,6%); 11,3% dos inquiridos referem a Garraia-
da. Local raiano, as garraiadas integram a sua cultural e este traço identitário quando abraçado 
pela Escola teve lugar na memória de um conjunto significativo de cidadãos. Os inquiridos 
lembram ainda outras iniciativas como a Recepção ao Caloiro, a Latada e as Praxes em geral.

Sexo N %
Masculino 404 52,2
Feminino 370 47,8

Idade N %
<20 anos 43 5,6
[20-31[ 129 16,7
[31-41[ 175 22,6
[41-51[ 189 24,4
[51-61[ 104 13,4
[61-71[ 81 10,5
[71-81[ 43 5,6
>=81 10 1,3

Estuda ou estudou na ESG? N %
Sim 123 15,9
Não 649 84,1

Tem algum familiar 
a estudar na ESG? N %
Sim 192 25,0
Não 575 75,0

Se “SIM”, indique o grau 
de parentesco N %
Primo(a) 53 28,5
Filho(a) 38 20,4
Sobrinho(a) 29 15,6
Irmã(o) 27 14,5
Outro 39 21,0

Freguesia de Residência N %
Idanha-a-Nova 572 73,9
Outra 202 26,1

Habilitações Literárias N %
Sem Estudos 40 5,2
1º Ciclo Ensino Básico 121 15,7
2º Ciclo Ensino Básico 87 11,3
3º Ciclo Ensino Básico 197 25,6
Ensino Secundário 221 28,7
Ensino Superior 104 13,5

Actividade N %
Com emprego 451 58,3
Procura o primeiro emprego 13 1,7
Desempregado 51 6,6
Aposentado 114 14,7
Estudante 107 13,8
Doméstica(a) 37 4,8
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 Tabela 2. Conhecimento demonstrado sobre a ESGIN.

Fig. 1. Cursos oferecidos pela ESGIN cuja existência os inquiridos conhecem.

 Fig. 2. Estruturas que os inquiridos conhecem como integrantes da ESGIN.

Que Nível de Ensino contempla? N %
Básico 21 2,9
Secundário 30 4,1
Profissional 34 4,7
Superior 624 85,7
Não Sabe/Não Responde 19 2,6

Há quantos anos está a ESGIN 
em Idanha? N %
Entre 1 e 9 anos 21 2,9
Entre 10 e 19 anos 435 59,7
20 anos 161 22,1
Mais de 20 anos  69 9,6
Não Sabe/Não Responde 39 5,7

De que Instituição faz parte 
a ESGIN? N %
IPCB 581 79,8
CMIN 87 12,0
Rede Escolar 22 3,0
Não Sabe/Não Responde 38 5,2

Já visitou a ESGIN? N %
Sim 431 59,2
Não 297 40,8

Quantos alunos tem a ESGIN? N %
Menos de 100 11 1,5
Entre 100 e 200 97 13,3
Entre 200 e 500 217 29,8
Entre 500 e 700 223 30,6
Entre 700 e 1000 156 21,4
Mais de 1000 16 2,2
Não Sabe/Não Responde 8 1,1

Tem conhecimento dos cursos 
oferecidos pela ESGIN? N %
Sim 573 78,7
Não 155 30,3
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Fig. 3. Actividades que os inquiridos conhecem como desenvolvidas pela ESGIN.

Análise do campo de representação e atitudes

Numa segunda fase pretendeu-se avaliar a percepção que os idanhenses têm relativamente 
à ESGIN. Começámos por pedir aos inquiridos que referissem dois aspectos positivos e dois 
aspectos negativos decorrentes da presença da ESGIN em Idanha-a-Nova. Como principal as-
pecto positivo, os idanhenses destacam a dinamização da vila e o bom ambiente decorrente da 
presença dos estudantes, seguindo-se a dinamização da economia e o aumento populacional. 
São ainda referidos como aspectos vantajosos, ainda que com menor expressão, o aumento de 
pessoal qualificado e a redução das despesas para residentes que frequentam a ESGIN (Fig.4).

Fig. 4. Aspectos positivos decorrentes da presença da ESGIN em Idanha-a-Nova.

Os aspectos negativos decorrentes da presença da ESGIN na vila destacados pelos ida-
nhenses são o aumento do ruído e de distúrbios (destacam-no 49,7% dos inquiridos) e o lixo 
(referido por 10,9% da amostra em estudo). No entanto, é digno de realce o facto de 45,2% 
dos inquiridos não assinalar qualquer aspecto negativo.

A Tabela 3 contém as estatísticas descritivas básicas para um conjunto de nove afirma-
ções através das quais se pretendia conhecer a atitude dos idanhenses sobre alguns aspectos 
relativos à ESGIN. As respostas foram indicadas numa escala de likert de 5 pontos onde “1” 
expressava máxima discordância e “5” concordância total.



75
Tabela 3. Medidas de estatística descritiva básica para os itens relativos à percepção sobre a 

ESGIN

 N Mínimo Máximo Média Desvio
     Padrão

1. Tenho uma imagem positiva da Escola 
    como instituição. 727 1 5 4,29 0,77
2. Tenho uma imagem negativa dos estudantes 
    que frequentam a Escola. 728 1 5 2,06 1,17
3. Em termos gerais, a presença da Escola em
    Idanha-a-Nova é uma mais-valia para a vila 728 2 5 4,28 0,76
4. A Escola tem contribuído para o desenvol-
    vimento económico da vila. 728 1 5 4,06 0,87
5. A presença da Escola na vila tem-se 
    reflectido em vantagem económica para 
    os seus habitantes em particular. 728 1 5 3,88 0,93
6. Os estudantes perturbam o sossego da vila 728 1 5 2,75 1,24
7. A vida académica é benéfica para a vila 728 1 5 3,88 1,01
8. A presença dos estudantes levou à abertura 
    de mais estabelecimentos comerciais 726 1 5 3,04 1,31
9. A presença dos estudantes veio alterar  
    para melhor a dinâmica da vila 728 1 5 3,93 0,97

Na análise dos resultados obtidos, destacam-se os itens 1 e 3 com valores médios mais ele-
vados, significando que os idanhenses construíram uma imagem bastante positiva da ESGIN; 
consideram que se trata de uma mais-valia para a vila; os baixos valores obtidos para o desvio 
padrão exprimem um elevado grau de concordância por parte dos inquiridos relativamente a es-
tes aspectos. São os itens 2 e 6 que registam valores médios mais baixos; traduzindo que a maior 
parte dos inquiridos não possui uma imagem negativa dos estudantes da ESGIN e não considera 
que a sua presença tenha vindo perturbar o sossego da vila. Por forma a obter uma medida da 
percepção global dos idanhenses no que respeita à imagem que revelam da ESGIN, construiu-
-se um índice a partir da soma das pontuações obtidas para os diferentes itens, cuja distribuição 
se encontra na Fig.5. Para o cálculo deste índice foram invertidos os itens 2 e 6 e ponderado o 
resultado pelo número total de itens. Em termos gerais, os resultados obtidos evidenciam uma 
imagem positiva da ESGIN; obtivemos um valor médio de 3,84 e um desvio padrão de 0,52. 

Fig. 5. Distribuição obtida para a pontuação global relativa à percepção sobre a ESGIN.
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Identificaram-se diferenças estatisticamente significativas no que respeita à percepção global 

sobre a ESGIN em função da idade (p=0,004); são os inquiridos pertencentes à faixa etária entre 
os 20 e os 30 anos os que tendem a possuir uma imagem mais positiva sobre a instituição (Fig.6).

Fig. 6. Box-plots relativas à distribuição obtida para a pontuação global relativa à percepção 
sobre a ESGIN em função da idade dos inquiridos.

O facto de os inquiridos terem estudado na ESGIN condiciona, também, a percepção 
relativamente a esta instituição (p<0,001); os alunos ou ex-alunos da ESGIN revelam uma 
percepção mais positiva (Fig.7).

 Fig. 7. Box-plots relativas à distribuição obtida para a pontuação global relativa à percep-
ção sobre a ESGIN em função da variável “Estuda ou estou na ESGIN?”.

As habilitações literárias são outro factor de diferenciação da percepção sobre a ESGIN 
(p=0,016). São os indivíduos portadores de habilitações literárias mais elevadas os que regis-
tam uma percepção mais positiva da instituição; já os indivíduos com menores habilitações ex-
pressam uma opinião menos favorável; de resto, é neste último grupo que as respostas tendem 
a ser mais heterogéneas (Fig.8).
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Fig. 8. Box-plots relativas à distribuição obtida para a pontuação global relativa à percepção 
sobre a ESGIN em função das habilitações literárias dos inquiridos.

A grande maioria dos inquiridos considera que a ESGIN se deve manter em Idanha-a-
-Nova (94,2%). Uma minoria, com opinião contrária, refere que, o facto de os Serviços Cen-
trais e da Presidência do IPCB se sediarem em Castelo Branco, recomendaria que a ESGIN 
partilhasse esse espaço na capital de distrito. Finalmente, apurou-se que, tendo em conta a 
imagem relativa à ESGIN, a maior parte dos inquiridos aconselharia um familiar ou amigo 
a frequentar esta instituição (92,6%) e, se tivessem tido oportunidade, teriam eles próprios 
frequentado a ESGIN (83,6%).

Com o objectivo de perceber como se agrupavam, em dimensões, os nove itens em 
análise, recorremos às técnicas de Análise Factorial. Obtivemos um valor de 0,752 para o 
kMO e um valor de p<0,001 associado ao Teste de Bartlett, indicando que o modelo de 
Análise Factorial se adequa à amostra em estudo. Para a extracção dos eixos recorreu-se 
à Análise em Componentes Principais e para a determinação do número de eixos a reter, 
utilizou-se o scree plot de Cattell. Os dois eixos retidos explicam 47,6% da variância total 
dos itens em estudo.

Após rotação Varimax, obteve-se a matriz de componentes que se apresenta na Tabela 4. 
Observamos que os itens 2 e 6 apresentam saturações mais elevadas no Factor 2, enquanto os 
restantes se associam ao Factor 1; a excepção regista-se no item 8 que reparte os factores de 
carga pelos dois eixos. Destaca-se assim o carácter mais institucional associado ao Factor 1, 
enquanto o Factor 2 é formado pelos itens que têm a ver sobretudo com o comportamento 
dos estudantes. A Fig. 9 contém a representação dos itens em análise no plano formado pelas 
duas componentes extraídas, após rotação Varimax e evidencia que são sobretudo os itens 3 e 
5 a marcar o Factor 1. Os resultados obtidos levam-nos assim a associar o Factor 1 à dimensão 
institucional e económica e o Factor 2 ao comportamento dos estudantes.

Construíram-se assim duas novas variáveis: a “Dimensão Institucional e Económica” re-
sultante da soma dos itens 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 e a variável “Comportamento dos Estudantes” 
resultante da soma dos itens 2 e 6. De modo a facilitar a interpretação, procedeu-se à ponde-
ração dos valores obtidos pelo número de itens.

Ao averiguar a existência de diferenças entre os vários grupos de indivíduos em estudo, re-
lativamente às pontuações obtidas para as novas variáveis construídas; encontramos diferenças 
estatisticamente significativas para a “Dimensão Institucional e Económica” no que respeita às 
variáveis “Idade” (p=0,001) e “Estuda ou estudou na ESGIN?” (p=0,027). São os inquiridos 
na faixa etária dos 20-30 anos e com mais de 80 anos que possuem uma percepção mais posi-
tiva, assim como os indivíduos que estudam ou estudaram na ESGIN.
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Tabela 4. Matriz de Componentes após rotação Varimax para os 9 itens relativos à percepção 

sobre a ESGIN. Com o objectivo de facilitar a interpretação, eliminaram-se os factores de 
carga inferiores a 0,3 e destacaram-se as saturações mais elevadas para cada item.

 Componente
 1 2

1. Tenho uma imagem positiva da Escola como instituição. ,341 -,174
2. Tenho uma imagem negativa dos estudantes que frequentam a Escola. -,104 ,741
3. Em termos gerais, a presença da Escola em Idanha-a-Nova é uma 
    mais-valia para a vila. ,636 -,015
4. A Escola tem contribuído para o desenvolvimento económico da vila. ,736 ,117
5. A presença da Escola na vila tem-se reflectido em vantagem económica 
    para os seus habitantes em particular. ,734 -,009
6. Os estudantes perturbam o sossego da vila. -,087 ,768
7. A vida académica é benéfica para a vila. ,666 -,204
8. A presença dos estudantes levou à abertura de mais estabelecimentos 
    comerciais. ,509 ,469
9. A presença dos estudantes veio alterar para melhor a dinâmica da vila. ,716 -,056

Fig. 9. Representação dos itens em análise no plano formado pelas duas componentes extra-
ídas após rotação Varimax.

Relativamente ao “Comportamento dos Estudantes” encontraram-se diferenças estatisti-
camente significativas em função das variáveis “Estuda ou estudou na ESGIN?” (p<0,001), 
“Actividade” (p=0,005) e “Habilitações Literárias” (p<0,001). Em particular, constata-se que 
são os indivíduos que estudaram na ESGIN, que possuem emprego, ou estão aposentados, e 
os habilitados com o ensino secundário ou superior, os que tendem a atribuir pontuações mais 
baixas a esta dimensão, revelando portanto uma percepção mais positiva.

O facto de os inquiridos terem, ou não, visitado a ESGIN, assume também um papel 
determinante na percepção que os inquiridos possuem, quer no respeitante à “Dimensão Ins-
titucional e Económica” (p=0,027) quer em relação ao “Comportamento dos Estudantes” 
(p<0,001); em ambos os casos, são os inquiridos que afirmam ter visitado a instituição que 
exprimem opiniões mais favoráveis.
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7. Considerações Finais

Enquanto Instituição de Ensino Superior, a ESGIN tem tido um papel determinante no 
desenvolvimento económico e social de Idanha-a-Nova, marcando e modificando de forma 
definitiva o dia-a-dia deste concelho raiano. 

Ao tentarmos aferir que informação possuem os idanhenses sobre a escola, verificámos 
que o nível de conhecimento sobre a instituição é bastante satisfatório; o campo de represen-
tação é explicado pelas dimensões “Institucional e Económica” e pela “Comportamento dos 
Estudantes”; a atitude é, efectivamente, muito positiva face à presença em Idanha-a-Nova, 
deste estabelecimento de ensino. 

As representações sociais da ESGIN construídas pelos habitantes do concelho de Idanha-
-a-Nova são verificáveis na literatura que referenciámos. A existência de IES, num concelho 
desertificado, criou oportunidades de melhoria da situação social e económica e gerou dinâmi-
ca nas relações sociais. Trata-se de representações sociais hegemónicas; a imagem da ESGIN 
é favorável. As diferenças de opinião que registámos, mesmo dentro da atitude favorável, 
prendem-se com: a) as habilitações literárias; b) o conhecimento da escola; c) a idade. De um 
modo geral, são os inquiridos: entre os 20 e os 30 anos, os com idade superior a 80 anos; os 
que estudaram na ESGIN, os que possuem emprego ou estão aposentados; os que possuem 
ensino secundário ou superior que revelam uma percepção mais favorável relativamente a esta 
instituição de ensino.
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O PERFIL EMPREENDEDOR NA PRIMEIRA PESSOA: 
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“A obtenção de verdadeiras inovações surge da conjugação de espírito empreendedor com a liberdade de 
experimentar” 

PEDRO PITA BARROS

Resumo

Este artigo faz parte de uma investigação académica sobre empreendedorismo em 
Portugal. O seu principal objetivo é o de apresentar as principais caraterísticas do perfil 
empreendedor e, tendo como pano de fundo o líder da MARTIFER, o Eng. Carlos 
Martins, verificar a aplicabilidade destas caraterísticas neste empresário de sucesso em 
Portugal. Espera-se igualmente que, pelo percurso bem-sucedido do Eng. Carlos Mar-
tins à frente do Grupo MARTIFER, os ensinamentos e mensagens transmitidas possam 
servir de estímulo para todos aqueles que pretendem encetar por uma carreira no mundo 
dos negócios.
Palavras-chave: Empreendedorismo, Perfil Empreendedor, Martifer, Portugal. 

Abstract

This article is part of  an on going research about entrepreneurship in Portugal. 
It main purpose is to present the main characteristics of  the entrepreneurial profile 
and, having as a background MARTIFER’s Group leader, Mr. Carlos Martins, to assess 
the applicability of  those characteristics to this high caliber, successful entrepreneur in 
Portugal. Another desired objective is that Mr. Carlos Martins insightful comments and 
experiences could be used to encourage all those who want to embark in the business 
world.
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial Profile, Martifer, Portugal. 

1. Introdução

O empreendedorismo é uma das áreas da gestão e da economia que mais tem atraído o in-
teresse dos académicos, principalmente pela necessidade de se criarem (novos) empregos e de 
se aumentar a competitividade empresarial. Desde os anos setenta que a importância do em-
preendedorismo para o crescimento económico tem sido divulgada (kirzner, 1973). Embora 
o empreendedorismo e a atividade empreendedora tenham sido amplamente utilizadas para o 
1  DEGEI - Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial - Universidade de Aveiro.
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mesmo fim, Morris (1998) defende que o empreendedorismo é a celebração do crescimento 
económico, enquanto Vesper (1980) defende que a atividade empreendedora envolve a criação 
de novas organizações (neste artigo ambas designações serão utilizadas indistintamente). 

Embora o estudo do empreendedorismo tenha crescido nos últimos anos, dando origem 
a inúmeras políticas de apoio a jovens empreendedores, o estudo do perfil empreendedor 
continua sub-representado.

Certamente, não há empreendedorismo sem empreendedores. Inúmeros têm sido os no-
mes apresentados como casos de sucesso pela imprensa. Os mais popularizados têm sido 
os de Bill Gates, Steve Jobs, Soichiro Honda, Richard Branson, Belmiro de Azevedo, entre 
outros. A nova onda empreendedora não é exclusiva dos países mais desenvolvidos. Em Por-
tugal também existem empreendedores de sucesso que, pela sua perspicácia e entusiasmo, 
conseguiram enfrentar com sucesso o mercado e converteram as suas ideias de negócio em 
empresas bem-sucedidas.

Na tentativa de aprofundar o perfil empreendedor, sem pretender esgotá-lo, o presente arti-
go tem como objetivo apresentar o Eng. Carlos Martins, o visionário criador do Grupo Martifer, 
que tem sido não só um caso de sucesso do mundo dos negócios em Portugal mas, sobretudo, 
um elemento inspirador para muitos jovens que pretendem iniciar-se no mundo dos negócios.

Este artigo é o resultado de uma entrevista realizada ao Eng. Carlos Martins, ou seja, a 
um indivíduo que pelo seu desígnio se destacou pelas suas competência e ideias de criação de 
novos negócios. O artigo também conjuga uma pequena revisão da literatura que servirá de 
base analítica à entrevista efetuada.

Espera-se, por um lado, que o trabalho venha a ser enriquecedor para todos aqueles que 
pretendem ser empreendedores, pois procurar-se-á dar a conhecer um pouco dos segredos de 
alguém com muita experiência na área dos negócios. Por outro lado, face às experiências apre-
sentadas, espera-se que este artigo venha a servir de estímulo a todos aqueles que pretendam 
encetar uma carreira empreendedora, a fim de que possam ganhar confiança face ao desafio 
de constituir uma empresa.

Após uma pequena introdução, que corresponde à primeira seção, na segunda seção do 
artigo apresenta-se uma pequena revisão da literatura sobre o perfil empreendedor. Na terceira 
seção faz-se uma breve descrição da empresa Martifer, das suas atividades, dos seus produtos 
assim como da sua evolução. Nas quarta e quinta seções faz-se uma descrição aprofundada do 
empreendedor em causa, dos motivos que o levaram à criação da Martifer, dos desafios en-
contrados, das dificuldades no processo empreendedor bem como da forma como conseguiu 
ultrapassar os problemas. Na sexta seção faz-se da inovação a base da oportunidade explo-
rada pelo Eng. Carlos Martins. Na sétima seção apresentam-se os resultados mais relevantes 
e o potencial empreendedor do Eng. Carlos Martins. Na oitava seção apresentam-se algumas 
comparações do comportamento empreendedor à luz da revisão da literatura sobre o perfil 
empreendedor. Finalmente, na nona seção apresentam-se algumas conclusões.  

2. O Perfil Empreendedor 

Embora existam variadas definições de empreendedorismo, Silvestre (2003) identifica 
que o empreendedor é um inovador (Schumpeter, 1934), uma agente de mudança (Say, 1803; 
Schumpeter, 1934; Burch, 1986), um descobridor de oportunidades em envolventes turbu-
lentas (Smith, 1776; kirzner, 1973; 1979; Man, 2001), o que avalia as oportunidades de lucro 
(Cantillon, 1755; Say, 1803), o que pratica um ato de condição humana com grande necessi-
dade de realização de êxito (Timmons, 1994; McClelland, 1987; Lau, Chan e Man, 1999), com 
forte sentido de missão (McClelland, 1987) e independência (Veciana, 1989). Como se vê, o 
conceito de empreendedor muito abrangente.
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Diversos têm sido os modelos que relacionam os antecedentes pessoais e o comportamen-

to empreendedor (Stanworth et al,. 1989; Davidsson, 1989; Wärneryd, Davidsson, e Wahlund, 
1987). 

O nível de educação é certamente um dado controverso, dado que Davidsson (1989) en-
contra baixos níveis de educação entre os empreendedores, enquanto Reynolds (1995) afirma 
que quanto maior é o nível de educação menor é o interesse por uma carreira empresarial. Na 
mesma t, Veciana (1989) é muito objetivo ao afirmar que o nível de formação do potencial 
empreendedor não é garantia de sucesso do empresário ou da empresa.

A medição de empreendedorismo não é simples. A intenção empreendedora, i.e., a inten-
ção de abrir um novo negócio tem sido destacada por (Gatewood, Shaver, Powers, e Gartner, 
2002; Peterman e kennedy, 2003; Segal, Borgia, e Schoenfeld, 2005; Wang e Wong, 2004), 
enquanto a continuidade da empresa tem sido focada, ente outros, por Greatti (2004). No 
entanto, é preciso tornar claro que o empreendedorismo é um tema relativamente recente, 
pelo que identificar as caraterísticas empreendedoras de um potencial empreendedor é uma 
tarefa deveras difícil.

Diversas têm sido os estudos e as caraterísticas apresentadas nos mesmos com o objetivo 
de identificar o perfil empreendedor (Drucker, 1986; Carland et al., 1988; Degen, 1989; Caird, 
1991; kaufman, 1991; Lumpkin e Dess, 1996; Longenecker et al., 1997; Chen et al., 1998; Fi-
lion, 2000; Birley e Muzyka, 2001; Markman e Baron, 2003; Hisrich e Peters, 2004). Dado que 
não é o propósito deste estudo analisar quais efetivamente são essas caraterísticas, utilizar-se-
-ão dez das caraterísticas mais relevantes para serem avaliadas/aferidas aquando da entrevista 
ao Eng. Carlos Martins. Assim, as caraterísticas propostas para identificar o perfil empreende-
dor foram as seguintes: auto-eficácia; capacidade de assumir riscos calculados; capacidade de 
visão e planeamento; impulso e orientação para a deteção de novas oportunidades; persistên-
cia e pro-atividade; sociabilidade; capacidade inovadora e tendência criativa; a capacidade de 
liderança; a necessidade de realização e a determinação. 

A descrição das dez caraterísticas supracitadas segue seguidamente. A auto-eficácia é uma 
aptidão cognitiva que permite que uma pessoa se mobilize e se motive, a fim de se dedicar 
e controlar determinado tipo de eventos na sua vida (Carland et al., 1988; Chen et al., 1998; 
kaufman, 1991; Longenecker et al., 1997; Markman e Baron, 2003).

A capacidade de assumir riscos calculados está relacionada com a capacidade de al-
guns empreendedores agirem em ambientes turbulentos, com rapidez e sagacidade a fim de 
adaptar-se/influenciar o ambiente económico avaliando adequadamente custos e benefícios 
e fixando objetivos desafiadores, mas exequíveis. É a capacidade de o empreendedor atuar 
na incerteza e, com base nela, identificar oportunidades (Carland et al., 1988; Drucker, 1986; 
Hisrich e Peters, 2004).

A capacidade de visão e planeamento resulta dos trabalhos de Filion (2000), kaufman 
(1991) e Dornelas (2001) onde se defende que os empreendedores são capazes de antecipar 
factos e de imaginar e definir o que pretendem (e quando o vão) fazer. Esta orientação e pre-
paração do futuro é muitas vezes crucial no sucesso das novas empresas.

O impulso e orientação para a deteção de novas oportunidades está relacionada com a 
predisposição para identificar, explorar e capturar oportunidades de negócio e com a aptidão de 
capturar, reconhecer e fazer uso efetivo de informações abstratas, que permitam a consecução 
dessas oportunidades detetadas (Degen, 1989; Birley e Muzyka, 2001; Markman e Baron, 2003).

A persistência e a pro-atividade destacam-se como a capacidade, perseverança e a ini-
ciativa de trabalhar de forma intensiva, mesmo em projetos de retorno incerto, no sentido de 
levar a bom porto as oportunidades detetadas (Drucker, 1986; Markman e Baron, 2003).

A sociabilidade está relacionada com a utilização do capital social que lhe permite ti-
rar proveito dos contactos pessoais para suporte da sua atividade empresarial. Igualmente, 
destacam-se como energizadores dos seus colaboradores. (Longenecker, Moore e Petty, 1997; 
Hisrich e Peters, 2004).
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A capacidade inovadora e a tendência criativa advêm do facto de os empreendedores 

terem traços de personalidade e posturas estratégicas tendencialmente diferentes dos gestores 
pela sua propensão à inovação, ao risco a à forma criativa como tentam servir o mercado. 
Incluem-se dentro desta caraterística o gosto por novos desafios, pelas novidades e mudanças 
(Carland, Hoy e Carland, 1988; Degen, 1989; Filion, 2000; Birley e Muzyka, 2001).

A capacidade de liderança é uma caraterística intrínseca do empreendedor uma vez que 
influencia outras pessoas a adoptarem voluntariamente o objetivo que traçou, sabendo de 
antemão que o seu sucesso depende da colaboração de outras pessoas (Longenecker, Moore e 
Petty, 1997; Hisrich e Peters, 2004).

A necessidade de realização representa a confiança em si mesmo, a persistência e a 
determinação, além da dedicação que os empreendedores têm para concluir uma tarefa. A 
sua postura optimista lhe permite assumir riscos e orienta-se para tarefas e os resultados onde 
muitos gestores falham (Drucker, 1986; Degen, 1989).

A determinação representa a tendência do empreendedor em possuir as qualidades de 
aproveitamento de oportunidades, não-aceitação da predestinação, controlo seu próprio destino, 
autoconfiança e equilíbrio entre resultado e esforço (Caird, 1991; Drucker, 1986; Degen, 1989).

3. A Empresa

O Grupo Martifer iniciou a sua atividade em 1990, tendo como principal atividade as 
construções metálicas.

Desde a sua criação, a Martifer tem vindo a aumentar permanentemente o volume de 
negócios e há dez anos que ocupa a liderança do mercado nacional, no setor da construção 
metalomecânica.

Após seis anos da sua constituição, adquiriu parcialmente a Martinox e, três anos depois, 
em 1999, a Martifer Alumínios, começando, nesse mesmo ano, a sua internacionalização com 
a constituição da Martifer Espanha, que continuou em 2003 com a constituição da Martifer 
Polska. 

Entre a constituição das duas empresas internacionais, a Martifer expandiu-se também a 
nível nacional, com a abertura da unidade de produção de estruturas metálicas em Benavente, 
em 2002.

Foi em 2004 que a Martifer expandiu as suas áreas de negócio com a constituição da 
Martifer Energia e, em 29 de Outubro desse mesmo ano, foi criada a Martifer SGPS, sendo o 
seu capital social realizado com a entrega da totalidade das ações que os accionistas do Grupo 
detinham na Martifer Construções Metalomecânicas, SA

O grupo Martifer definiu como missão, criar valor, através de colaboradores competentes 
e motivados, satisfazendo as necessidades dos clientes e demais stakeholders.

Os mercados sobre os quais a empresa se debruça, segundo o Eng. Carlos Martins (funda-
dor e atual presidente da Martifer) são essencialmente o mercado Europeu.

O Grupo Martifer estende-se por diversas linhas de negócio, que, sendo independentes, se 
complementam, de forma a promover um crescimento sustentável e equilibrado.

Essas linhas de negócio passam pela Construção Metálica, Equipamentos para Energia, 
Produção de Eletricidade e Agricultura e Biocombustíveis.

• Construção Metálica
 Dentro desta linha de negócio podem encontrar-se diversas empresas, cada uma 

delas com a sua competência, que abrangem diversos tipos de construção, per-
mitindo à Martifer providenciar um trabalho mais completo nas obras em que 
participa. Em relação a esta linha de negócio a Martifer apresenta aos seus clientes 
diversos produtos como estruturas metálicas, alumínios e soluções inox.
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• Equipamentos para Energia
 Desde 2004 que a Martifer investe também em Equipamentos para Energia, área em 

expansão devido à crescente necessidade de aposta nas energias renováveis. Assim, a 
Martifer não só aposta em soluções de equipamentos para energia, mas também em 
Investigação e Desenvolvimento de formas de energia menos utilizadas. 

 As duas principais linhas desta área de negócio são a Energia Eólica e a Energia 
Solar.

• Produção de eletricidade
 Com uma grande taxa de desenvolvimento e um enquadramento político, econó-

mico e social favorável, a produção de eletricidade apresenta-se como uma área de 
negócio de grande sustentabilidade e rentabilidade.

 Deste modo, a Martifer reforçou a sua presença neste setor muito promissor tanto 
em termos de negócio como em termos de sustentabilidade e responsabilidade 
social. Assim, criou uma empresa para o efeito, expandindo, mais uma vez as suas 
áreas de negócio.

• Agricultura e Biocombustíveis
 Numa era de preocupação ecológica, é necessário pensar na área dos combustíveis, 

criando soluções de combustão sustentáveis e com uma menor percentagem de 
dano para o ambiente. A atividade da Prio, sub-holding do Grupo Martifer, cobre 
toda a cadeia de valor da produção de biodiesel, desde a produção de grãos, até à 
distribuição de combustíveis, passando pela extração de óleos vegetais e produção 
de biodiesel.

4. Descrição do Empreendedor

Vindo de uma família modesta e humilde, o Eng. Carlos Martins teve sempre, como ele 
apelida, “O bichinho de empreendedor”, herdado da mãe. Como ele afirma “o meu pai não era nada 
empreendedor. Se ganhava 5 apenas gastava 4 porque podia surgir qualquer contratempo e deixar algum di-
nheiro de reserva seria importante. Por sua vez, a minha mãe era bastante empreendedora. Não se importava 
de pedir dinheiro para poder investir, para ter o seu próprio negócio nem que este passasse pela plantação de 
batatas, couves ou pintos. O que interessava é que tinha o seu negócio”. E, sempre tentou passar para os 
filhos esse seu gosto. O que efetivamente se veio a constatar.

Daí o facto de o Carlos Martins ter estado para desistir de estudar duas vezes. A primeira 
no 9º ano, com apenas 16 anos, uma vez que, como era habitual, havia trabalhado durante as 
férias escolares de verão. Nesse ano ingressou numa serralharia e, como gostou do trabalho 
decidiu propor ao seu patrão uma sociedade. Para tal, contou com a ajuda dos pais. A decisão 
de deixar de estudar era bem aceite pelos pais, uma vez que como o Eng. Carlos Martins afir-
ma “os meus pais nunca pensaram ter um filho engenheiro”. Porém, o patrão não aceitou a proposta e 
como tal, voltou a optar pelos estudos. A segunda aconteceu aos 18 anos, na altura havia con-
cluído o 12º ano “quando fui a uma empresa pedir trabalho”. Porém, mais uma vez, a oportunidade 
lhe foi negada. “Para o cargo estavam a concorrer bastantes candidatos, alguns deles com um elevado fator 
cunha e o patrão dessa empresa devido ao abundante número de candidatos decidiu encerrar a vaga”. Posto 
isto, e convencido por um primo, decidiu prosseguir os estudos e concorrer para engenharia 
mecânica. “Nunca os meus pais pensaram que pudesse ser engenheiro”.

No entanto, o bichinho empreendedor continuava e, apesar de os anos passarem, ele pa-
recia não querer esmorecer.

No quinto ano da faculdade recebe a proposta para ir estagiar numa empresa. Findo o 
curso ingressou numa outra empresa que se dedicava à fabricação de estruturas metálicas. 
Apesar de ser recém-licenciado era bem remunerado sendo dos mais bens pagos da empresa. 
Desempenha as suas tarefas da melhor forma e gostava do que fazia. Porém, a certa altura, 
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começou a perceber que ele “tentava puxar a empresa para a frente, mas sentia que havia pessoas que 
a puxavam para trás”. 

é este desagrado que constitui o motor impulsionador para uma nova visão, para a oportu-
nidade de negócio. Despede-se da empresa e conjuntamente com o seu irmão, Jorge Martins, 
licenciado em Economia, e com um outro sócio formado na área da mecânica pensam em 
abrir uma empresa na área da construção de estruturas metálicas. Porém, com uma particula-
ridade: pretendiam criar uma empresa que “conseguisse executar na fábrica o que se fazia nos estaleiros 
das obras”. Esta seria a grande aposta dos irmãos Martins e a principal inovação à entrada do 
mercado, fundamentais para a diferenciação face à concorrência existente.

Tornam-se, então, empreendedores por oportunidade e não por necessidade “ganhava bem, 
a necessidade de ter um negócio próprio não passava pelas necessidades financeiras, mas sim pela oportunidade. 
A saída da empresa onde trabalhava e também o facto de poder beneficiar dos subsídios ao investimento para 
recém-licenciados que na época eram concedidos constituíram o momento certo para agir”. 

A área da construção das estruturas metálicas seria, então, a primeira linha de negócios da 
Martifer (é de salientar que, entretanto o outro sócio saiu e ficaram apenas os irmãos Martins 
no comando da Martifer), área que o Eng. Carlos Martins se sentia muito à vontade uma vez 
que, como já havia trabalhado neste ramo, tinha um conhecimento vastíssimo deste negócio. 
O conhecimento passava, não só, pelo trabalhar do negócio em si, adquirido na academia, mas 
também pela prática do negócio e pelo relacionamento com clientes, fornecedores e mercado 
em geral. De salientar que é a acumulação destas experiências iniciais que constituíram um 
ponto importante para o desenvolvimento da auto-eficácia empreendedora. 

Porém, apesar de ter a ideia bem fundamentada, o aparecimento de um novo empreen-
dedor foi algo delicado: há cerca de 17 anos a concessão de crédito por parte das instituições 
bancárias às empresas era algo extremamente complexa, ao contrário do que se verifica atual-
mente. E este foi efetivamente a principal dificuldade encontrada pelos irmãos Martins. 

Após a elaboração do plano de negócios concluíram que necessitavam de “um investimento de 
cerca de trinta mil contos” (na moeda antiga) que, de seguida, “foram ultrapassados”. A composição 
do plano de negócios é algo que o Eng. Carlos Martins considera extremamente importante: 
“há que planear tudo muito bem, saber o que gastar, onde gastar, saber o mercado onde vamos atuar, os nossos 
principais concorrentes e os potenciais clientes… O estudo de mercado passou muito pelo benchmarking”.

“Dirigimo-nos a dois bancos, que atualmente já não existem, o BPA e o Banco Pinto Sotto Mayor e, 
como seria de esperar, foi-nos negada a concessão do crédito no valor total do investimento. Tivemos que criar 
alternativas. Tínhamos algum capital próprio, pedimos ajuda a amigos e familiares e beneficiámos dos subsídios 
ao investimento para recém-licenciados que na altura eram concedidos. De seguida dirigimo-nos novamente à 
instituição bancária e acordou-se que o crédito de cerca de dez mil contos (na moeda antiga) nos seria concedi-
do mediante a hipoteca da minha casa, que consegui construir com o dinheiro que ganhava nas férias”. E é 
assim que surge a Martifer em Oliveira de Frades, que hoje em dia constitui a sede do Grupo 
Martifer. 

Nesse momento ganham logo uma grande obra em Albergaria-a-Velha no valor de cerca 
300 mil euros, onde “o cliente sem conhecer a empresa decide fazer um adiantamento de cerca de 30% do 
valor total da obra. Algo que era completamente impensável na época”. Tal fator revelou-se bastante 
importante para o desenvolvimento da empresa.

O Eng. Carlos Martins trabalhava dia e noite na empresa chegando mesmo a pernoitar na 
mesma. “Durante a noite criava os planos das estruturas metálicas para entregar no dia seguinte na produção. 
De manhã cedo pegava na carrinha e nos trabalhadores e ia para a obra. Quando regressava fazia as encomen-
das aos fornecedores já que tudo tinha que ser feito à mão. Aproveitava para dormir ao fim-de-semana já que 
durante a semana quase não conseguia. Foram tempos difíceis”.

A compra do ferro e do aço essenciais para a produção das estruturas metálicas era feita a 
fornecedores espanhóis, uma vez que como já havia trabalhado na área tinha conhecimentos 
aprofundados acerca dos melhores fornecedores. Devido ao adiantamento executado pelo 
cliente da primeira obra adquirida pela Martifer, os irmãos Martins conseguiram adquirir os 
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produtos a pronto pagamento beneficiando de descontos financeiros, o que se revelou impor-
tante para a empresa dando uma imagem de credibilidade e confiança aos seus fornecedores. 

“No início da atividade tivemos muito trabalho manual, apertávamos parafusos à mão, sem quaisquer 
máquinas, porque não tínhamos dinheiro para as comprar. Trabalhávamos de manhã à noite e produzíamos 
tanto ou mais que os nossos concorrentes com tecnologia. Consegui transmitir através da minha história que 
temos que trabalhar muito para conseguir chegar ao topo”.  

Daí o Eng. Carlos Martins considerar que os empreendedores nascem, não se fazem. 
Como este afirma “o empreendedor cria-se na barriga da mãe”. Apesar de hoje em dia existirem 
cursos de empreendedorismo “há sempre caraterísticas que são intrínsecas dos empreendedores e como 
tal, dificilmente serão adquiridas”. 

Segundo o Eng. Carlos Martins um bom empreendedor tem que trabalhar muito, ser hu-
milde, inteligente e, acima de tudo, tem que ter formação académica. “Um empreendedor sem 
formação académica pode abrir uma empresa e afirmar que não necessita de formação. Mas facilmente necessi-
tará de adquirir conhecimentos na área da gestão, por exemplo. A formação deve ser um processo contínuo do 
empreendedor e não algo estanque ou inexistente. Temos sempre que tentar ser melhores. Até para um licen-
ciado, a sua formação não deve terminar aí. Há que enriquecer constantemente o nosso conhecimento”. Uma 
outra caraterística referenciada com bastante realce e bem patente no Eng. Carlos Martins é a 
do empreendedor ter que ser um bom líder. é importante que o líder tenha a capacidade de 
influenciar, motivar e habilitar os colaboradores a contribuírem para a eficácia e sucesso da 
organização de que são membros. “Um líder não é aquele que manda fazer, que obriga. É sim, aquele 
que se senta com os trabalhadores, aquele que trabalha com eles quando é preciso e, na ausência dele sabem até 
onde podem ir e quais as metas a atingir e, essencialmente, o que fazer”. No início da atividade da Mar-
tifer, o Eng. Carlos Martins era um líder extremamente presente, porém com o crescimento 
do volume de negócios da empresa passa para um líder omnipresente, ou seja, “apesar de não 
estar lá ao pé deles, eles sabem o que fazer sem mim. É como se lá estivesse”. Um bom empreendedor é 
também aquele que tem propensão para o risco. Um bom empreendedor é aquele que arrisca 
com cabeça porque “se eu vir que a minha empresa está a dar prejuízo há dez anos mais vale morrer ela do 
que morrermos os dois. Há que saber avaliar muito bem os riscos, as oportunidades, os sucessos e os fracassos. 
É necessário ter uma visão ampla e acima de tudo ser cauteloso”.

Ao considerar todas estas caraterísticas como fulcrais para se ser empreendedor consegui-
mos afirmar que o Eng. Carlos Martins pode ser considerado um empreendedor High-Tech., 
isto é, é aquele que aproveita oportunidades criadas pelo conhecimento técnico ou pelo desen-
volvimento tecnológico. De notar que o Eng. Carlos Martins investiu numa área que conhecia 
realmente, considerando tal ponto fundamental para o sucesso da empresa.

5. Dificuldades Encontradas no Processo Empreendedor e suas 
Resoluções

O processo empreendedor começa pelo interesse em criar uma empresa. No caso do Eng. 
Carlos Martins, o sentido de empreendedor foi algo que alegadamente já tinha adquirido à 
nascença pelo que, neste aspeto, considera-se que não houve qualquer dificuldade. 

A ideia em si não é um fator muito importante, mas sim a forma como o empreendedor 
utiliza a ideia, ou seja, como consegue transformar a ideia num produto desejado. As proba-
bilidades de sucesso são maiores se a ideia estiver relacionada com algo que o empreendedor 
conheça bem e de que goste verdadeiramente. No caso do Eng. Carlos Martins a ideia era por 
si só inovadora: “implementar na fábrica o que se fazia nos estaleiros das obras”. 

No que respeita à ideia, esta surgiu quando o Eng. Carlos Martins trabalhou numa empresa 
de estruturas metálicas da qual retirou conhecimentos na área e a partir da qual surgiu a opor-
tunidade de negócio. O Eng. Carlos Martins defende que a ideia de negócio deve ser “acerca de 
algo que o empreendedor conheça bem, o que contribuiu para que a empresa viesse a ter sucesso mais tarde… “.
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Um outro aspeto prende-se com o gosto que o Eng. Carlos Martins teria por estas áreas, 

trabalhando sempre nas férias da escola em empresas ligadas à construção civil e posterior-
mente estagiando e trabalhando em empresas relacionadas com estruturas metálicas.

Apesar do gosto por estas áreas o Eng. Carlos Martins acabou por se licenciar em Enge-
nharia Mecânica devido ao facto de, como ele diz “...por arrasto do meu primo ...” que o conven-
ceu a estudar na universidade uma vez que não estava a trabalhar.   

De seguida surgem as oportunidades de negócio, o empreendedor começa por identificar uma 
determinada ideia, que pode provir de experiências profissionais, da experiência de consumidor, de 
acontecimentos sociais, de estilos de vida, de novidades no estrangeiro, de revistas, de feiras, entre 
outros. Neste aspeto, o Eng. Carlos Martins também não sentiu quaisquer dificuldades, apenas o 
descontentamento na empresa onde trabalhou após terminar o curso e que foi o evento impulsio-
nador para a oportunidade de negócio. Outros fatores importantes para que tudo corresse bem 
foram o gosto pela área onde atua e a experiência profissional entretanto obtida.

Depois de identificada a oportunidade de negócio desenvolve-se o conceito do negócio, 
que visa identificar e ter consciência de quais serão os pontos fracos e fortes do produto, o que 
fará do negócio algo único. Como já foi referido, a experiência de trabalhar cerca de um ano 
numa empresa de estruturas metálicas enriqueceu o Eng. Carlos Martins em relação aos pon-
tos fortes e fracos da empresa que viria a criar, como afirmou “...tinha plena consciência de quais 
os pontos fortes e fracos, assim como das fraquezas e das ameaças, e acho que é algo que devemos ter sempre em 
atenção para podermos ter propensão ao risco...”. De seguida explicou-nos um pouco a forma como 
ultrapassou esses pontos fracos “…sabia que o grande problema seriam os preços, para isso temos lutar 
contra a concorrência. Se a concorrência faz a 3, nós fazemos a 2; se a concorrência faz a 2 nós fazemos a 1; 
por mais que isto nos custe temos que ganhar mercado desta forma. Depois de ganharmos mercado, de a empresa 
ser um pouco reconhecida e de ter algum poder podemos investir em equipamentos que a concorrência não tenha 
e assim ganhamos em economias de escala,..., no início da atividade tivemos muito trabalho manual, apertá-
vamos parafusos à mão, sem quaisquer máquinas, e trabalhávamos de manhã à noite e produzíamos tanto 
ou mais que os nossos concorrentes com tecnologia”. Para liderar pelos preços o Eng. Carlos Martins 
ainda completou “o que nos ajudou muito ao início foi eu ter conhecimento de um fornecedor em Espanha. 
Começamos a importar para Portugal, isso fez-nos adquirir produtos a preços mais baixos do que os nossos 
concorrentes adquiriam”. 

No que respeita aos recursos necessários para implementação da empresa, o Eng. Carlos 
Martins sentiu muitas dificuldades pois “...na altura foi muito complicado encontrar recursos para 
trabalhar na empresa, não havia pessoas formadas nestas áreas, sem quaisquer formação académica que me 
levassem a escolher trabalhadores para a Martifer,..., nos próximos anos os salários de Portugal aproximar-
-se-ão ao dos principais concorrentes, pelo que o que vai diferenciar a competitividade são os recursos humanos 
e o seu tipo de formação,..., ainda hoje considero os recursos humanos o ponto mais importante na empresa”, 
por isto se justifica também o facto de ser considerada uma das dez melhores empresas para 
trabalhar em Portugal.   

A obtenção dos financiamentos necessários pelas mais diversas formas é uma das etapas 
fundamentais no processo do empreendedor. Tal como muitos empresários na época, o Eng. 
Carlos Martins também sentiu muitas dificuldades para obter financiamentos. Há cerca de 17 
anos a concessão de crédito por parte das instituições bancárias às empresas era algo extrema-
mente complexa, ao contrário do que se verifica atualmente. E este foi efetivamente a principal 
dificuldade encontrada pelos irmãos Martins. 

Após ultrapassar as dificuldades de financiamento, o Eng. Carlos Martins passou à escolha 
do local de implantação da empresa. Esse local incidiu na zona Industrial de Oliveira de Fra-
des devido aos preços mais baixos dos terrenos. E é assim que surge a Martifer em Oliveira de 
Frades, que hoje em dia constitui a sede do Grupo Martifer.

No início de atividade o Eng. Carlos Martins teve algumas dificuldades “...depois de implemen-
tada a empresa ninguém acreditava em nós porque éramos muito novos, e as pessoas não confiavam nos nossos 
projetos...”. Entretanto, surgiu uma grande oportunidade para a empresa “…nesse momento ganhá-
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mos logo uma grande obra em Albergaria no valor de cerca 300 mil euros, onde o cliente sem conhecer a empresa 
decide fazer um adiantamento de cerca de 30% do valor total da obra, o que era completamente impensável 
na altura”. Tal fator revelou-se bastante importante para o desenvolvimento da empresa, dado 
que a empresa conseguiu “dar o salto”. Devido ao adiantamento feito pelo cliente, os irmãos 
Martins conseguiram adquirir os produtos pagando a pronto beneficiando de descontos finan-
ceiros de pronto pagamento. Conseguiram adquirir aço e ferro a preços mais baixos do que a 
concorrência adquiria conseguindo, por um lado, ganhar um pouco mais de quota de mercado 
e, por outro, dar uma imagem de credibilidade e confiança aos seus clientes. 

A nível de crescimento, pode-se afirmar que a Martifer foi sempre foi uma empresa com 
grande sucesso. Este sucesso é explicado, pelo próprio fundador da empresa devido a fatores 
pessoais, ao próprio ambiente do mercado bem como a fatores organizacionais. Em termos de 
fatores pessoais o Eng. Carlos Martins considera-se uma pessoa inteligente e com visão para 
o negócio, como nos deu a entender em toda a entrevista. é extremamente dinâmico, procura 
sempre inovar e desde o início procurou aumentar todos os anos 30% dos lucros gerados pela 
Martifer, e até aos dias de hoje sempre o obteve. 

No que respeita às dificuldades externas, houve situações em que os clientes foram um 
forte obstáculo ao crescimento da empresa. “Houve uma situação em que um cliente nos fez grandes 
encomendas. Fizemos os projetos para a empresa e na altura de implementarmos a obra no cliente, este tinha 
falido! Como são situações incontroláveis, é necessário ter o bom senso de continuar”. Há, no entanto, outras 
situações em que é necessário utilizar a artimanha “...houve o caso de uma empresa que tinha falido, o 
caso foi para tribunal, que decidiu que a Martifer ficaria com o espaço dessa empresa, o que nos ajudou bastante 
no início da vida da empresa...”. Neste caso a Martifer “saiu por cima”.

Outras dificuldades sentidas pelo empreendedor prenderam-se com o facto de “...o PIB 
do país em 1990 e em 1993 foi negativo e nós sentimos isso na empresa,..., quando o crescimento do país é 
de 0,8% a nossa empresa também sente dificuldades em crescer como nós esperamos...”. Estes são também 
fatores extrínsecos à empresa e que o empreendedor diz não conseguir controlar.

No que respeita aos fatores organizacionais, e como já foi dito, o Eng. Carlos Martins 
sentiu grandes dificuldades em encontrar pessoas especializadas na área, pelo que nos diz o 
empreendedor estas dificuldades foram ultrapassadas porque “...eu tenho uma grande preocupação 
em formar constantemente aos meus trabalhadores,... há que ter pessoas bem formadas na empresa, os meus 
funcionários têm que saber mais do que os da concorrência”

 
6. Distinção da Ideia/Oportunidade Explorada

“A inovação é o fator-chave para o sucesso de qualquer empresa”.

Inovar é algo fundamental nos dias de hoje. Numa era em que a concorrência é cada vez 
mais intensa e feroz, em que as tecnologias surgem a ritmos acelerados, em que as técnicas de 
gestão não garantem por si só vantagem competitiva e em que a globalização de produtos e 
mercados é um desafio de todas as empresas, torna-se indispensável apostar na inovação uma 
vez que é a única fonte de vantagem competitiva sustentável a longo prazo.

Inovar passa essencialmente pela capacidade da empresa adaptar os seus produtos, os seus 
processos e a sua organização ao desenvolvimento dos meios contextual e geral onde ela con-
corre. A inovação é, pois, a verdadeira vantagem competitiva das empresas.

Segundo o Eng. Carlos Martins “inovar é claramente importante. Nós inovamos hoje para obter 
resultados passados 3 ou 4 anos, não podemos esperar resultados logo no dia seguinte. A inovação é um fator 
importante face à concorrência…Vocês podem pensar que não, mas eu todos os dias olho para os projetos e 
recursos que tenho e tento constantemente procurar alguma coisa para poder melhorar ”.

Pelo seu desempenho a empresa Martifer pode ser considerada como extremamente ino-
vadora. O Eng. Carlos Martins ao longo de toda a entrevista deu-nos a entender que a empresa 
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inovava essencialmente tendo por base três pilares fundamentais: os seus produtos, os seus 
recursos humanos e através da internacionalização. 

Relativamente ao primeiro pilar denota-se inovação aquando da entrada no mercado, so-
bretudo na procura de uma forte diferenciação face à concorrência. O valor acrescentado 
passava por, em vez de se criarem as estruturas metálicas nos estaleiros das obras, como acon-
tecia com as empresas concorrentes, a Martifer criava-as na fábrica. A inovação era então a 
grande vantagem competitiva da empresa. Por sua vez, a tecnologia não acompanhou esta 
inovação. Como não havia recursos financeiros, no início da sua atividade, a transformação 
do aço e do ferro era feita manualmente. Só numa altura em que a empresa começou a apre-
sentar resultados é que a Martifer começa a investir em tecnologia. Havia necessidade de “…
ter máquinas melhores que as da concorrência, para produzir mais do que eles. E, quando essa máquina está 
totalmente amortizada é logo substituída por uma outra que seja a melhor na altura da compra”. A inovação 
e a tecnologia constituem, hoje em dia, para a Martifer uma enorme vantagem competitiva, 
conseguindo diferenciar a empresa face à concorrência.    

Em relação ao segundo pilar, o Eng. Carlos Martins considera que inovar ”…passa também 
pela formação dos recursos humanos”, que têm que ser melhores e mais especializados do que o dos 
concorrentes. 

Por fim, no que respeita à internacionalização como fator inovador, o Eng. Carlos Martins 
considerou o processo de internacionalização como uma necessidade, pois eram necessárias 
mais encomendas do que aquelas que Portugal lhe oferecia, internacionalizando-se, pela pri-
meira vez para Espanha. Este processo iniciou-se em 1999 expandindo-se por toda a Europa 
até aos dias de hoje, mas a Martifer não fica por aqui, como disse Carlos Martins “…ainda este 
ano vamos abrir um escritório na Índia e prevemos cobrir também esse mercado…” 

O Eng. Carlos Martins sempre procurou novas áreas de negócio, tais como construções, 
equipamentos para energia, produção de eletricidade e Prio Agricultura e biocombustíveis. Tal 
como afirma “procuramos sempre novas áreas de negócio e fazemos constantemente planos para investir em 
diversas áreas. Ainda hoje estive numa reunião para avaliar um projeto para mais uma nova área de negócio”. 
Pelo que percebemos na entrevista, a Martifer sempre procurou expandir a sua empresa por 
toda a Europa.

Tendo em conta a concorrência cada vez mais feroz, inovar é um ponto importante para 
diferenciação da empresa. “Se eu vou fazer aquilo que os meus concorrentes fazem o que é que eu vou 
ganhar? É extremamente importante apostar fortemente na inovação, na diferenciação e acima de tudo marcar 
a diferença”.

7. Quais os Resultados mais Relevantes e qual o Potencial de ser 
Empreendedor

A Martifer é sem dúvida uma empresa de grande sucesso. Da entrevista conclui-se que 
muitos dos fatores que influenciaram o sucesso da empresa prendem-se com fatores relaciona-
dos com as próprias qualidades do Eng. Carlos Martins e com as áreas de negócio em si, pois 
no início “...eram umas áreas pouco exploradas em Portugal...”.

As experiências na área e os conhecimentos académicos do Eng. Carlos Martins contribuí-
ram para que “...a empresa viesse a ter sucesso mais tarde, aliás isso foi também fundamental, aquilo que eu 
sabia fazer bem, o know-how da empresa...”

Um outro fator que o Eng. Carlos Martins considerou importante para o crescimento da 
empresa, foi a oferta pública de subscrição que fez à Mota-Engil para que pudesse executar 
trabalhos para a Expo 98, no qual esta obra deu à Martifer uma grande ajuda económica, o 
que se traduziu mais tarde no processo de internacionalização para Espanha. Este processo 
foi-nos explicado da seguinte forma “...comecei por abrir um escritório em Espanha e enviei para lá 
colaboradores que fizeram estudos de mercado e começaram desde logo a trazer à Martifer um grande número de 
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encomendas...”. Após termos perguntado o que levou a Martifer a internacionalizar-se o Eng. Carlos Martins 
explica “O mercado Português já estava um pouco saturado e o processo de internacionalização deu-se devido à 
necessidade de obtermos mais encomendas...”.

Posteriormente, um outro fator para o sucesso da empresa prendeu-se com o facto de a 
Martifer comprar o seu maior concorrente em Portugal, o que contribuiu para, posteriormen-
te, ser líder de mercado na Península Ibérica.

Mais tarde a Martifer especializa-se na área de negócio das energias renováveis em que para 
isso “...adquirimos uma empresa na Alemanha especializada neste ramo”. Um outro facto recente foi 
a entrada da empresa na Bolsa, o que segundo o empresário “...a entrada na bolsa fez com que a 
empresa arrecada-se cerca de 200 milhões de Euros...”

Estes foram os aspetos que Carlos Martins nos disse que achou muito importante tanto 
para o sucesso como para o desenvolvimento da empresa. No entanto, há muitos outros fato-
res estiveram por detrás deste grande sucesso. 

Depois de percebermos o seu talento e a forma como lida com os negócios perguntámos 
ao Eng. Carlos Martins o que nos aconselharia caso quiséssemos criar uma empresa. A respos-
ta foi muito à luz daquilo que é a sua experiência. Achou-se extremamente importante trans-
crever a sua resposta, que foi a seguinte: “Primeiro vocês têm que decidir sobre o que vão vender. Devem 
ser coisas que vocês conheçam bem e que saibam fazer bem, porque isso vai ser o segredo da vossa empresa e no 
fundo o que vos vai distinguir da concorrência,..., depois de saberem o que vão comercializar têm que pensar 
que isso tem que ser inovador, se não dificilmente se aguentam no mercado,...,dirigem-se a empresas de incentivo 
aos jovens licenciados e procuram obter créditos perante os Bancos, depois disso há que trabalhar muito, mas 
muito, não ter medo ao trabalho,..., mas lembrem-se que às vezes as coisas não correm bem. Se não correrem 
bem mais vale deixar morrer a empresa do que morrerem vocês, e nestes casos mais vale abandonar a empresa 
e partir para outra,..., se tudo correr bem há que investir e não tenham medo de investir em inovação porque 
mais tarde irão ver resultados”.

8. Discussão

Tal como explicitado na seção 2, são diversas as caraterísticas apresentadas para estudar o 
perfil empreendedor.

Como se pode verificar, no caso do Eng. Carlos Martins, a formação em engenharia, bem 
como os conhecimentos em gestão foram importantes no sucesso pessoal da sua vida empre-
endedora. No entanto, é igualmente digno de nota o fato de quando estava no 9º ano de esco-
laridade já apresentar tendências empreendedoras. Claramente, pode-se afirmar que já naquela 
altura havia três caraterísticas de se destacavam: a capacidade de assumir riscos calculados, o 
impulso e orientação para a deteção de novas oportunidades e a necessidade de realização.

O Eng. Carlos Martins defende que “os empreendedores nascem, não são feitos”, sobretudo por-
que considera “que o bichinho empreendedor o herdou da mãe”. Embora não seja possível contestar tal 
afirmação, pode-se afirmar que o empreendedor Carlos Martins foi-se fazendo ao longo do tempo dado que a 
Martifer é uma empresa diversificada onde o crescimento permanente em variadas áreas de negócio se tem vindo 
a fazer sentir desde o seu nascimento. Assim, claramente, se o “bichinho” já estava presente na altura do 
arranque o mesmo “bichinho” tem vindo a sofisticar o seu comportamento empresarial ao 
longo do tempo permitindo desenvolver caraterísticas como a capacidade de visão e planea-
mento, a persistência e pro-atividade, a determinação, auto-eficácia e a capacidade de liderança. 

Uma das caraterísticas mais peculiares do empresário é o seu sentido de oportunidade 
(Man, 2001; Kirzner, 1979). Neste aspeto, o Eng. Carlos Martins tem sabido aliar a identifi-
cação de novas oportunidades de negócio relacionando a procura com o desenvolvimento de 
novas soluções inovadoras, seja a nível de produto, seja a nível de mercado. Assim, pode-se 
afirmar que o Eng. Carlos Martins tem emergido ao longo do tempo como um visionário ca-
paz de se antecipar à mudança ao identificar e desenvolver novas oportunidades de negócio e 



94
ao desenvolver uma capacidade inovadora e tendência criativa desde o início da sua atividade 
empresarial.

Pelo que nos foi dado a perceber no decorrer da entrevista, a capacidade cognitiva, a apren-
dizagem, o pensamento analítico e a capacidade de se antecipar aos principais concorrentes 
são as principais competências do Eng. Carlos Martins, o que lhe tem permitido desenvolver a 
capacidade de liderança a determinação de entrar em novas áreas de negócio.

A importância da capacidade de relacionamento está bem presente na afirmação “…apesar 
de não estar ao pé deles, eles sabem o que fazer sem mim”. Ela espelha bem o sentido de liderança e 
comunicação que o Eng. Carlos Martins criou ao longo destes anos na Martifer, que vem de 
encontro aos estudos de McClelland (1987) e Lau, Chan e Man (1999) como sendo ingredien-
tes essenciais para o sucesso empresarial e que refletem, igualmente, caraterísticas como a pro-
-atividade e sociabilidade no desenvolvimento de uma liderança participativa.

Tendo em consideração a evolução que o Grupo Martifer tem vindo a conseguir ao lon-
go do tempo, bem como o grau de diversificação, pode-se dizer que o Eng. Carlos Martins 
conseguiu desenvolver uma rara atitude proativa relativamente aos seus deveres e obrigações 
para com os stakeholders da empresa, o que está presente na definição da Missão do Grupo 
Martifer. De acordo com o postulado de McClelland (1961) apenas o forte sentido de missão 
pode ser proporcional ao motivo de realização dos grandes empreendedores.

As investigações de McClelland (1961) defendem que os empreendedores são indivíduos 
que se caraterizam por terem uma grande necessidade de realização ou desenvolvimento pes-
soal. Veciana (1989) defende igualmente o desejo de independência, determinação e de auto-
-eficácia. Estas caraterísticas estão bem presentes no Eng. Carlos Martins que apesar de estar 
empregado e bem remunerado decidiu deixar a empresa dado que percebeu que ele “tentava 
puxar a empresa para a frente, mas sentia que havia pessoas que a puxavam para trás”.

A eficácia empreendedora do Eng. Carlos Martins está presente ao longo da evolução do 
Grupo Martifer. Inicialmente conseguiu competir com os principais concorrentes mesmo em 
desvantagem de tecnologia. Ao conseguir uma posição vantajosa em termos de custos procu-
rou competir alavancando o seu posicionamento numa melhor relação ao longo da cadeia de 
fornecimento. Utilizou a inovação constantemente como arma competitiva. Diversificou para 
áreas de negócio antes dos seus principais concorrentes. Assim, a capacidade de consecução 
dos seus principais objetivos tem sido sempre alcançada com elevado grau de confiança. A 
esta caraterística Davidsson (1995) designa como o principal determinante da intenção em-
preendedora.

9. Conclusão

Tal como referido na literatura, é evidente que não existe uma teoria, quer a nível económi-
co que a nível comportamental, que chegue a um consenso generalizado sobre quais as carate-
rísticas do empreendedor. Claramente, não existe uma tipologia ou um modelo que reconheça 
as principais “linhagens” do empreendedor.

Como visto neste artigo, ser empreendedor envolve uma série de fatores específicos (ca-
pacidade de correr riscos, tolerância pela ambiguidade, perspicácia, eficácia empreendedora, 
capacidade de liderança, sentido de oportunidade, propensão inovadora, auto-controlo, poten-
cial empreendedor, capacidade para ultrapassar obstáculos e barreiras, pensamento analítico, 
capacidade cognitiva, capacidade relacional, capacidade de liderança, etc.) que não estão ao 
alcance de todas as pessoas e que se resumem nas dez caraterísticas apresentadas na segunda 
seção: auto-eficácia, a capacidade de assumir riscos calculados; capacidade de visão e plane-
amento; impulso e orientação para a deteção de novas oportunidades; persistência e pro-
-atividade; sociabilidade; capacidade inovadora e tendência criativa; a capacidade de liderança; 
a necessidade de realização e a determinação. Certamente, alguns empreendedores dominarão 
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melhor umas caraterísticas do que outras. Dificilmente haverá dois empreendedores iguais.

No atual clima de incerteza económica em que o auto-emprego é cada vez mais uma alter-
nativa credível ao emprego por conta de outrem, espera-se que o exemplo do Eng. Carlos Mar-
tins sirva de lição a muitos potenciais empreendedores. O exemplo apresentado neste artigo 
é esclarecedor sobre as dificuldades e virtudes do Eng. Carlos Martins como empreendedor, 
bem como dos seus sucessos e das suas conquistas. Não se pretende minimamente que pes-
soas sem qualquer vocação empresarial ou intenção empreendedora imitem casos de sucesso. 
O objetivo é bem mais modesto: transmitir que é possível ser-se empreendedor sem esquecer 
que existem muitas variáveis em jogo. Como o exemplo demonstra, também acreditamos que 
a sorte pertence aos audazes.
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ESTRATÉGIAS PARA A VALORIZAÇÃO DO GEOPARK 
NATURTEJO: PROJETO AMO - PRODUTO LOCAL

António Jóia1

Resumo

A realização deste estudo contextualiza-se com o reconhecimento de um conjunto 
de estratégias de valorização direcionadas para áreas rurais, que possuem características 
de zonas de baixa densidade, neste caso específico localizadas no interior de Portugal, 
mais precisamente na Região Centro.

Nesse sentido, o território do Geopark Naturtejo, foi selecionado como região de 
intervenção, em parte devido às suas particularidades de área rural desfavorecida, mas 
também atendendo às suas inúmeras potencialidades, facilmente exemplificadas pela 
riqueza histórico-cultural, a sua vasta biodiversidade e espólio de monumentos natu-
rais, bem como a beleza natural das suas paisagens, não descurando a existência de um 
excelente cabaz de Produtos Locais, Tradicionais de Qualidade e Tipicidade (PLTQT).

Sendo claramente assumida neste estudo a preferência por uma estratégia que con-
temple a realização de um projeto de investimento na fileira dos PLTQT, como forma 
de valorizar o potencial endógeno, procurando desta forma atenuar as assimetrias e 
desequilíbrios associados a este território. 
Palavras-Chave: Geopark Naturtejo; Estratégias de valorização; Empreendedorismo. 

Abstract

This study contextualizes the recognition of  a set of  strategies for recovery of  rural 
areas, which have characteristics of  low-density areas, in this case located in the interior 
of  Portugal, more precisely in the Central Region.

In this sense, the territory of  the Geopark Naturtejo, was selected as the interven-
tion region, partly because of  their specific disadvantaged rural area, but also in view 
of  its great potential, easily exemplified by the historical and cultural wealth, its vast 
biodiversity and estate natural monuments and natural beauty of  its landscapes, not to 
mention the existence of  an excellent mix of  Local Products, Traditional, Quality and 
Typicality (PLTQT).

As this study clearly assumed a preference for a strategy that includes the perfor-
mance of  an investment project in the row of  PLTQT as a way to enhance the poten-
tial, thereby attempting to mitigate the asymmetries and imbalances associated with this 
territory.
Keywords: Naturtejo Geopark; Recovery strategies; Entrepreneurship. 

1. Introdução

Para Valente (2009) a expressão “território de baixa densidade” encontra-se intimamente 
relacionada com as chamadas regiões desfavorecidas, que é o equivalente a zonas cujas carac-
1  Mestre em Gestão de Empresas pela Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
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terísticas assentam não só na baixa densidade de recursos humanos, mas também de empresas, 
de infraestruturas do conhecimento e outras, bem como de um afastamento dos centros de 
decisão e simultaneamente de atividades suscetíveis de gerar competitividade e processos sus-
tentados de desenvolvimento. 

Na sua maioria, são territórios localizados no interior do Pais, em que as suas economias 
assentam basicamente na agricultura de subsistência, na atividade mineira ou por vezes em 
pequenas unidades fabris de carater familiar, aliadas ao fato da diminuição da necessidade de 
mão-de-obra associada a estes setores, assim como o decréscimo da própria atividade, condu-
ziu inevitavelmente a um esvaziamento desses territórios. 

Provocando um processo natural de migrações maciças orientadas para o litoral urbano, 
que oferece aos seguidores melhores perspetivas de emprego, e consequentemente de todo um 
modo de vida e consumo, próprio da chamada “sociedade moderna”.

Surge assim, de acordo com o documento enquadrador do PROVERE (DDP,2008), o 
declínio progressivo dos espaços rurais, contribuindo para a acentuada assimetria e desequi-
líbrios destes comparativamente aos espaços urbanos, nomeadamente ao nível da capacidade 
produtiva, da utilização e familiaridade com novas técnicas de informação e comunicação, do 
empreendedorismo inovador e gerador de atividades de base económica, entre outros fatores. 

O Geopark Naturtejo possui simultaneamente diversas características de zona desfavore-
cida mas muitas outras que apresentam enormes potencialidades, nomeadamente, um vasto 
património cultural/religioso (p.ex. Semana Santa em Idanha-a-Nova), histórico com as inú-
meras provas da passagem de vários povos (Romanos, Visigodos, Judeus, Ordem de Cristo e 
Templários) e um significativo património edificado de museus, casa de artes, centros de ciên-
cia, entre outros perfeitamente adaptados à divulgação dessa mesma história. (www.naturtejo.
com)

Existe simultaneamente um esplêndido património natural (geosítios, geomunumentos, 
rotas e trilhos, praias fluviais, barragens, Rede Natura 2000, IBA’s, Parque Natural do Tejo 
Internacional, etc.), inclusive propicio à prática cinegética (caça grossa), desporto natureza 
(treeking, BTT, balonismo, escalada, desportos aquáticos, birdwatching, etc.), complementado 
com uma rede hoteleira e de restauração muito “sui generis”, com hotéis especializados, com 
termalismo, com uma rica gastronomia que se estende desde a própria caça até aos produtos 
silvestres autóctones (cogumelos, criadilhas, tortulhos, espargos, etc.). (www.naturtejo.com)

Mas ainda como excecional fator de diferenciação destaca-se a diversidade e exclusividade 
de alguns dos Produtos Locais Tradicionais de Qualidade e Tipicidade, que torna o território 
em questão único, inimitável e genuíno. (www.naturtejo.com)

Existe por isso, segundo Cristóvão & Tibério (2008), a necessidade de afigurar e con-
cretizar projetos de investimento relacionados diretamente com a valorização dos chamados 
produtos regionais, que neste estudo assumem a designação de PLTQT quando possuidores 
de elementos que os identifiquem como tal.

Nessa perspetiva, o presente estudo ambiciona contribuir para o atenuar das fragilidades e 
ameaças referidas e fomentar as oportunidades que podem resultar da valorização de recursos 
naturais do referido território, permitindo dessa forma estabelecer um fator de desenvolvi-
mento social e económico das populações, da sua qualidade de vida, da sua fixação, do aumen-
to do índice de emprego e da qualificação dos recursos humanos.

2- Enquadramento teórico

2.1-Apresentação de estratégias

Autores como Baptista et al. (2008), apontam como objetivos principais das várias estra-
tégias de aplicação a este contexto, por um lado o fato de propiciarem a melhoria contínua 



99
e sustentável da economia e sociedade rural, e por outro preservar a tipicidade dos produtos 
elaborados, a diversidade e beleza da paisagem agrária tradicional, bem como todas as variáveis 
que constituem fatores de competitividade dos territórios rurais. 

Os mesmos autores assumem que a valorização, divulgação e comércio de PLTQT, como 
forma de aproveitamento do potencial endógeno, pode assumir duas vertentes, designada-
mente:

• Valorização pela via institucional;
• Valorização pela intervenção ao nível da fileira dos produtos.

2.1.1. Valorização Via Institucional

Ao nível da valorização pela via institucional, aparecem as DOP, IGP, ETG, MPRODI, 
MPB, MPA, entre outras possibilidades, que no caso de Portugal e desde 1994, já foram aplica-
das a cerca de 120 produtos (DOP, IGP e ETG) dos quais, segundo o Guia dos Produtos de 
Qualidade de 2007 (publicado por MADRP) e citado por Baptista et al (2008), 70% registam 
uma presença regular no mercado. 

Neto & Natário (2009), reconhecem que o objetivo deste tipo de certificação é introduzir 
elementos de diferenciação nos PLTQT no seu mercado, simultaneamente o seu reconheci-
mento e valorização por nichos de mercado e segmentos de consumidores específicos. 

O território do Geopark Naturtejo é abrangido pelas áreas geográficas de diversos PL-
TQT, que possuem certificação, é o caso do azeite, queijo, mel e outros como se observa no 
Quadro 1. 

Quadro 1 - PLTQT certificados no Geopark Naturtejo
Fonte: Elaboração própria

Na realidade e pelas razões expostas, existe segundo Neto & Natário (2009) a necessidade 
de procurar outras vias para a valorização dos PLTQT, pois elas não se esgotam com a via 
institucional e muito menos, apenas com as denominações referidas. 

Atualmente a produção/proteção integrada e a produção biológica podem constituir vias 
alternativas e/ou complementares a investigar, mas o objeto deste Estudo focaliza-se sobre 
outro tipo de intervenção, neste caso, ao longo da fileira dos PLTQT.

2.1.2. Valorização a nível da Fileira dos PLTQT

Os principais eixos de atuação ao nível da fileira dos produtos (produto, preço, distribui-
ção, comunicação e comércio), identificados pelos autores Baptista et al (2008), como um 
conjunto de ações integradas e complementares, que têm como objetivos primordiais, a di-
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namização da transformação local dos PLTQT, promover a sua aproximação ao mercado, 
melhorar a comunicação e a promoção, e por fim estabelecer um compromisso organizativo.

No Quadro 2 são explicados em detalhe o funcionamento de cada um destes eixos, con-
juntamente com mais uma vertente de intervenção, isto é, ações diversas ao nível da comercia-
lização (comércio), exemplificando com casos concretos a sua aplicação.

Quadro 2 - Estratégias associadas à valorização da fileira de PLTQT
Fonte: Elaboração própria

Nesta perspetiva, para além de analisar o funcionamento destes cinco principais eixos, é 
necessário entender que é de extrema importância a articulação destes com outras atividades 
que não foram analisadas neste Estudo, como é o caso do património arquitetónico e natural, 
a religião, a caça e a pesca, o turismo, a gastronomia, tornando-se insubstituíveis na implemen-
tação de uma estratégia conjunta e holística para a promoção do meio rural.
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2.2. Estratégias articuladas com outras atividades

Segundo Realinho (2010) a possibilidade de articular os PLTQT com outras atividades 
e diversos setores da economia, facilita a constituição de redes de cooperação, incentivando 
assim um conjunto de stakeholders a estimular possíveis estratégias de eficiência coletiva.

As atividades passíveis de protocolar parcerias com projetos de investimento em PLTQT, 
apresentam-se a vários níveis, nomeadamente:

• PLTQT e o Turismo;
• PLTQT e a Hotelaria/Alojamento;
• PLTQT e a Gastronomia/Restauração;
• PLTQT e o Património Natural/Arquitetónico;
• PLTQT e os Eventos Promocionais (certames, feiras, mercados, coffee breaks, 

portos de honra);
• PLTQT e as Várias Entidades Institucionais.

Não se esgotando com as atividades citadas a possibilidade de extensibilidade desta rede aos 
próprios municípios, às associações de desenvolvimento rural, inclusive a outros sectores, tais 
como por exemplo desporto, festivais musicais, caça e pesca, ensino e formação, entre outras.

3. Identificação do Território e dos seus produtos (PLTQT)

Pretende-se neste subcapítulo concretizar uma breve apresentação e contextualização do 
território do Geopark Naturtejo, bem como apresentar uma seleção de PLTQT oriundos 
deste mesmo território.

3.1. Apresentação do território- Geopark Naturtejo

O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, que unifica os municípios de Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, tem como objetivo 
valorizar os locais que agem como testemunhos-chave da História da Terra, fomentando o 
emprego e promovendo o desenvolvimento rural.

O vasto património geomorfológico, geológico, paleontológico, e geomineiro, apresenta 
elementos de relevância nacional e internacional, de que são exemplos os icnofósseis de Pe-
nha Garcia, os canhões fluviais de Penha Garcia, das Portas do Ródão e de Almourão, a mina 
de ouro romana do Conhal do Arneiro e as morfologias graníticas da Serra da Gardunha e 
Monsanto.

Para além dos geossítios, o Geopark Naturtejo conta com o Parque Natural do Tejo Inter-
nacional e com áreas protegidas no âmbito da Rede Natura 2000 (sítios Gardunha, Nisa e S. 
Mamede) e de Importantes Áreas de Aves (Penha Garcia - Toulões e as serranias quartzíticas 
do Ródão), que testemunham a sua riqueza ecológica.

A história milenar desta região dotou-a de inúmeros castelos, igrejas e palácios, atingindo 
uma diversidade rara em Portugal. As ruínas da Civitas Egitânia em Idanha-a-Velha, as esta-
ções paleolíticas e a Arte Rupestre do Tejo, bem como as regiões megalíticas de Nisa e Rosma-
ninhal constituem polos de relevante interesse arqueológico.

As práticas ancestrais, testemunhos vivos das múltiplas singularidades da cultura raiana, 
têm fortes raízes na paisagem. O estatuto de “Aldeia mais portuguesa de Portugal”, conferido 
a Monsanto, e as Aldeias de Xisto, espalhadas pelo Geopark Naturtejo, são símbolos desta 
riqueza etnográfica ainda muito bem preservada.
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No que se refere a turismo de natureza o Geopark Naturtejo possui uma das mais densas 

redes de percursos pedestres, de pequena e grande rota, do país. Estas vias, para a descoberta 
do território, correspondem à malha unificadora dos múltiplos núcleos de atração para um 
turismo ativo.

3.2. O que é um PLTQT?

De certa forma, os PLTQT referem-se a uma categoria de produtos únicos e distintos. 
Aos quais é frequentemente atribuída a classificação gastronómica de produtos gourmet ou 
delicatessen, como prova de se tratar de um género de produtos que mesmo simples na sua 
natureza acabam por ser tratados e transformados em verdadeiras iguarias.

Tal facto, prende-se na maioria dos casos, fundamentalmente com as matérias-primas uti-
lizadas na sua confeção e simultaneamente pelos conhecimentos aplicados, bem como a espe-
cificidade dos usos e práticas aplicadas na sua produção, do seu consumo e da sua distribuição 
e comercialização.

Segundo Barberis (1996), citado por Ribeiro & Martins, este género de produtos são fa-
cilmente identificados pela sua origem geográfica, pelo seu processo de produção e pelas suas 
qualidades intrínsecas.

Neste estudo assume-se que o fundamento da criação do conceito de PLTQT surge da 
necessidade de unificar e agregar em torno de um único termo a pluralidade de designações 
utilizadas de distintas formas, como por exemplo “produtos locais”, “típicos”, “tradicionais”, 
“regionais”, “da terra”, “de qualidade”, “caseiros”, entre muitas outras.

Sendo por isso, conforme evidência a Figura 1, através da sigla PLTQT arquitetada uma 
imagem de um produto agroalimentar que reproduz em si, simultaneamente, vários requisitos, 
caraterísticas e atributos, nomeadamente:

• Produto Local, isto é geograficamente inserido num determinado território;
• Produto Tradicional, ou seja com ligações atestadas a esse mesmo território (histó-

ria, religião, etc.);
• Produto de Qualidade, de certa forma garantida e comprovada por um símbolo, 

selo, marca ou certificação;
• Produto Típico, isto é com tipicidade própria, seja pelas matérias-primas exclusivas 

no seu fabrico ou pela maneira de fazer (processo de produção).

Figura 1 - Foto exemplificativa de alguns PLTQT. Fonte: Elaboração própria
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 3.3. Seleção de um cabaz de PLTQT do Geopark Naturtejo

O território do Geopark Naturtejo caracteriza-se por uma grande diversidade de produtos 
agroalimentares, sendo alguns destes classificados como PLTQT, dependendo das suas carate-
rísticas, processos de fabrico, tradição, entre outros fatores e critérios.

Sobressai um conjunto de 6 fileiras agroalimentares de elevado potencial endógeno, no-
meadamente, a fileira do azeite, azeitonas e derivados (pasta de azeitona), a fileira do queijo, 
a fileira do vinho, aguardente e derivados, a fileira das compotas, do mel, dos licores e ervas 
aromáticas, a fileira da panificação e dos bolos tradicionais (principalmente o borrachão) e por 
fim, mas não menos importante, a fileira do fumeiro (enchidos vários e presuntos).

Gráfico 1 - Distribuição dos PLTQT pelo território do Geopark Naturtejo. Fonte: Elaboração 
própria

Face ao exposto, pode afirmar-se que na maioria dos Municípios que compõem o Geopark 
Naturtejo, conforme demonstrado no Gráfico I, existe uma razoável representatividade dos 
PLTQT, sendo de evidenciar nesse sentido, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença e Vila 
Velha de Ródão, pela diversidade apresentada. 

Por outro lado a dedicação quase exclusiva a alguns produtos, como é no caso de Nisa e 
Oleiros, apostando quase exclusivamente, no primeiro caso, nos enchidos e queijos, e no se-
gundo caso na aguardente de medronho e doçaria tradicional.

Resumindo, a riqueza, a tipicidade e variedade gastronómica do território estudado, que 
atrai muita gente ao Geopark Naturtejo, dificilmente se poderá manter sem a existência dos 
PLTQT, o que por um lado, coloca um desafio sério aos vários intervenientes neste processo 
(produtores, distribuidores, retalhistas, promotores, etc.), e por outro uma necessidade de ga-
rantir a qualidade mesmo com aumentos de produção, e uma utilização deste tipo de produtos 
na própria gastronomia e restauração locais. 
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4. Apresentação do Projeto: Amo-Produto Local

Na base da realização de um investimento financeiro, segundo Jóia (2011) existe a necessi-
dade de garantir uma aplicação lógica e coerente de fundos e recursos para que sejam gerados 
rendimentos, durante um determinado período temporal de forma a obter a maximização da 
riqueza da empresa.

Atualmente, segundo este investigador, mesmo que se consiga acompanhar a evolução 
tecnológica, torna-se difícil organizar processos estruturados e lógicos para lidar com eventos 
que se caraterizam pela novidade, complexidade e dinâmica, caso as empresas não realizem 
este tipo de estudo, impulsionadas pela crescente competitividade e pelo anseio de melhores 
resultados.

Algumas das preocupações-chave a ter em conta na definição do rumo estratégico de uma 
organização prendem-se com o análise da situação evolvente, considerar todos os aspetos es-
truturais, estudar o mercado, observar o perfil do cliente, procurar oportunidades rentáveis de 
crescimento, ponderar parcerias estratégicas. Espera-se por isso que o projeto Amo- Produto 
local vá ao encontro dos objetivos propostos e que simultaneamente sirva como pilar para a 
realização deste tipo de investimento. 

Assim como objetivo prioritário deste estudo e com a intenção de o converter num pro-
jeto de empreendedorismo, propôs-se criar de raiz uma atividade empresarial que se dedica à 
divulgação, promoção e comércio de Produtos Locais, Tradicionais de Qualidade e Tipicidade 
provenientes do território do Geopark Naturtejo. No Quadro3 é realizada uma identificação 
sumária da empresa.

Quadro 3 - Identificação sumária da Amo-Produto Local
Fonte: Elaboração própria
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4.1. Caraterização da empresa

Representando uma empresa low cost, a Amo – Produto Local, efetiva a sua atividade 
através de uma plataforma web (www.amo-produtolocal.com), através da qual divulga os seus 
produtos e respetivos produtores através da sua marca própria e registada, permitindo-se as-
sim operar eficientemente com reduzidos custos fixos, partindo para o lançamento de um 
novo produto com um investimento relativamente reduzido, ou seja, limitado aos custos das 
matérias-primas e subsidiárias, o seu embalamento, a rotulagem e finalmente a sua distribuição. 

4.2. Modelo de negócio

O negócio assenta na promoção, divulgação e comércio de PLTQT apostando na apresen-
tação de um cabaz identificativo do território do Geopark Naturtejo, elaborado artesanalmen-
te com recursos oriundos da produção biológica ou artesanal.

A inovação e diferenciação deste negócio é garantida pela apresentação de uma marca 
exclusiva e registada, que evoca o conceito de “alimentação tradicional, local, do saber fazer 
ancestral e por isso saudável”, seguindo as premissas de uma filosofia de gestão sustentável, 
assente na preservação da natureza, num ambiente de agricultura racional e biológica, social e 
culturalmente atenta, privilegiando os recursos da região.

Pretende-se alcançar mercados específicos de considerável aglomerado populacional e 
pertencentes a um estrato económico alto e médio alto, em segmentos de mercado como o 
gourmet e delicatessen, isto é, o conceito alimentar “tradicional, local, do saber fazer ancestral 
e saudável”, posto à disposição do cliente a preços legítimos, garantia de um justo valor para 
o seu produtor, que frui na sua escassez, exclusividade, genuidade e originalidade a garantia da 
rentabilidade, condição obrigatória para a prossecução do projeto.

Em função das preferências do cliente alvo, e de acordo com a missão estabelecida são 
disponibilizados os produtos da Amo – Produto local em 3 formatos diferentes, isto é, os 
produtos isolados e vendidos separadamente, um cabaz de PLTQT (3 diferentes tamanhos) e 
o evento Rota dos PLTQT, disponibilizados num único local (website) ou em locais distintos, 
ambos diferenciados e valorizados por uma marca própria:

• Produtos Amo – Produto Local – fornecimento de PLTQT (azeite, mel, aguarden-
te, compota, chá, etc.) de forma isolada e vendidos separadamente, nas quantidades 
pretendidas;

• Cabaz Amo – Produto Local – fornecimento de um conjunto organizado e sele-
cionado de PLTQT, acondicionado por meio de uma caixa (cabaz) desenvolvida 
para o efeito, e apresentada em 3 tamanhos diferentes (3, 6 e 10 produtos). Sendo 
possível o cliente escolher e selecionar os produtos desejados, nos dois primeiros 
tamanhos, isto é poderá escolher entre 3 e 6 PLTQT, inclusive a variedade de pro-
dutos que deseja.

• Evento sazonal, pontual e promocional dos produtos e produtores que se apelidou 
de Rota dos PLTQT, sendo de participação facultativa e apenas se o cliente assim 
o desejar e mostrar esse seu interesse através de inscrição neste percurso temático.

Apresenta-se no Quadro 4, em forma de representação visual, a nossa gama de produtos 
e a forma como são disponibilizados ao cliente, assim:



106

Quadro 4 – Modelo de negócio da Amo-Produto Local.  Fonte: Elaboração própria

4.3. Posicionamento no Mercado

O Conceito alimentar da Amo – Produto Local direciona-se a um cliente-alvo bem defi-
nido e específico, característico dos centros populacionais (espaços urbanos), habitualmente 
frequentador do mercado gourmet e delicatessen, que evidência especiais preocupações a nível 
da sua alimentação, considera-se conhecedor e curioso em novidades, e em alguns casos é um 
seguidor do conceito “affordable luxury”.

Pretendemos igualmente angariar como potenciais clientes, empresas (públicas e/ou privadas) 
que pretendam oferecer aos seus funcionários ou a outras empresas, os nossos produtos. Neste 
caso também se inserem os hotéis e as pousadas, bem como as estações de serviço.

Ambiciona-se igualmente alcançar com os nossos produtos outro tipo de entidades, tais como 
os postos de turismo, as lojas francas, as casas TER, museus, espaços municipais entre outros.

Nessa ótica a matriz produto/mercado encontra-se representada visualmente no Quadro 5.
Entendemos que o nosso cliente-alvo tem uma preocupação acrescida, em primeiro lugar 

com a sua qualidade de alimentação e os benefícios que esta representa para a sua saúde, e se-
guidamente uma necessidade de informação acerca dos PLTQT em questão, para que de certo 
modo se possa considerar entendedor/apreciador do assunto, e sentir o efeito de regozijo no 
momento da partilha de informação pelos seus relacionamentos, sendo neste caso considera-
do o próprio elemento divulgador.

Assim, facilmente se entende que os nossos produtos satisfazem plenamente as primeiras 
necessidades deste tipo de clientes, pois incorporam a qualidade pretendida e são munidos 
de comunicação bastante completa (rótulos, contra-rótulos, textos do cabaz, website, desdo-
brável da Rota dos PLTQT, etc.), que privilegia quem pretende e se interessa por este tipo de 
informação.

4.4. Cadeia de valor

A Amo – Produto Local tem na sua cadeia de valor um leque de partes interessadas, que 
contempla desde os fornecedores da atividade de logística até á produção e venda do produto 
ao cliente final nos diversos pontos de venda física ou virtual.
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Quadro 5 – Matriz Produtos/Mercados. Fonte: Elaboração própria

Definida como o conjunto de atividades desempenhada por uma organização desde os 
contatos com os fornecedores até à distribuição final, a cadeia de valor da Amo – Produto 
Local, contempla através da marca disponível, fornecedores de matérias-primas, de matérias 
subsidiárias, de serviços gráficos (gráfica), de assistência mecânica a veículos e por fim de 
NTI’s, conforme se pode observar na Figura 2.

Figura 2 - Cadeia de valor Amo-Produto Local. Fonte: Elaboração própria
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4.5. Layout

O layout da Amo - Produto Local, assenta na imagem que pretendemos que os clientes 
tenham da nossa empresa, valores como confiança, qualidade, diferenciação, tem obrigatoria-
mente de estar presentes na imagem que tentamos passar-lhes. Um exemplo dessa imagem 
pretendida, é o Layout da Amo – Produto local, que se encontra representado na Figura 3.

Figura 3 - Layout da Amo-Produto Local. Fonte: Elaboração própria

4.6. Marca

Foi através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) que se procedeu ao 
registo da marca “Amo – Produto Local”, como símbolo da ligação e do respeito desta pelos 
produtos em questão. Nomeadamente pretende-se um efeito “affordable luxury”, não descu-
rando qualquer pormenor que impeça a sua chegada aos mercados pretendidos.

A empresa pretende criar uma marca forte e de grande notoriedade junto aos seus clientes 
no sentido de promover a fidelização destes quer ao conceito de PLTQT (biológicos e artesa-
nais), quer aos próprios produtos Amo – Produto Local. Neste sentido a aposta no mercado 
internacional (momento posterior) é um exemplo claro de onde se pretende chegar com a 
referida marca. Uma representação gráfica do seu logotipo é o que se pretende com a Figura 4.

Figura 4 - Marca da Amo – produto Local. Fonte: Elaboração própria

No que se refere aos elementos principais que compõem esta marca registada, considerada 
como um dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS) apontados, encontram-se identificados e 
resumidos no Quadro 4.
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Quadro 4 – Aspetos característicos da marca Amo – Produto Local. Fonte: Elaboração pró-
pria

4.7. Os Produtos

O cabaz “Amo – produto local”, incorpora no seu interior um conjunto de Produtos Lo-
cais, Tradicionais de Qualidade e Tipicidade (PLTQT) produzidos exclusivamente para si, no 
território do Geopark Naturtejo.

Destaca-se uma garrafa de Azeite Biológico (Proença-a-Velha), uma garrafa de Aguardente 
Biológica de Medronho (Madeirã – Oleiros), uma garrafa de Licor de Poejo (Ladoeiro - Ida-
nha-a-Nova), um frasco de Compota Biológica (Carvalhal - Proença-a-Nova), um frasco de 
Mel de Cortiço (Sobral do Campo – Castelo Branco), um frasco de Tisana Biológica (APPA-
CDM – Castelo Branco), um boião de Pasta de Azeitona Biológica (Vila Velha de Ródão), um 
boião de Queijo Velho Biológico de Mistura Conservado em Azeite (Malpica do Tejo – Caste-
lo Branco), uma caixa de Bolos Secos Artesanais – Borrachões (Monforte da Beira – Castelo 
Branco), e uma embalagem de Paio Artesanal (Alpalhão – Nisa). Sendo que este conjunto de 
produtos também pode ser vendido isoladamente, produto a produto. Uma imagem do cabaz 
“Amo – produto local”, encontra-se representada na Figura 5.

Figura 5 – Produtos Amo-Produto Local. Fonte: elaboração própria

Além de um presente é um convite para que faça uma visita de carácter turístico a uma 
determinada região, pois incorpora um desdobrável informativo, neste caso concreto para 
participar na Rota dos PLTQT, que poderá num futuro próximo envolver uma estadia no 
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“Amo –Eco-camping” e a visita guiada a todas as explorações unidades de produção que são 
parceiras neste cabaz de PLTQT.

O cabaz da Amo - produto local, mesmo nesta fase inicial, já foi considerado um Geopro-
duto, e por essa razão será permitida a obtenção e utilização de um selo de certificação de tal 
distinção.

Mais do que utilizar o selo de Geoproduto esta certificação permite através da parceria 
como Geopark Naturtejo, aumentar a rede de contactos e de locais de venda e promoção.

4.8. Missão, Visão, Valores

O “corebusiness” da Amo - Produto Local, é conseguir ser uma empresa reconhecida no 
mercado nacional e garantir a sua presença no mercado internacional (numa fase posterior) 
enquanto fornecedor de Produtos Locais, Tradicionais de Qualidade e Tipicidade (PLTQT) 
no mercado gourmet, mercearias finas, mercado da “tradição e saudade”, destinados a um 
segmento de clientes da classe alta, média alta, apreciadores dos genuínos PLTQT.

Para isso, e para atingir esta posição, a missão da Amo- Produto Local assenta em servir 
aos seus clientes, PLTQT embalados, apresentados em forma de bebidas e géneros alimenta-
res, de forma “tradicional, local, do “saber-fazer” ancestral e saudável”, recorrendo para isso 
ao eco design, packaging, rotulagem exclusivos.

Os principais objetivos e metas a alcançar serão a criação de valor acrescentado para o 
binómio negócio/região, através de parcerias regionais (produtores agrícolas, locais de venda, 
autarquias locais), apostando numa racionalização de custos operacionais (low cost), ou seja, 
partindo para o lançamento de um novo produto com uma estrutura de custos fixos reduzida 
e acima de tudo através do respeito pela comunidade e pelo meio ambiente. Uma imagem da 
Missão, Visão e Valores é representada na Figura 6.

Figura 6 – Missão, Visão e Valores da Amo – Produto Local. Fonte: elaboração própria

Após estar definida a Missão da Amo - Produto Local, a propósito de divulgar, promover 
e comercializar os PLTQT em vários pontos de venda, nomeadamente em lojas específicas 
(lojas gourmet e delicatessen, lojas francas, lojas de tradição e saudade), outros locais estraté-
gicos (estações de serviço, estações rodoviárias e ferroviárias, hotéis, postos de turismo), bem 
como em alguns eventos (feiras regionais, certames, etc.), a empresa em questão pretende nos 
mercados onde iniciará a sua atuação futura (Regional e Nacional) ser reconhecida enquanto 
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fornecedora de “alimentação tradicional, local e saudável”, à base dos PLTQT, enquanto fun-
damento da sua Visão.

5- Conclusões

A realização do presente estudo com o projeto de empreendedorismo que se encontra 
associado “Amo- Produto Local”, arrasta consigo a possibilidade de atenuar as fragilidades e 
ameaças apontadas, para o território do Geopark Naturtejo, sediando nele uma empresa, fo-
mentando a fixação de recursos humanos qualificados, criando um produto exclusivo e bastan-
te característico, detentor de um enorme vinculo às tradições, costumes e cultura destas gentes. 

Permite-se assim promover o potencial endógeno de um território e simultaneamente 
amenizar o fosso para com os espaços urbanos.

Finalmente no que diz respeito aos tipos de valorização possível, entende-se por bem uma 
harmonização entre a vertente institucional e a da fileira dos PLTQT, uma vez que não se 
apresentam contrárias mas sim complementares.
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A GESTÃO DA INOVAÇÃO NAS EMPRESAS: 
O CASO DA BEIRA INTERIOR 

Carla da Silva Bonito Taborda1, Cristina Maria Santos Estevão2 & Sara Morgado Nunes2

Resumo

Perante a conjuntura atual estamos diante de mercados empresariais cada vez mais 
competitivos. Neste contexto, as empresas necessitam de promover práticas inovadoras 
de uma forma sistemática de modo a assegurar a sua sobrevivência a médio e longo 
prazo. Assim, tendo em conta o papel que a inovação tem nas empresas e no desenvolvi-
mento regional, este estudo tem como finalidade analisar os objetivos da inovação a que 
os gestores dão mais importância. Os dados foram obtidos aplicando o questionário do 
CIS III 2008, a empresas da Beira Interior, tendo-se posteriormente procedido ao tra-
tamento da informação recolhida quer recorrendo à sua análise descritiva, quer através 
da aplicação de técnicas de inferência estatística. Deste estudo conclui-se que a imple-
mentação da inovação tem o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos, aumentar 
a quota de mercado, existindo ainda a necessidade de reduzir custos e de ir ao encontro 
das regulamentações ambientais de saúde e de segurança, verificando-se ainda que a 
experiência e a formação técnica dos empresários têm influência ao nível do emprego.
Palavras-chave: Inovação, Empresas, Produtos, Beira Interior, CIS.

1. Introdução

A inovação é um assunto extremamente atual, não só na teoria, como na prática da gestão. 
Isto porque estamos num ambiente empresarial a nível global cada vez mais competitivo e a 
inovação é cada vez mais um fator crítico para que as empresas possam assumir uma posição 
dominante (Cheng et al., 2010) e possam revigorar as suas capacidades (Hu e Hsu, 2008; ka-
minski et al., 2008). Amaral (2011) reforçam esta ideia afirmando que a pressão competitiva é 
de tal forma elevada, que os produtos e processos têm um ciclo de vida cada vez mais curto, 
daí as empresas terem que adotar uma posição de mudança e de inovação constante, para as-
sim conseguirem o sucesso competitivo dos seus produtos no mercado. Face a isto, a inovação 
é assim vista como um dos principais rumos de adaptação a um meio envolvente cada vez mais 
dinâmico (Roberts e Amit, 2003; Hua e Wemmerlov, 2006). Uma empresa só poderá obter 
melhores resultados do que os seus concorrentes se conseguir criar um fator diferenciador que 
se mantenha ao longo do tempo, sendo o principal instrumento de criação dessa vantagem 
competitiva: a inovação ou os atos de inovação (Porter, 1996). 

No novo contexto onde estão inseridas as pequenas e médias empresas, ou mais concreta-
mente os sistemas de pequenas e médias empresas e a sua capacidade em participar de forma 
mais ativa na transformação dos sistemas de produção e logo, em inovar, permite-nos abando-
nar a ideia de que as grandes empresas são o único agente de inovação, sendo esta constatação 
muito importante, pois ela permite reconhecer que as capacidades de desenvolvimento são em 
grande parte localizadas a nível regional, podendo ser reforçadas por políticas adequadas se-
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gundo Marques (1999). Segundo Abbade et al. (2012) para obter o melhor desempenho organi-
zacional é necessário que as empresas, assim como os seus gestores, planeiem e implementem 
ações que direcionem a empresa para uma postura orientada para o mercado e orientada para 
a aprendizagem. Os mesmos autores acreditam que estas orientações incrementam o desem-
penho organizacional. Cabral et al. (2003) referem que inovar é mais que gerar e produzir os 
produtos ou prestar serviços novos com sucesso, significa também arriscar, conviver com a 
incerteza, gerar ideias e conviver com os erros e fracassos, tudo isto relacionado com o com-
portamento humano e por um conjunto de normativos. 

Mas falar de inovação não é suficiente, é necessário recolher dados sobre inovação e execu-
tar estudos empíricos, para melhorar a orientação empreendedora das empresas (Silva e Leitão, 
2007). Assim, tendo em conta o papel que a inovação tem nas empresas e no desenvolvimento 
regional, aliada à falta de estudos sobre esta temática nas regiões do interior de Portugal, esta 
investigação tem como finalidade analisar os objetivos da inovação a que os gestores dão mais 
importância.

Assim, a presente investigação apresenta-se estruturada do seguinte modo: efetuaremos 
inicialmente um enquadramento teórico sobre inovação, de seguida faremos a descrição da 
metodologia utilizada, bem como a descrição dos dados e das variáveis utilizadas no estudo. 
Posteriormente será efetuada a análise e discussão dos resultados da investigação. Por último 
são apresentadas as respetivas conclusões, limitações do estudo e sugestões futuras de inves-
tigação. 

2. Enquadramento Teórico

2.1 O que é inovação?

A capacidade de inovar é, atualmente, uma das principais vertentes da vantagem compe-
titiva das empresas (Marques, 2004; Ferreira et al., 2007). Ferreira et al., (2007) acrescentam 
que a inovação e a sua gestão não podem ser separadas das orientações estratégicas genéricas 
da empresa, pois entre elas existem inter-relações estreitas que contribuem decisivamente na 
criação das suas vantagens competitivas. Nesse sentido as empresas terão que procurar cons-
tantemente a inovação e consequentemente a mudança quer de novos produtos quer de novos 
mercados, tendo que procurar também novos processos de produção e novas atualizações 
tecnológicas, não se podendo acomodar, indo sempre em busca de novos sucessos (Amaral, 
2011).

Mas afinal o que é inovação? Palavra esta tão amplamente utilizada, mas muitas vezes, 
pouco compreendida. 

A inovação não é mais do que o processo de aplicar novas ideias no uso prático. No entan-
to com muita frequência, temos tendência para confundir o conceito de inovação com inven-
ção. Schumpeter (1934) esclareceu que invenção é uma ideia, um esboço, um modelo para um 
produto, processo ou sistema, novo ou aperfeiçoado, mas que não está ainda materializado no 
mercado. A inovação só se concretiza com a introdução no mercado. 

Pavit (1984) define inovação como um produto ou processo produtivo novo ou superior, 
usado ou comercializado com sucesso por uma empresa. O autor reconhece ainda que o facto 
de que a produção, adoção e difusão da inovação, especialmente tecnológica, são substanciais 
para o desenvolvimento económico e para as mudanças sociais nos países. Barney (1986) 
define genericamente, a inovação como um processo cuja finalidade é representada por uma 
realização, que envolve alguns atributos de valor criativo: um produto de valor, um procedi-
mento inédito ou um sistema original de utilidade social, quando dão lugar a uma maior como-
didade, conforto, segurança, energia, qualidade, estética, etc. Para este autor a característica da 
inovação está centrada sobre o grau de utilidade, que a mesma oferece ao coletivo social onde 



115
foi implantada, e que, em última instância, determina o seu sucesso ou fracasso. Para Drucker 
(1986) a inovação é um instrumento específico dos empreendedores e inclui a imitação cria-
tiva, ou seja, a introdução de algumas alterações nas características de um produto/processo 
lançado por um pioneiro, adaptando-se às necessidades dos clientes.

Dosi (1988) definiu inovação como um processo aberto, no qual os problemas não são 
suscetíveis de soluções claras / inequívocas e as oportunidades não sugerem opções claras 
para colmatá-las. Reigado e Braga (2000) consideram que a inovação é um processo cíclico, 
que ao longo da história tem acompanhado os ciclos de crescimento da economia, enquanto 
materialização de uma ideia nova e que aparece como resultado de um processo de investigação, 
avanço científico e progresso tecnológico, desenvolvendo-se num meio ambiente apropriado. 
Os mesmos autores acrescentam que alcança-se assim, um conjunto de outputs constituídos 
por produtos, melhorias de produtos existentes, novas formas de embalagem, novos proces-
sos produtivos, novos métodos de gestão e organização, novas formas de entrar em novos 
mercados, etc. Freire (2000) considera que a inovação é fundamental para o desenvolvimento 
de qualquer organização, pois através de novos produtos, serviços e processos é renovada 
não só a oferta no mercado, mas também as práticas de gestão internas. As empresas que não 
inovarem correm alguns riscos como: perder clientes, reduzir a rentabilidade e abandonar o 
negócio.

Marques (2004) vai mais longe afirmando que a inovação não implica apenas novos pro-
dutos, novos processos, novos serviços e ideias. Inovação é muito mais: é a descoberta do 
conceito novo, uma nova prática de gestão e se para uns, representa uma oportunidade, para 
outros, uma ameaça. 

Uma inovação é ainda a implementação de um produto (bem ou serviço) ou processo, 
novo ou significativamente melhorado, um novo método de marketing ou uma nova estrutura 
de métodos utilizados nas práticas de negócios, organização do local de trabalho ou nas rela-
ções externas (OCDE, 2005). 

Segundo Lundvall (2005), a inovação é definida como um processo contínuo que envolve 
não só a associação da inovação radical e incremental, mas também a difusão, a absorção e a 
utilização da inovação, sendo a inovação vista como um reflexo da aprendizagem interativa re-
lacionando-se com as atividades em curso na produção e nas vendas. Já para Sarkar e Carvalho 
(2006) a inovação refere-se à conjugação de um conjunto de competências, conhecimentos, 
recursos e qualidade para pôr em prática uma ideia no mercado de forma sustentável, que po-
derá ser desencadeada pela empresa internamente, por motivos relacionados com a estratégia 
de mercado ou impulsionada pelos consumidores (mercado). 

Para a OCDE (2005) as atividades de inovação podem-se verificar em todos os setores 
da economia: em empresas de transformação, nas empresas de serviços, na administração 
pública, no setor da saúde e até mesmo no setor particular. No entanto os investigadores têm 
a consciência de que a inovação nos serviços é distinta da inovação nas empresas do setor 
transformador, pois o próprio setor é portador de características distintas, criando assim a ne-
cessidade de construção de novas abordagens devido às características intrínsecas aos próprios 
serviços (Miles, 2005).

Beira (2006) refere que a inovação é essencialmente um processo social, de redes sociais 
que ligam mundos diferentes e de recombinação de experiências anteriores e noutros domí-
nios e mais do que um processo emergente do stock de conhecimentos científicos e tecnoló-
gicos e que é na interseção de mundos e trajetórias diferentes, que se criam as oportunidades. 
Amaral (2011) consideram que a geração de ideias é um fator fundamental da criatividade e 
da inovação, pois sem novas ideias não haverá novos produtos ou serviços, no entanto, a ges-
tão dessas mesmas ideias também são importantes, sendo necessário alinhar as novas ideias 
à estratégia da empresa e ao mercado concorrencial de modo a conseguir o sucesso, que se 
pretende alcançar. Para estes autores, nos últimos anos têm-se assistido a algumas mudanças 
no meio envolvente das organizações e verificou-se um forte progresso tecnológico devido 
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ao avanço da informática, que possibilitou a aplicação de conhecimentos e de tecnologias aos 
produtos concorrentes. No entanto, para Albert et al. (2011) a inovação significa mais do que 
o desenvolvimento ou utilização de tecnologia ou de outras formas de produto ou mudança 
de processos. 

Reigado e Braga (2000) alertam para o facto da inovação não surgir de forma espontânea 
e muito menos ao acaso. Surge num território apropriado (meio inovador) organizado e que 
influencia as dinâmicas de inovação, por outro lado os métodos inovadores podem e devem 
ser introduzidos no ordenamento e formas de ler o território, possuindo este meio, empre-
sários dinâmicos e clientes exigentes. A capacidade de inovação é também fundamental para 
que os governos apoiem políticas de inovação e de mudanças tecnológicas nas regiões, mais 
especificamente nas áreas rurais (Doloreux e Dionne, 2008).

Na opinião de Anthony et al. (2008), o maior ‘castigo’ acerca da inovação é que a prova 
nunca acaba. Um inovador cria um novo mercado, e logo outras empresas surgem para o inun-
dar. Consegue desviar-se de uma ameaça, e logo surge outro atacante, cobiçando avidamente o 
seu negócio principal. Por outro lado, a inovação não é somente uma técnica do departamento 
de investigação e desenvolvimento, é muito mais do que isso, segundo Silva (2007) é um pro-
cesso não linear, evolucionário, complexo e interativo de aprendizagem e de relacionamento 
entre a empresa e o seu meio envolvente. Freeman (1975) afirmou que para uns a inovação é 
uma “aventura” atrativa, para outros uma “tábua de salvação”.

3. Os empresários e os factores de inovação

Os empresários/empreendedores são indivíduos que têm como tarefa dirigir novas com-
binações de recursos e a sua função consiste em reconhecer e realizar novas oportunidades 
na área económica (Schumpeter, 1934). Schumpeter (1934, 1939, 1942) defendeu ainda que o 
empresário é a primeira força a estimular o desenvolvimento económico, pois é capaz de criar 
inovações que lhe permitem obter lucros assumindo os riscos inerentes a essas “criações”. 
GEM (2007) considera que o empreendedor deve possuir algumas caraterísticas nomeada-
mente motivações, inovações e desejo de atingir um elevado crescimento. Para Drucker (1985) 
a inovação é uma ferramenta específica dos empresários e constitui os meios através dos quais 
exploram a mudança como uma oportunidade, para uma empresa diferente e/ou um serviço 
diferente. A inovação pode ser apresentada como uma disciplina, capaz de ser aprendida e de 
ser praticada.

Raposo et al. (2004) consideram que o empreendedorismo e a inovação são aspetos de 
extrema importância para o sistema criativo da economia, para desenvolver o conhecimento, 
aumentar a produtividade e criar novos empregos. Assim, a competitividade de uma região 
assenta num processo ativo, com níveis de desenvolvimento ajustados à interação entre as 
situações de mercado e o retorno dos investimentos efetuados em inovação. Os investimentos 
em investigação e desenvolvimento também influenciam o crescimento das empresas, pelo 
facto de que novos produtos, novos processos ou novos métodos organizacionais poderem 
alterar a composição dos mercados (Raposo et al., 2004). Segundo Dinis (2004) a atividade 
empreendedora está relacionada com a existência de um meio envolvente com características 
favoráveis, pois o território e as empresas relacionam-se mutuamente, uma vez que as empre-
sas colaboram para o desenvolvimento territorial, o território também lhes proporciona um 
ambiente favorável à sua presença.

Devido à falta de recursos, as empresas de pequena dimensão sofrem maiores dificuldades 
para o desenvolvimento bem sucedido de novos produtos, no entanto são poucos os estudos 
empíricos que revelam, quais são os fatores críticos de sucesso na gestão de projetos de criação 
de produtos, especificamente em empresas de base tecnológica e de pequena dimensão (Sou-
der et al., 1997; March-Chordà, 2002). No entanto, na literatura são vulgarmente abordados 
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alguns fatores considerados como principais para a inovação, nomeadamente a importância da 
criação de novas ideias e a sua correta transmissão e utilização, isto porque dentro da empresa 
a partilha do conhecimento da informação só é importante, se todos estiverem em sintonia 
(Monge et al., 1992; Tidd e Bessant, 2009; kaufmann e Todtling, 2002; Chesbrough, 2004). Em 
relação à organização há investigadores que dão exclusiva atenção à estrutura organizacional, 
assim como à capacidade que as empresas têm de inovar a sua estrutura, como por exemplo 
encorajar os colaboradores a participarem nos processos de inovação, em prol de mais ino-
vação (Wheelwright e Clark, 1995; Slappendel, 1996). Outro fator é o ambiente interno das 
organizações, ou seja a correta criação de uma estratégia de inovação e a sua transmissão aos 
colaboradores é essencial à inovação (Robertsand Berry, 1985; Wheelwright e Clark, 1995; 
Slappendel, 1996; Lemon e Sahota, 2004). A cultura organizacional é outro fator, que leva à 
criação de conhecimento nos diversos colaboradores com capacidades diferentes, gerando 
um efeito sinergético pelo facto de conseguirem solucionar problemas pela capacidade, que 
têm de trabalhar em grupo (Amabile et al., 1996; McGourthy et al., 1996; Damanpour e Gopa-
lakrishnam, 1998; Lemon e Sahota, 2004). 

A forte orientação para o mercado, também tem sido apontada como um fator crítico de 
sucesso do desenvolvimento do produto e da empresa como um todo. Este fator abrange as-
petos como uma capacidade da empresa avaliar o potencial de mercado a par do novo produto 
e perceber quais as necessidades do mercado-alvo (Cooper e kleinschimdt, 1994;. Souder et 
al., 1997; Roberts e Berry, 1985). Narver e Slater (1990) também reforçam esta ideia, acrescen-
tando que a orientação para o mercado, deverá criar um elevado valor para o cliente, de forma 
mais eficaz e eficiente, gerando vantagens competitivas, de modo a obter melhor resultado 
operacional e estratégico. Lundvall (2005) acrescenta que a interação com os utilizadores é 
fundamental para a inovação do produto.

Por outro lado, os níveis de habilidades das pessoas envolvidas, no desenvolvimento do novo 
produto têm sido correlacionados com o sucesso e fracasso dos mesmos, pois a habilidade 
técnica pode ser definida como a competência e capacidade de execução correta, interferindo 
diretamente na qualidade das atividades e tarefas, que constituem o desenvolvimento do produto 
(Cooper e kleinschimdt, 1987; Major e Cordey-Hayes, 2000; kaufmann e Todtling, 2002). 

Loof  et al. (2001) ao estudarem os fatores da inovação detetaram ainda, que a dimensão da 
empresa é um dos fatores que pode influenciar o esforço da inovação na empresa. Também a 
relação entre a inovação e o desempenho das empresas é explicada com recurso à análise do cres-
cimento das vendas, ao volume de vendas, aos cash-flows, às oportunidades tecnológicas, à idade 
da empresa, aos subsídios, ao investimento em investigação e ao desenvolvimento numa base 
permanente, à cooperação e às barreiras de inovação (klomp e Van Leeuwen, 1999). Segundo a 
pesquisa empírica de Vossen e Nooteboom (1996), kleinknecht (2000) e kleinknecht e Oosten-
dorp (2002) o crescimento das exportações também tem um efeito positivo sobre as empresas.

Ernest (2002) aponta também outros importantes fatores relacionados com as caracterís-
ticas organizacionais para o desenvolvimento de novos produtos: a organização de equipas 
multifuncionais, a existência de um líder com autoridade e responsabilidade, a equipe de de-
senvolvimento do produto ser responsável pelas suas funções, o compromisso de membros da 
equipa e a intensidade de comunicação durante a realização do novo produto. O objetivo da 
estratégia tecnológica é orientar a empresa na aquisição, desenvolvimento e aplicação da tec-
nologia como fator de vantagem competitiva. Isto é, torna-se necessário determinar quais são 
os fatores-chave a nível tecnológico, para que no futuro, a empresa saiba como criar e produzir 
produtos sem depender do exterior. Esta estratégia deve estar intimamente relacionada com 
as demais estratégias da empresa, tornando-se indispensável garantir uma capacidade técnica 
para o aproveitamento da oportunidade de mercado em cada introdução de produto novo 
(Wheelwright e Clark, 1992; Lin, 2003).

Roberts e Berry (1985) discutem as diferentes opções estratégicas disponíveis para in-
troduzir inovação no mercado e para o desenvolvimento de novos produtos e processos, 
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devendo-se utilizar uma perspetiva que envolva toda a empresa, ao invés de uma perspetiva 
funcional limitada a determinados aspetos da empresa. Esta perspetiva deve incluir as necessi-
dades do cliente, como uma importante componente da rede externa. Sustentando essa visão, 
Cooper (1990) observou a importância de identificar as necessidades dos clientes e combiná-
-los com capacidades de corporação tecnológicas, as perspetivas também exigem a integração 
das diferentes funções das organizações. Abbade et al. (2012) sustentam a ideia de que é ne-
cessário que os gestores, planeiem e implementem ações que direcionem a empresa para uma 
atitude dirigida para o mercado e orientada para a aprendizagem, para que a empresa obtenha 
um melhor desempenho organizacional.

Narver e Slater (1990) concluíram que as empresas têm conhecimento de várias formas 
para reduzir os custos totais de aquisição e de aquisição para os consumidores e das formas 
de criar benefícios adicionais, por isso as alternativas têm de ser avaliadas, para identificar qual 
a melhor forma de criar um valor superior e sustentável para a empresa, para os clientes-alvo 
atuais e futuros.

4. Caracterização da Beira Interior

A Região da Beira Interior foi a área geográfica escolhida para a nossa investigação. Esta 
região integra as NUTS III, Beira Interior Norte, Cova da Beira, Beira Interior Sul, Serra da 
Estrela e Pinhal Interior Sul, que correspondem aproximadamente aos distritos da Guarda e 
de Castelo Branco. A área geográfica do estudo faz parte da região centro e da região fronteiri-
ça com Espanha e tem uma população aproximada de 357.187 habitantes e uma superfície de 
11.764,8 km2 (INE, 2010). Segundo Silva (2005), a Beira Interior é considerada uma região pe-
riférica, tendo uma dinâmica empresarial bastante fraca e uma diminuição bastante acentuada 
da população. Segundo North et al. (2001) e Smallbone et al. (2002), a densidade populacional 
é o critério mais usado pelos agentes económicos assim como nos estudos académicos, para 
determinar a fronteira entre as áreas rurais e as áreas urbanas. Em termos regionais, a OCDE 
(1996) considera rurais todas as áreas de NUT III com mais de 50% da sua população a vive-
rem em municípios rurais e todas as áreas com menos de 150 habitantes por km2 são áreas 
rurais. Por isso é de salientar que a Beira Interior, é considerada rural em todas as localidades 
que a compõem segundo os critérios da OCDE (1996).

5. Método, Amostra e Instrumento de Análise

O estudo dos objetivos que os empresários pretendem alcançar com implementação da 
gestão da inovação, realizou-se a partir de uma amostra de 96 empresas situadas na Beira In-
terior de Portugal, tendo os dados sido recolhidos entre janeiro e abril de 2012. Selecionou-se 
uma amostra de 300 empresas da Beira Interior e os questionários foram dirigidos aos seus 
empresários. Os inquiridos responderam ao questionário sob a forma de entrevista, através 
do contacto direto, via telefone, pessoalmente ou via correio eletrónico (email), após terem 
conhecimento do objetivo do estudo e ter sido garantida a confidencialidade da informação 
solicitada. 

A Tabela 1 contém a distribuição percentual relativa à caracterização das empresas que 
integram a amostra em estudo. A maior parte das empresas está sedeada no distrito de Castelo 
Branco (54,8%). Uma grande parte das empresas são sociedades por quotas (76,6%), que ini-
ciaram a sua atividade na década de 80 (29,3%), existindo também uma grande quantidade de 
microempresas (39,6%) e  empresas de pequena dimensão (49,5%). 
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Tabela 1 - Caracterização das Empresas em Estudo

 
Distrito N %
Castelo Branco 53 54,8
Guarda 43 45,2

Forma jurídica N %
Sociedade por quotas 74 76,6
Sociedade anónima 12 12,8
Outra 10 10,6

Início de actividade N %
Anterior a 1974 9 9,8
Entre 1974 e 1980 10 10,9
Entre 1981 e 1990 28 29,3
Entre 1991 e 2000 26 27,2
Entre 2001 e 2010 21 21,7
Entre 2011 e 2012 1 1,1

N.º de trabalhadores N %
< de 10 trabalhadores 38 39,6
De 10 a 50 trabalhadores 47 49,5
De  50 a 250 trabalhadores 10 9,9
> 250 trabalhadores 1 1,1

O setor das indústrias transformadoras (27%) e o setor do comércio por grosso e a reta-
lho; reparação de veículos automóveis e motociclos (25,7%), são os setores com mais peso na 
amostra em estudo (Tabela 2).

Tabela 2 – Distribuição das Empresas por Atividades Económicas

CAE N %

Indústrias transformadoras 26 27
Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 25 25,7
Construção 12 12,2
Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 8 8,1
Atividades de Informação e comunicação 6 6,8
Educação 5 5,4
Transportes e armazenagem 4 4,1
Alojamento, restauração e similares 4 4,1
Outras atividades de serviços 3 2,7
Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos 
e despoluição 1 1,4
Atividades administrativas e dos serviços de apoio 1 1,4
Atividades financeiras e de seguros 1 1,4

A Tabela 3 contém a distribuição percentual mais relevante na amostra em estudo, no que 
respeita à caracterização do perfil dos empresários. A maior parte dos inquiridos é do sexo 
masculino (91,1%), têm mais de 50 anos de idade (43,2%), possuem o ensino secundário 
(43,8%) ou licenciatura (28,1%), a maioria não tem formação técnica (50,6%) e a maior parte 
já tinha experiência na área de negócio (56,2%), no entanto grande parte nunca tinha criado 
qualquer empresa anteriormente (65,2%).
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Tabela 3 - Caracterização dos Empresários da Amostra em Estudo

Sexo N %
Masculino 87 91,1
Feminino 9 8,9

Idade do empresário N %
entre os 18 e 30 anos 8 8,4
entre 31 e 40 anos 26 27,4
entre 41 e 50 anos 20 21,1
mais de 50 anos 41 43,2

Habilitações literárias N %
Ensino Básico 16 16,9
Ensino Secundário 42 43,8
Ensino Tecnico-profissional 8 7,9
Licenciatura 27 28,1
Mestrado 3 3,4

Formação técnica N %
Sim 47 49,4
Não 49 50,6

Experiência na área de negócio N %
Sim 54 56,2
Não 42 43,8

N.º empresas criadas N %
Nenhuma 63 65,2
Uma 20 21,3
Duas 6 6,7
Mais de duas 6 6,7

O instrumento de recolha de dados utilizado foi estruturado tendo por base, o questioná-
rio do CIS III 2008 - Inquérito Comunitário à Inovação 2008, elaborado pelo Observatório da 
Ciência. Além das questões de caracterização da empresa, perfil do empresário o questionário 
contemplava 13 itens relativos a indicadores da inovação e objetivos da inovação, cuja resposta 
era dada numa escala de Likert de 4 pontos, onde 1 expressava alta importância e 4 irrelevante. 
Existiam ainda mais 3 itens através dos quais se pretendia avaliar o efeito da inovação sobre o 
emprego e cuja resposta era igualmente dada através de uma escala de Likert de 3 pontos, onde 
1 significava aumentou, 2 manteve-se e 3 diminuiu.

6. Resultados obtidos

A análise estatística dos dados obtidos foi feita recorrendo à versão 19.0 do software SPSS. 
A Tabela 4 contém a estatística descritiva básica para os 13 itens relativos aos objetivos que 
os empresários têm em vista com a implementação da inovação (itens 1 a 13) e para os 3 itens 
relativos aos efeitos da inovação no emprego (itens 14 a 16).

No que diz respeito aos objetivos da inovação, destaca-se o facto de todos os itens re-
gistarem pontuações inferiores a 2,14, o que indica que, de um modo geral, os empresários 
consideram os objetivos da inovação apresentados de alta ou média importância. Note-se 
que uma pontuação mais baixa reflete uma maior importância do aspeto em análise. O item 
5 regista a pontuação mais baixa, significando que os empresários dão muita importância à 
necessidade de introduzir a inovação nas empresas, tendo em vista uma melhoria da qualidade 
dos produtos; por outro lado, o desvio padrão obtido para este item (0,689) é relativamente 
reduzido, indicando que os inquiridos têm opiniões homogéneas, ou seja, os empresários 
parecem estar em sintonia relativamente a esta questão. Em segundo lugar vem o item 4, 
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que diz respeito à implementação da inovação para aumentar a quota de mercado, em terceiro 
vem o item 9 relacionado com a implementação da inovação para reduzir os custos do trabalho 
por unidade produzida, o item 13 encontra-se em quarto lugar e diz respeito à necessidade 
de ir ao encontro das regulamentações ambientais, de saúde e de segurança. Merecem ainda destaque, 
pela importância que lhes é atribuída, os itens alargar a gama de produtos e substituir produtos ou 
processos desatualizados.

Tabela 4 - Medidas de Estatística Descritiva Básica 

Item Descrição  N Mínimo Máximo Média Desvio
      Padrão

1. Alargar a gama de produtos 96 1 4 1,70 0,739
2. Substituir produtos ou processos desatualizados 96 1 4 1,73 0,799
3. Entrar em novos mercados 96 1 4 1,82 0,998
4. Aumentar a quota de mercado 96 1 4 1,58 0,780
5. Melhorar a qualidade dos produtos 96 1 4 1,47 0,689
6. Melhorar a flexibilidade na produção 96 1 4 1,74 0,882
7. Aumentar a capacidade de produção 96 1 4 1,89 0,875
8. Melhorar a saúde e a segurança 96 1 4 1,75 0,813
9. Reduzir os custos do trabalho por unidade produzida 96 1 4 1,64 0,918
10. Reduzir o material usado por unidade produzida 96 1 4 2,14 1,045
11. Reduzir a energia utilizada por unidade produzida 96 1 4 1,90 1,043
12. Reduzir o impacto ambiental 96 1 4 1,85 0,908
13. Ir ao encontro das regulamentações ambientais, 
      de saúde e de segurança 96 1 4 1,66 0,853
14. Emprego de quadros superiores 96 1 3 1,87 0,411
15. Emprego de quadros intermédios 96 1 3 1,99 0,348
16. Emprego de operários 96 1 3 1,95 0,543

A baixa pontuação obtida para o item 14 traduz a perceção de que a inovação terá conse-
quências ao nível do aumento do emprego de quadros superiores. No entanto, é no que diz respeito 
aos efeitos da inovação ao nível do emprego de quadros intermédios que os empresários evidenciam 
uma opinião mais homogénea (desvio padrão=0,348).

Numa fase seguinte, recorreu-se às técnicas de inferência estatística de forma a averiguar a 
existência de eventuais relações entre as variáveis em estudo. A Tabela 5 contém a informação 
relativa ao Teste do Qui-Quadrado, ao cruzarmos as atitudes face aos objetivos da inovação e 
algumas características das empresas e dos empresários. 

Podemos verificar que a atividade desenvolvida pela empresa está associada ao grau de 
importância atribuído à inovação para alargar a gama de produtos (p<0,01), bem como para au-
mentar a quota de mercado (p=0,037). São as Indústrias Transformadoras seguindo-se o Comércio por 
Grosso e a Retalho; Reparação de Veículos Automóveis e Motociclos, os setores em que é atribuída uma 
importância mais significativa a esses itens.

Observa-se ainda uma tendência para as empresas do distrito de Castelo Branco atribuírem 
maior grau de importância ao objetivo de entrar em novos mercados que as empresas localizadas no 
distrito da Guarda, no entanto a relação não chega a ser estatisticamente significativa. 

Por outro lado, o facto de os empresários possuírem formação técnica, relaciona-se com vá-
rios objetivos da inovação, nomeadamente ao nível da melhoria da saúde e da segurança (p=0,049), 
da redução da energia utilizada por unidade produzida (p=0,018), da redução do impacto ambiental 
(p=0,005) e da preocupação com as regulamentações ambientais, de saúde e de segurança (p=0,012). 

Podemos constatar ainda que o facto de os empresários possuírem formação técnica e experi-
ência anterior na mesma área de negócio, tem influência na perceção relativamente ao emprego 
de operários (p=0,023 e p=0,034, respetivamente).
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Tabela 5 - Teste do Qui-Quadrado para testar associação entre os itens em estudo e algumas 

variáveis de caraterização

 Descrição Estatística P-Value
  de teste

CAE Alargar a gama de produtos  78,08 0,000
 Substituir produtos ou processos desactualizados 43,00 0,114
 Entrar em novos mercados  35,71 0,342
 Aumentar a quota de mercado 48,92 0,037
 Melhorar a qualidade dos produtos  43,57 0,103
 Melhorar a flexibilidade na produção 43,84 0,098
 Aumentar a capacidade de produção  42,79 0,118
 Melhorar a saúde e a segurança 39,35 0,207
 Reduzir os custos do trabalho por unidade produzida 41,54 0,146
 Reduzir o material usado por unidade produzida 40,98 0,160
 Reduzir a energia utilizada por unidade produzida 39,95 0,189
 Reduzir o impacto ambiental 41,22 0,154
 Ir ao encontro das regulamentações ambientais, de saúde e de segurança 40,82 0,164
 Emprego de quadros superiores 26,25 0,241
 Emprego de quadros intermédios 13,02 0,933
 Emprego de operários 23,94 0,351

Distrito Alargar a gama de produtos  2,58 0,461
 Substituir produtos ou processos desactualizados 1,44 0,696
 Entrar em novos mercados  7,73 0,052
 Aumentar a quota de mercado 0,92 0,820
 Melhorar a qualidade dos produtos  2,11 0,551
 Melhorar a flexibilidade na produção 0,59 0,900
 Aumentar a capacidade de produção  3,16 0,367
 Melhorar a saúde e a segurança 4,82 0,186
 Reduzir os custos do trabalho por unidade produzida 4,92 0,178
 Reduzir o material usado por unidade produzida 4,66 0,199
 Reduzir a energia utilizada por unidade produzida 6,12 0,106
 Reduzir o impacto ambiental 7,21 0,066
 Ir ao encontro das regulamentações ambientais, de saúde e de segurança 5,71 0,126
 Emprego de quadros superiores 2,10 0,350
 Emprego de quadros intermédios 1,34 0,513
 Emprego de operários 2,31 0,316

Formação Técnica Alargar a gama de produtos  1,83 0,608
 Substituir produtos ou processos desactualizados 1,54 0,673
 Entrar em novos mercados  4,46 0,216
 Aumentar a quota de mercado 3,32 0,344
 Melhorar a qualidade dos produtos  4,94 0,176
 Melhorar a flexibilidade na produção 2,95 0,399
 Aumentar a capacidade de produção  1,83 0,608
 Melhorar a saúde e a segurança 7,84 0,049
 Reduzir os custos do trabalho por unidade produzida 6,41 0,093
 Reduzir o material usado por unidade produzida 6,92 0,075
 Reduzir a energia utilizada por unidade produzida 10,06 0,018
 Reduzir o impacto ambiental 12,66 0,005
 Ir ao encontro das regulamentações ambientais, de saúde e de segurança 10,86 0,012
 Emprego de quadros superiores 4,26 0,119
 Emprego de quadros intermédios 5,01 0,082
 Emprego de operários 7,51 0,023

Experiência Anterior Alargar a gama de produtos  2,15 0,543
 Substituir produtos ou processos desactualizados 7,19 0,066
 Entrar em novos mercados  5,42 0,143
 Aumentar a quota de mercado 3,43 0,330
 Melhorar a qualidade dos produtos  2,30 0,513
 Melhorar a flexibilidade na produção 1,06 0,788
 Aumentar a capacidade de produção  6,83 0,078
 Melhorar a saúde e a segurança 4,85 0,183
 Reduzir os custos do trabalho por unidade produzida 0,72 0,869
 Reduzir o material usado por unidade produzida 0,59 0,900
 Reduzir a energia utilizada por unidade produzida 0,71 0,871
 Reduzir o impacto ambiental 3,95 0,266
 Ir ao encontro das regulamentações ambientais, de saúde e de segurança 6,53 0,088
 Emprego de quadros superiores 1,85 0,396
 Emprego de quadros intermédios 1,33 0,514
 Emprego de operários 6,73 0,034
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7. Considerações Finais

Com esta investigação podemos concluir, que os empresários dão muita importância à im-
plementação da inovação com o objetivo de melhorar a qualidade dos produtos, de aumentar a 
quota de mercado, de reduzir custos do trabalho, bem como ir de encontro às regulamentações 
ambientais, de saúde e segurança. Tal como referem Narver e Slater (1990) e Abbade et al. 
(2012), a cultura organizacional deverá ter em conta o planeamento e implementação de ações, 
que direcionem a empresa para uma atitude, criando valor para o cliente. Verifica-se também 
uma necessidade de alargar a gama de produtos ou serviços, bem como substituir produtos 
ou processos que se encontram desatualizados, indo de encontro a alguns estudos efetuados 
(Narver e Slater, 1995; Lundvall, 2005; Barney, 1986; Cooper e kleinschimdt, 1994;. Souder et 
al., 1997; Roberts e Berry, 1985). Verificou-se ainda que o facto de os gestores possuírem for-
mação técnica é altamente importante (Cooper e kleinschimdt, 1987; Major e Cordey-Hayes, 
2000; kaufmann e Todtling, 2002; Nobre, 2008), pois o conhecimento é necessário com vista 
à sua transferência para a organização, conceitos de modo a melhorar a saúde e a segurança, a 
reduzir a energia, a reduzir o impacto ambiental, a ir de encontro às regulamentações ambien-
tais, de saúde e de segurança. Podemos ainda considerar que a experiência do empresário na 
área de negócio, também é uma mais-valia, tendo influência ao nível do emprego.

De uma forma geral, a grande limitação do presente estudo resulta do facto de haver uma 
certa falta de abertura no fornecimento de informações e dados importantes à elaboração ao 
estudo, no qual poderá estar relacionada com a falta de conhecimento que algumas entidades 
e pessoas possuem em saber que trabalhos desta natureza são um contributo para conhe-
cimento científico, em geral, e para o desenvolvimento do país, em particular. Para futuras 
investigações sugerem-se estudos mais aprofundados sobre a temática em questão, sendo de 
considerar outras variáveis e orientações, que possam afetar de forma significativa o modelo, 
como por exemplo, relacionar a inovação e o perfil empreendedor dos gestores e as suas prá-
ticas de desenvolvimento. Outra sugestão seria alargar o estudo para outra região do país e 
fazer-se comparações dos resultados obtidos.
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A RETENÇÃO DE CLIENTES EM GINÁSIOS: 
UM ESTUDO SOBRE AS SUAS DETERMINANTES

Célia Ferreira1, Sara Morgado Nunes2 & Fernando Paulico2

 

Resumo

Com o aumento da competitividade do sector do fitness, cresce a importância de 
desenhar estratégias e táticas para evitar a perda de clientes, até porque a conquista de 
novos clientes implica altos custos para as empresas. A retenção e fidelização do cliente 
poderá ser vital para a saúde financeira a médio e longo prazo da empresa. Importa 
conhecer o comportamento do cliente; saber o que valoriza no serviço e se a gestão do 
serviço prestado gera resultados positivos como a recomendação do serviço e recompra; 
se as ofertas/recompensas estão a ser eficazes e a gerar sucesso; perceber o que está a 
condicionar a perda de clientes; e efetuar estimativas para a eventual perda de clientes. 

Com o objetivo de avaliar a percepção dos clientes de fitness desenvolveu-se um 
estudo em quatro ginásios. A investigação realizada permitiu concluir que não obstante 
os inquiridos evidenciarem um alto grau de satisfação com a qualidade dos serviços e 
demonstrarem, inclusivamente, intenção de recomendação dos mesmos, tal não implica 
necessariamente a sua retenção.
Palavras-Chave: Qualidade do Serviço, Satisfação dos clientes, Lealdade, Comporta-
mento de Mudança, Perceção do Preço, Retenção de Clientes. 

1. Introdução

O ato da prática desportiva tem sido alvo de grandes desenvolvimentos ao longo dos 
tempos. Os primeiros relatos desportivos datam da Grécia antiga, de jogos no Coliseu de 
Roma para “entreter” o povo, atividades para a manutenção de militares e nobreza, evoluindo 
de tal forma que o desporto tornou-se uma indústria. Na era moderna vimos crescer um tipo 
de infraestruturas como piscinas, estádios de futebol e pavilhões desportivos, que permite à 
população em geral, praticar e assistir a grandes espetáculos desportivos.

A área do fitness começou por se desenvolver em forma de ginásios de rua, também desig-
nados como do “ferro”, musculação e bodybuilding. Posteriormente observou-se o crescimento 
de Academias de Aeróbica, que incluía atividades de grupo especialmente dedicadas para as 
mulheres. As academias foram evoluindo, acompanhando as tendências internacionais, nome-
adamente nas aulas de grupo; atualmente é possível assistir a aulas com programas específicos 
e pré-coreografados, que, para além da atividade física em si, proporcionam experiências úni-
cas no âmbito da prática desportiva.

Este rápido crescimento do mercado do fitness veio responder às necessidades, desejos e 
expectativas da vida moderna. O desenvolvimento das sociedades e de novas tecnologias para 
nos facilitarem a vida trouxe outros problemas como: a falta de tempo, a vida stressante e uma 
alimentação desequilibrada. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 600 000 das 

1 Aluna de Mestrado no Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova.
2 Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova.
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mortes por ano na Europa devem-se à falta de atividade física. A OMS também avalia que em 
2005 existiriam cerca de 1 bilião de pessoas com excesso de peso e mais de 300 milhões de 
obesos em todo o mundo (OMS, 2011). Desta forma a atividade física deixa de ser um proble-
ma individual, mas fundamentalmente um problema da sociedade, numa perspetiva preventiva 
de doenças e economia em tratamentos de saúde. Os Ginásios, Health Club’s ou Wellness 
Centers procuram, essencialmente, dar resposta a essa procura de bem-estar e de uma vida 
mais saudável.

De acordo com a AGAP – Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal, 
Portugal já conta com 600 000 mil membros em ginásios e Health Clubs. A evolução destes 
espaços de prática desportiva é evidente: em 2000 – 600 clubes, 2005 – 1000 clubes, 2007 – 
1300 clubes e em 2008 – 1400 clubes; representam, no global, uma faturação de 310 milhões 
de euros anuais, empregando entre 14 000 a 18 000 professores/instrutores/monitores. Des-
tes 1400 clubes, 700 são associados da AGAP, uma entidade que presta apoio às empresas 
da indústria do Health e Fitness em Portugal, nomeadamente apoio jurídico (AGAP, 2011). 
Tendo em consideração que este tipo de empresa abrange 5,7% da população portuguesa, é 
um mercado que se justifica estudar. 

Em termos legislativos, há fatores que têm afetado o sector, nomeadamente a alteração da 
taxa do IVA. Em Janeiro de 2008, os praticantes de atividade física em ginásios beneficiaram 
de uma redução da taxa de IVA de 21% para 5%, sustentada com os argumentos que estes 
espaços proporcionam uma maior qualidade de vida e, a longo prazo, a redução e prevenção 
de problemas de saúde, permitindo poupança ao Estado em termos de gastos com despesas 
de saúde. No início de 2011, verificámos exatamente o inverso, tendo sido atualizada a taxa de 
ginásios para 23%, entendendo o Estado português que, face às medidas de austeridade, estes 
espaços não carecem de redução da taxa de IVA. 

Com o aumento da competitividade do sector do fitness, cresce a importância de desenhar 
estratégias e táticas para evitar a perda de clientes, pois a conquista de novos clientes implica 
elevados custos para as empresas. A retenção e fidelização do cliente pode ser crucial para 
a saúde financeira a médio e longo prazo da empresa. Urge conhecer o comportamento do 
cliente; saber o que valoriza no serviço e se a gestão do serviço prestado gera resultados po-
sitivos como a recomendação do serviço e recompra; se as ofertas/ recompensas estão a ser 
eficazes e a gerar sucesso; perceber o que está a condicionar a perda de clientes e ponderar 
estimativas para a eventual perca de clientes.

2. A Retenção de clientes em ginásios

O esforço para a retenção do cliente do fitness inicia-se muito antes dele se tornar cliente. A 
retenção tem início nas campanhas de marketing e reforça-se na ação da venda para a aquisição 
de um novo cliente. Tem continuidade no seu acolhimento e desenvolve-se com a educação 
do cliente para o seu bem-estar e saúde. Este esforço recolhe como prémio do seu sucesso a 
vinculação do cliente aos serviços prestados, consolidando os seus hábitos de atividade física 
regular no clube (ginásio) (Caldeira, 2006). Para atingir números de sucesso na retenção, o 
ginásio terá que implementar estratégias de uma forma holística e organizada, dando atenção 
a fatores como o ambiente físico, qualidade das instalações, formação dos colaboradores, ex-
celência do serviço, profissionalismo. Estes fatores estão relacionados com os atributos dos 
serviços que podem conduzir ou não à satisfação dos clientes. Por sua vez, a satisfação está 
associada a atitudes de lealdade e atitudes de recompra do serviço, melhorando também a 
perceção do serviço e dos preços praticados pelo ginásio, tendo por objetivo final manter 
os clientes satisfeitos e fiéis. Estes aspetos são analisados nos pontos seguintes, procurando 
evidenciar-se a sua relevância para a gestão de um ginásio.
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2.1 Qualidade do Serviço e Satisfação dos Clientes

A definição de serviço tem sido muito discutida a nível da literatura, não existindo um 
consenso e uma definição única. Podemos definir um serviço como um processo, que con-
siste em várias atividades, mais ou menos intangíveis, entre o consumidor e o fornecedor do 
serviço. O serviço pode estar ou não ligado a um produto físico. Um serviço trata-se de uma 
atividade económica com características muito próprias. Essas características, que distinguem 
um serviço de um produto, destacando-se a intangibilidade, a inseparabilidade, a variabilidade 
e perdurabilidade (Lovelock, 1996). 

Uma das características dos Ginásios e Health Clubs é a prestação de um serviço onde está 
associado a satisfação de necessidades e o bem-estar. Este é um tipo de serviço com caracte-
rísticas tangíveis e intangíveis.

De acordo com (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988), podemos definir a qualidade de 
um serviço como uma avaliação global ou atitude em relação à superioridade de um serviço. O 
cliente analisa a qualidade de acordo com a sua perceção e satisfação daí resultantes. Do ponto 
de vista do consumidor, a definição de qualidade pode estar relacionada com a excelência, o 
valor do produto, estar em conformidade com as especificações ou a superação das expecta-
tivas dos clientes. Porém, na definição de qualidade, o exceder das expectativas é o aspeto que 
maior relevância tem para o cliente (Brito e Lencastre, 2000). Não medir a qualidade constitui, 
na maior parte dos casos, uma forma de não encarar a existência de uma qualidade de serviço 
medíocre. Deste modo, é importante definir e implantar um conjunto de indicadores ligados, 
direta ou indiretamente, à qualidade padrão definida previamente, nomeadamente através de 
inquéritos ao cliente realizados sistematicamente. A qualidade aumenta a produtividade e per-
mite conseguir melhores performances no mercado.

Os objetivos da medição da qualidade são (Santos, 2006):

- determinar as expectativas dos clientes;
- obter a conformidade com os requisitos;
- medir o nível de competitividade;
- identificar as possíveis fontes de problemas;
- avaliar os resultados de ações de melhoria.

Afthinos et al., (2005) na sua pesquisa acerca dos aspetos da prestação de serviços em ginásios 
gregos, demonstrou que os clientes dão importância a elementos como a qualidade das instala-
ções bem como a atitude do pessoal e suas capacidades. Os atributos dos serviços são todas as 
atividades, o espaço físico, as pessoas e os elementos intangíveis oferecidos por uma empresa, 
que são percebidos pelos clientes como a “estrutura” do serviço, (Ferrand et al., 2010). Alguns 
estudos indicam que os clientes têm em conta aspetos físicos do ginásio como a temperatura, 
acessos ao ginásio, iluminação, perceção da limpeza das instalações e equipamentos (Sena, 2008).

A qualidade do serviço contribui decisivamente para a retenção de clientes e para uma 
relação “comercial” de longa duração (Venetis et Ghauri, 2004). A qualidade do serviço, jun-
tamente com a existência de equipamentos atualizados, têm-se revelado fundamentais para a 
retenção de clientes (Dhurup, 2012). Há muito que no seio da investigação na área dos ser-
viços desportivos é defendido que a qualidade do serviço está relacionada com a satisfação 
dos clientes (Shonk e Chelladurai, 2008). Javandein et al., (2008) consideram que a lealdade do 
cliente é explicada pela qualidade do serviço percebida.

é importante medir a satisfação dos clientes pois este é um indicador prospetivo (kotler, 
2003) e preditivo do comportamento de compra. Quanto maior é a satisfação do cliente maior 
é a retenção. Se esse indicador desce poderá revelar a quebra de vendas, do número de clientes 
e do lucro da empresa, daí a importância do aumento da satisfação do cliente para os gestores 
(Ranaweera e Prabhu, 2003).
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Vários autores partilham a opinião em que a satisfação do consumidor é essencial para a 

retenção, logo deve ser um objetivo para as organizações desportivas já que a satisfação do 
cliente face à sua performance determinará que volte a consumir; que se não estiver satisfeito a 
probabilidade de recompra baixa (Leeweun, Quick e Daniel, 2002). De acordo com kotler, 
(2000), a satisfação é gerada por uma sensação de prazer ou desilusão face ao resultado do 
desempenho percebido do produto ou serviço, face às expectativas do cliente que foram cria-
das em experiências anteriores ou na comunicação passa-palavra. Contudo, a satisfação é uma 
sensação temporária: num momento o produto ou serviço pode ter o efeito ou desempenho 
pretendido, e no momento seguinte já poderá não corresponder às expectativas criadas ou 
então pode superá-las (Lovelock, 2001) Desta forma, a satisfação depende da expectativa do 
serviço e da perceção criada após consumir/usar o produto ou serviço, e interessa aos gestores 
perceber o real grau de satisfação do cliente e quais os motivos dessa satisfação. Neste sentido, 
surge a importância de apostar na qualidade e verificar quais os atributos dos serviços que são 
mais valorizados de forma a alcançar a lealdade. 

Vantagens da medição de satisfação de clientes (Santos, 2006):

- melhora a imagem e o papel social;
- reduz os custos de marketing;
- eleva as taxas de fidelização;
- aumenta os custos de marketing da concorrência;
- incrementa as margens e diminui a elasticidade procura-preço;
- diminui a rotação de empregados. 

Na década de 50 do século passado, as empresas deram os primeiros sinais na adoção e 
desenvolvimento de novas estratégias para comercializarem os seus produtos, incorporando a 
vontade dos clientes, as suas necessidades e os seus desejos. O cliente tornou-se o foco principal 
da empresa. O pressuposto é que as empresas devem sinalizar as necessidades do mercado alvo, 
dando resposta às necessidades, desejos e expectativas dos consumidores e não ao contrário.

As empresas necessitam de executar as ações necessárias para satisfazer as necessidades e 
os desejos dos clientes e, à custa disso, o lucro. Um dos fatores diferenciadores no mercado é 
a capacidade da empresa identificar e dar resposta às necessidades dos clientes. Segundo Pines 
& Gilmore apud kotler (2003), devemos falar em comercialização de experiências em vez de 
bens e serviços, diferenciando-se dos concorrentes pelas experiências memoráveis. Através da 
marca, das experiências obtidas e da mensagem transmitida com os seus atributos as empresas 
poderão captar novos clientes e criar relações a longo prazo. (Rein et al., 2008). Os clientes 
procuram mais do que uma mera troca comercial, pretendem uma relação de proximidade 
com o prestador do serviço. 

2.2 Marketing Relacional, Ambiente Social e o Client Lifetime Value

Ligando à temática da qualidade dos serviços, as empresas devem contar com outros fa-
tores que condicionam a atitude de compra e de fidelidade da marca/produto/serviço. O 
aumento da competitividade, de estratégias de venda e campanhas publicitárias mais agressi-
vas fazem com que as empresas procurem incessantemente a diferenciação no serviço apre-
sentado. A atitude das empresas face aos clientes tende a ser cada vez mais individualizada, 
resumindo “mais do que gerir recursos, é necessário gerir relações (Brito & Lencastre, 2000).

Com o Marketing Relacional as empresas englobaram estratégias de orientação para o mercado 
e o cliente, com o principal objetivo de fidelizar os clientes, satisfazendo-os. Os estudos que têm 
surgido identificam os determinantes da satisfação e lealdade dos clientes o propósito da fidelização.

A importância dos recursos humanos e das ligações estabelecidas no contexto empresarial 
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também afetam a decisão do cliente. A ligação entre clientes tem vindo a ser considerada por 
vários autores, que a expõem como um indicador de lealdade. 

Patterson (2004) sugere que as empresas de serviços de elevado contacto com os clientes 
(como uma academia de fitness) devem orientar os seus funcionários para manter relaciona-
mentos de amizade com os clientes. Para isso os funcionários devem memorizar e usar o 
nome do cliente, fazendo com que se sintam bem, travando conhecimento progressivamente, 
para que se sintam confortáveis e que apreciem a sociabilidade. No sector dos serviços, uma 
empresa e seus colaboradores com alto grau de contacto com o cliente, quanto maior for a sua 
orientação para o cliente maior é a duração da ligação com o cliente, influenciando a lealdade 
dos mesmos, alcançando-se lucros sustentados para a empresa.

Também Ferrand et al., (2010) confirma a importância do marketing relacional nos gi-
násios para a intenção de recompra, através dos atributos dos serviços (como funcionários 
responsáveis, manter as promessas, prestar as informações solicitadas, qualidade versus preço 
e horários). 

Segundo Vanderburg (2010) as razões que fazem as pessoas abandonarem a utilização do 
ginásio são: 

-1% por falecimento;
-3% porque mudam de residência;
-13% vão para os concorrentes;
-15% estão insatisfeitos com o produto ou serviços;
-68% saem pela indiferença.

Esta última percentagem de 68% revela um dos grandes problemas dos ginásios, que é a 
saída das pessoas e a diminuição da taxa de retenção. Este valor confirma o que tem sido ex-
posto em termos da importância do marketing relacional nos ginásios. A retenção de clientes 
reside no coração do marketing relacional, e o marketing relacional é o tipo de marketing que 
aumenta as relações com os clientes como forma de aumentar o lucro, gerando benefícios 
para as duas partes. Constata-se que “Não estamos só no negócio do exercício mas também 
no negócio de ligar as pessoas. é muito mais difícil deixar um amigo do que um espaço físico” 
(Vanderburg, 2010). De acordo com Frota (2011), clientes que participem em aulas de grupo 
fitness mais facilmente permanecerão no clube. 

Tendo o marketing relacional uma importância crescente as organizações começam a en-
carar os ganhos com a rendibilidade de uma relação duradoura e estável que evita custos no 
conhecimento do cliente, otimiza tarefas porque já se conhece bem o cliente. Aqui surge um 
novo conceito que tem sido explorado pelas empresas assente no: “customer lifetime value” ou “o 
valor do cliente para toda a vida”.

Aprofundando o estudo da lealdade e comportamento do cliente, os profissionais de ma-
rketing desenvolveram fórmulas para apurar o real valor do cliente na organização. Neste 
âmbito há que distinguir “customer value”, “”customer equity” e “customer lifetime value”. 

Customer value – significa o valor para o cliente, visto por Kotler (2000) como sendo a 
percepção do cliente do resultado obtido na compra e uso do produto ou serviço adquirido 
(custo-benefício). 

Customer equity – é o valor do cliente apurado com base na previsão do total de compras que 
um cliente fará na empresa, na sua vida útil. Nesta análise está incluído o custo de aquisição do 
cliente e os custos de retenção, propondo um modelo que valoriza a manutenção dos clientes 
mais valiosos financeiramente. 

Customer lifetime value- “o valor do cliente para toda a vida”, neste terceiro conceito a em-
presa não só valoriza os negócios atuais com o cliente mas também os futuros, identificando 
os aspetos valorizados pelo cliente que mantenham a relação comercial, mas também incre-
mentando uma relação duradoura de longo-prazo. Esta fórmula vai permitir à empresa obter 
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dados acerca do seu relacionamento com os clientes, nomeadamente quanto à taxa de perma-
nência (fidelidade clientes) e/ou risco de abandono. Aqui devem ser também englobados os 
custos de atração de novos clientes e descontos aplicados aos atuais.

Obtendo o valor real do cliente, a empresa consegue segmentar os seus clientes, de acordo 
com os perfis identificados, de forma a estabelecer estratégias diferenciadas, indo de encontro 
das necessidades dos seus clientes. 

Hoje em dia verificamos que os ginásios são um local de socialização. É um local de encon-
tro das pessoas, onde podem conversar, conviver e estabelecer vínculos para além da prática 
desportiva inerente à frequência do espaço. Os clientes, muito embora pratiquem individual-
mente as atividades de exercício, acabam por se ajudar e aproveitar o repouso entre exercícios 
para conversar, e as amizades aqui criadas, fruto também de momentos comemorativos de 
natureza vária, são transportadas para outros locais, fora do ginásio. O ambiente social está 
relacionado com as relações estabelecidas no ginásio, entre clientes ou funcionário-cliente, e 
a visão de um espaço não só para se exercitarem mas também de convívio e recreação. Para 
muitos sócios, o bom acolhimento dos funcionários ou uma palavra amável sempre que o 
sócio chega às instalações é determinante para diminuição da taxa de abandono.

A envolvente social nos ginásios tem-se revelado muito importante para a retenção de 
clientes. Ginásios com sócios que mantêm um forte relacionamento com os restantes ou fun-
cionários obtiveram taxas mais altas de retenção, bem como membros que treinam com ami-
gos ficam mais tempo (Frota, 2011).

O que importa para o cliente é a necessidade de uma relação, e que, no contexto da prática des-
portiva do ginásio, possa estabelecer relacionamentos com quem se identifiquem mais, criando um 
sentimento de vínculo e relação de bem-estar. Osti (2009) defende que a frequência da academia 
não significa obrigatoriamente prática desportiva, logo os funcionários devem cultivar um ambiente 
prestável e amistoso com os clientes, surgindo elos sociais que estimulam a lealdade.

2.3 Lealdade e Retenção do Cliente

Muitos dos estudos na área da satisfação do cliente têm tido em consideração apenas a 
satisfação e a qualidade do serviço. Porém, recentemente, a literatura revelou a necessidade de 
ir além destes conceitos já que muitos dos estudos não focaram a lealdade. Segundo Javadein 
et al., (2008) a comunicação positiva de um serviço tende a ser a explicação para a retenção 
de clientes. O autor também considera que a lealdade ao prestador do serviço desportivo é 
aumentada através de atitudes de recomendação do ginásio ou complexo desportivo que tam-
bém se traduz nas intenções de recompra.

 A satisfação do cliente por si só não determina benefícios económicos a longo prazo, 
já com a lealdade a empresa consegue prever intenções futuras de compra. No entanto, é 
fundamental perceber os motivos da satisfação e da insatisfação. A satisfação e a qualidade 
dos serviços por si só não são indicadores suficientes para prever a fidelidade e a lealdade dos 
clientes. Segundo kotler (2003); estes dois aspetos são apenas indicadores da capacidade de 
retenção dos clientes em mercados altamente competitivos, mas a satisfação não é suficiente 
para a retenção, até porque existem estudos que defendem que alguns clientes que mudaram 
de fornecedor estavam satisfeitos com o fornecedor anterior.

A fidelidade equivale ao quanto os clientes estão predispostos a manter o mesmo fornece-
dor face a outras ofertas da concorrência. Kotler (2003) refere que a fidelidade à marca reflete, 
aproximadamente, o índice de retenção, embora chame a atenção para o fato de que alguns 
clientes não abandonam por outros fatores, como a inércia ou a indiferença e/ou por existirem 
barreiras contratuais à mudança. No contexto empresarial, a fidelidade traduz-se na vontade 
de um cliente continuar a privilegiar uma empresa durante um longo período de tempo, de 
forma tendencialmente exclusiva, recomendando o serviço ou produto a outros potenciais 
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clientes. O chamado cliente fiel tende a reclamar o que acha não estar bem; enquanto o cliente 
“infiel” apenas se vai embora se não gostar de algo e irá manifestar opiniões negativas acerca 
da empresa, situação que poderá afetar a imagem da empresa. 

As empresas devem almejar a fidelização dos clientes estabelecendo ações de forma a evi-
tar a saída para a concorrência. Se o cliente é fiel ele está “envolvido” e não mudará facilmente 
os seus hábitos de consumo, mantendo a frequência de compra. O cliente fiel significa um 
cliente leal, já que ele estabelece-se com a empresa e com a sua marca e produtos um relacio-
namento que se prolonga no tempo. Neste sentido importa que se procure atingir a lealdade 
dos clientes através de ferramentas e metodologias, estabelecendo um relacionamento dura-
douro, envolvendo-os emocionalmente. Apesar dos conceitos de lealdade e fidelidade estarem 
associados, têm significados diferentes. A lealdade é manifestada pela intenção do cliente em 
efetuar nova compra; por sua vez, a retenção ou fidelização passam pela compra efetiva do 
produto e serviço. De acordo com Ganesh, Arnold e Reynolds (2000) a noção de “retenção 
de clientes” está englobado no conceito de “lealdade de clientes”.

Para Olivier (1999) a lealdade resume-se a um profundo comprometimento de repetir uma 
compra, ou a intenção de adquirir um serviço de forma consistente, apesar da atratividade de 
outros produtos que possam mudar esse comportamento. A atitude de recompra do serviço 
traduz o valor direto que os clientes leais têm para uma organização conduzindo os gestores a 
procurarem aumentar os valores de retenção de clientes.

Os benefícios do aumento da retenção de clientes são evidentes (Dhurup, 2012):

-O custo de aquisição de um novo cliente só tem lugar no início da relação. Desta for-
ma, quanto mais longa se tornar a relação menor é esse custo;

-a probabilidade de um cliente antigo mudar é baixa;
-clientes a longo prazo tendem a ser menos sensíveis ao preço;
-clientes a longo prazo estão mais propensos a sugerir o serviço;
-clientes a longo prazo tendem a comprar mais produtos suplementares que dão mais 

margem à empresa;
-clientes regulares são mais baratos pois já possuem um melhor conhecimento acerca 

da organização. 

Para Lara e Casado (2002) o principal valor para a retenção e fidelização é a confiança que 
o cliente tem relativamente à empresa. As primeiras transações ou relações, entre empresa e 
cliente, são fundamentais para o estabelecimento da confiança, dependendo de dois fatores: 
o nível de expectativas criado no cliente, que deve ser realista, flexível e suficientemente alto 
para atrair a sua compra; e o nível da experiência que deve ser conhecido previamente de ma-
neira a fornecer-lhe aquilo que realmente pretende, e que essa solução seja diferenciada das 
experiências anteriores.  

Já a lealdade, para Frota (2011) representa a intenção ou a predisposição do consumidor 
para repetir a compra. Pode ser vista com a disponibilidade de um consumidor para adquirir 
produtos ou serviços de uma determinada organização, revelando preferência e manifestando 
opiniões positivas acerca da empresa.

As barreiras face à mudança ou os custos associados à troca de fornecedor têm sido cita-
dos como influentes na lealdade dos clientes. Ranaweera e Prabhu (2003) comprovaram que 
numa indústria onde as barreiras de mudança são altas os fornecedores do serviço têm mais 
probabilidade de reter os clientes, mesmo que estes estejam menos satisfeitos. Patterson (2004) 
aponta que a ligação entre a satisfação e a intenção recompra é mais forte em barreiras de 
mudança baixas, e fraca quando essas barreiras são percebidas por ser altas.

Fatores ponderadores da mudança podem estar relacionados com a falta de tempo, de di-
nheiro, o esforço psicológico percebido pela adaptação ao novo serviço e também a incerteza 
de negociar com um novo fornecedor. Ruyter et al., (1998) indicam que existe uma relação 
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positiva entre a lealdade os custos de mudança em alguns serviços, como na área do fitness. 
Os clientes limitam, portanto, o número de fornecedores, conseguindo desta forma ter um 
prestador de serviço que melhor atenda as suas necessidades, sendo esta compra baseada no 
relacionamento entre as partes. A gestão da lealdade pressupõe o conhecimento da necessida-
de da reciprocidade através do reconhecimento e da recompensa demonstrando que ambas as 
partes estão envolvidas no relacionamento.

Blattberg et al., (2001) referem que existem dois mitos sobre a retenção de clientes: a) o de 
que as empresas devem sempre lutar por 100% de retenção de clientes e b) o de que maximi-
zar a retenção de clientes é a mesma coisa que maximizar os lucros. Se por um lado existem 
clientes que aparentam ser rendáveis pela compra repetida ou “tempo de vida alto”, por outro 
o grau de fidelidade exige a atribuição de descontos/ regalias que fará com que a margem de 
lucro baixe. A questão reside em distinguir os tipos de clientes, e perceber com os quais a em-
presa quer manter uma relação de longo prazo. 

2.4 Percepção do Preço

Inicialmente o preço era utilizado como indicador de qualidade quando o consumidor ti-
nha pouco conhecimento do produto. O preço pode não estar de acordo com o valor percebi-
do pelo consumidor. Em alguns sectores de atividade um preço alto está associado à qualidade 
e notoriedade da marca e menos associado a produtos de compra frequente. Embora o preço 
elevado influencie positivamente a perceção da qualidade do produto, dando-lhe a característi-
ca de um “atributo”, pode também afetar positivamente as intenções de compra. O valor pago 
pelo produto/serviço acaba por ser o “preço” a pagar para obter os benefícios do conjunto de 
atributos contidos no produto/serviço (Erickson e Johansson, 1985).

Na área do Health e Fitness, a perceção do preço é o equilíbrio entre o custo e o benefício 
dos serviços e valor da mensalidade, do ponto de vista do cliente (Ferrand et al. 2010).

2.5 Frequência 

A medida da frequência é um dos indicadores mais simples para avaliar o nível de envol-
vimento do praticante com o ginásio. Para analisar os clientes deve ser tido em consideração 
o índice de utilização, já que ajuda a determinar a riqueza O número de visitas ao ginásio 
semanalmente tende a descer em clientes que não pretendem renovar a inscrição no ginásio 
(Ferrand & Nardi, 1995). 

Ferrand et al., (2010) verificou no seu estudo do ginásio Club Med que a frequência é uma 
variável moderadora na intenção de recompra. Neste sentido, aconselha os gestores a incen-
tivarem os clientes a aumentar as idas ao ginásio de forma a obterem um maior número de 
clientes regularmente.

Algumas investigações sustentam que quanto mais tempo um cliente permanece numa orga-
nização maior lucro dará à empresa (Ferrand et al., 2010). Os clientes que se mantiveram fiéis à 
empresa também traziam outros benefícios para a empresa, tais como: aumento das compras, di-
minuição de custos operacionais e as opiniões positivas transmitidas a novos potenciais clientes. 

3. Método, Amostra e Instrumento

Com o objetivo de analisar quais os aspetos que favorecem a retenção de clientes em ginásios, 
desenvolveu-se um estudo em quatro ginásios situados nas cidades de Castelo Branco, Coimbra, 
Covilhã e évora. A investigação baseou-se na aplicação de um questionário aos clientes destes 
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ginásios, tendo sido previamente garantida a confidencialidade da informação solicitada. Foram 
recolhidos 505 inquéritos válidos, durante os meses de Maio, Junho e Julho de 2011.

A Tabela 1 contém a informação sociodemográfica e de caracterização do cliente relativa-
mente à amostra em estudo. A maioria dos inquiridos é do sexo masculino (50,8%), pertence 
ao grupo etário dos 31 a 40 anos (30,9%), tem habilitações literárias superiores (64%), em 
média frequentam o ginásio duas (38,4%) ou três vezes por semana (29,3%), o horário mais 
frequentado é o a partir das 18h (56,9%), e maioritariamente estão inscritos nos ginásios há 
mais de 6 meses mas há menos de 1 ano (26%).A média de idades dos inquiridos é de 33,2 
anos, com um desvio padrão de 11,09.

 Sexo n %

 Masculino 256 50,8
 Feminino 248 49,2

 Habilitações Literárias n %
 
 Básico e Secundário 181 36,0
 Superior 322 64,0

 Idade N %

 <=20 56 11,2
 [21;25] 78 15,6
 [26;30] 98 19,6
 [31;40] 155 30,9
 [41;50] 76 15,2
 > 50 38 7,6

 Frequência semanal n % 

 1 a 2 vezes por semana 185 38,4
 3 vezes por semana 141 29,3
 Mais de 3 vezes por semana 156 32,4

 Altura do dia em que frequenta o ginásio n %

 Manhã (até às 12h) 107 21,2
 Tarde (das 12h às 18h) 110 21,8
 Final da tarde (a partir das 18h) 287 56,9

 Inscrição no ginásio % %

 Menos de 6 meses 126 25,0
 De 6 meses a 1 ano 131 26,0
 Há 2 anos 100 19,8
 Há 3 anos 71 14,1
 Há 4 ou mais anos 76 15,1

Tabela 1. Informação sociodemográfica relativa à amostra em estudo.
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O instrumento de recolha de dados utilizado foi um questionário concebido por Costa 

(2011). Além das questões de natureza sociodemográfica e de caracterização do cliente, o inqué-
rito é constituído por 54 questões organizadas em 5 grupos: o grupo A é composto por 35 itens 
e avalia a perceção sobre a Qualidade e Imagem do ginásio; o grupo B é composto por 6 itens e 
relaciona-se com a intenção de compra e comunicação boca-a-boca; o grupo C é composto por 
7 itens e pretende avaliar o comportamento de reclamação, sensibilidade ao preço e propensão 
para mudar de fornecedor; o grupo D é composto por 3 itens e mede a perceção do preço dos 
clientes; o grupo E é composto por 3 itens e mede a satisfação global dos praticantes de fitness. 
Todos os itens são medidos numa escala de Likert de 7 pontos, onde 1 expressava máxima dis-
cordância ou insatisfação com o item avaliado e 7 concordância ou satisfação total. Excetuam-se 
os 3 itens que avaliam a perceção do preço em que 1 significa “barato” e 7 “caro”.

4. Resultados Obtidos

A análise estatística dos dados em estudo realizou-se com a versão 17.0 do software SPSS. 
Começámos por confirmar a estrutura fatorial da escala através de uma Análise Fatorial 

Exploratória (AFE). Obtivemos um valor de 0,954 para o kMO e um valor p-value de 0,000 
para o Teste Bartlett, o que indica que o modelo de Análise Fatorial se adequa à amostra em 
estudo.

Para a extração dos eixos recorremos à Análise de Componentes Principais. Para a deter-
minação do número de fatores a reter recorremos ao scree plot de Cattel. Retivemos 6 eixos 
aos quais estavam associados valores próprios maior que um. Os 6 eixos retidos explicam 
62,30% da variância total. 

A Tabela 2 contém a matriz fatorial obtida após rotação Varimax. Os itens encontram-se 
ordenados em função da magnitude das saturações obtidas. Para facilitar a interpretação, não 
se apresentam as cargas fatoriais inferiores a 0,3.

Verificou-se que na dimensão 1 apresentam saturações elevadas os itens A1 a A24 e A27 
a A30, sendo o item A22 o que regista uma carga mais elevada neste eixo. As questões estão 
relacionadas com os atributos dos serviços nomeadamente o profissionalismo, a qualidade e o 
atendimento. Após esta análise, retirámos o item A35 “O ginásio transmite-me tranquilidade” 
por não ter obtido cargas muito baixas em todos os eixos. Incluíram-se nesta dimensão os 
itens A29 e A28, englobados na escala inicial nas associações à marca, que também apresentam 
cargas relativamente elevadas no eixo 7.

Na dimensão 2 surgem os itens de B1 ao B6. Os itens mais relevantes nesta dimensão são 
B6, B4 e B2, que se referem às recomendações positivas dos clientes e à comunicação boca-
-a-boca. 

Na dimensão 3, os itens que obtiveram saturações mais altas foram o C5, C3 e C6, que 
estão relacionados com a propensão de mudar para outro prestador de serviço, medindo o 
comportamento de mudança dos clientes no ginásio.

Na dimensão 4, encontramos itens relacionados com o convívio, recreação e ambiente 
proporcionados no meio do ginásio, em que o item que obteve uma saturação mais alta é o 
A33 “O ginásio é um bom local para conhecer pessoas”.

A dimensão 5 concentra os itens relacionados com a perceção do preço pelos clientes, em 
que a questão que recebe saturação mais alta é o item D1.

A dimensão 6 concentra questões relativas à satisfação e cumprimento das expectativas 
dos clientes, sendo que o item que regista saturações mais altas é o E3 “Como avalia a sua 
experiência no ginásio?”.

Perante os resultados obtidos, optamos por agrupar os itens nas subescalas que se apre-
sentam na Tabela 3:
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Itens                                                Componente
 1 2 3 4 5 6 7

A22. O Ginásio caracteriza-se pelo profissionalismo ,803      
A21. Os serviços oferecidos pelo Ginásio são de qualidade ,790      
A18. Os funcionários do Ginásio estão disponíveis para ajudar ,776      
A23. O bem-estar é uma característica no Ginásio ,765      
A12. Os funcionários do Ginásio são responsáveis ,750      
A14. O ambiente do Ginásio é simpático ,743      
A19. O Ginásio apresenta um bom estado de conservação ,739      
A7.   O Ginásio possibilita o acesso à informação a todos os sócios ,730      
A4.   A amabilidade é uma característica no Ginásio ,730      
A6.   O atendimento prestado no Ginásio é personalizado ,726      
A11. O Ginásio é um local confortável ,719      
A13. O Ginásio apresenta boas condições de segurança ,710      
A10. Os instrutores/professores do Ginásio são qualificados ,709      
A5.   O Ginásio apresenta boas condições de higiene ,708      
A27. A qualidade dos serviços é uma imagem de marca do Ginásio ,707      
A2.   O Ginásio mantém as promessas com os sócios ,695      
A24. O dinamismo é um conceito que distingue o Ginásio ,683      
A20. Os horários dos serviços no Ginásio são adequados ,674      
A30. O estilo ativo/desportivo caracteriza o Ginásio ,673      
A15. As avaliações da condição física no Ginásio são individualizadas ,673      
A1.   As recomendações dos instrutores/professores 
         do Ginásio são adequadas? ,666      
A8.   Os equipamentos do Ginásio são de qualidade ,664      
A17. O Ginásio tem bons acessos ,650      
A3.   Os equipamentos do Ginásio são modernos ,646      
A16. Os serviços do Ginásio têm uma boa relação qualidade-preço ,632      
A29. O fitness é um conceito presente no Ginásio ,617      ,505
A9.   A receção do Ginásio presta um atendimento agradável ,585      
A28. O Ginásio proporciona-me saúde ,574      ,531
A35. O Ginásio transmite-me tranquilidade   ,337      
B6.   Encorajo os amigos a inscreverem-se no meu Ginásio  ,799     
B4.   Recomendo o Ginásio a um amigo caso ele necessite  ,755     
B2.   Digo coisas positivas do Ginásio a outras pessoas  ,738     
B3.   O meu Ginásio é o número um em serviços de fitness  ,697     
B1.   Penso renovar a minha mensalidade com o Ginásio  ,694     
B5.   Penso usar mais serviços do Ginásio no futuro  ,691     
C5.   Continuarei a usar serviços de um Ginásio concorrente 
         se os preços forem atraentes   ,825    
C3.   Não pagarei mais no meu Ginásio, do que na concorrência, 
         para obter os mesmos benefícios   ,819    
C6.   Mudo-me para a concorrência se tiver problemas com 
        os serviços do Ginásio   ,809    
C1.  Adquiro serviços a um Ginásio concorrente que ofereça 
        preços mais atraentes   ,793    
C4.  Queixo-me a um agente externo se tiver problemas com 
        os serviços do Ginásio   ,760    
C2.  Queixo-me a outro sócio se tiver problemas com os serviços do Ginásio   ,751    
C7.  Queixo-me aos funcionários se tiver problemas com os serviços 
       do Ginásio     ,448    
A33. O Ginásio é um bom local para conhecer pessoas    ,752   
A34. Gosto do Ginásio por ser um espaço luminoso    ,749   
A26. Para mim o Ginásio é um espaço de recreação    ,715   
A31. O Ginásio é um local de convívio    ,685   
A32. Frequentar o Ginásio significa férias    ,607   
A25. O Ginásio é divertido    ,578   
D1. Como avalia o preço da mensalidade no Ginásio?     ,914  
D3. Dadas as vantagens em ser sócio, como analisa os preços no Ginásio?    ,907  
D2. Como considera os preços dos produtos/serviços no Ginásio?     ,902 
E3. Como avalia a sua experiência no Ginásio? ,534     ,672 
E1. Qual o seu grau de satisfação com o Ginásio? ,544     ,662 
E2. Em que medida o Ginásio tem correspondido 
      às suas expectativas? ,605     ,633 

Tabela 2. Matriz fatorial obtida após a Rotação Varimax.
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Subescala Item N

Qualidade do Serviço A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, 
 A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A27, A28, A29, A30 28
Ambiente Social A25, A26, A31, A32, A33, A34 6
Lealdade B1, B2, B3, B4, B5, B6, 6
Comportamento 
de Mudança C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 7
Percepção do Preço D1, D2, D3 3
Satisfação Global E1, E2, E3 3

Tabela 3.  Distribuição dos itens pelas dimensões obtidas.

Ao verificar a consistência interna para as dimensões obtidas, encontramos valores bastan-
te satisfatórios para o alpha de Cronbach, que variam entre 0,812 para a subescala de Ambiente 
Social e 0,967 para a subescala de Qualidade do Serviço. Para a totalidade dos itens obtivemos 
um alpha de Cronbach de 0,917 (Tabela 4).

 Escala Alpha de Cronbach N (itens)

 Escala Completa 0,917 53
 Qualidade do Serviço 0,967 28
 Ambiente Social 0,812 6
 Lealdade 0,875 6
 Comportamento de Mudança 0,875 7
 Percepção ao Preço 0,910 3
 Satisfação Global 0,939 3

Tabela 4.  Alpha de Cronbach para o questionário e as suas respetivas subescalas.

Numa fase seguinte, analisaram-se as pontuações obtidas para as dimensões em estudo. 
Estas pontuações foram ponderadas pelo número de itens que integram cada dimensão de 
forma a facilitar a interpretação dos resultados obtidos.

Na Tabela 5 apresenta-se a estatística descritiva básica para as dimensões e, estudo.

Dimensão N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

Qualidade do Serviço 479 3,68 7,00 6,23 0,64
Ambiente Social 491 1,67 7,00 5,08 1,10
Lealdade 495 3,67 7,00 6,27 0,78
Comportamento de Mudança 496 1,00 7,00 3,32 1,53
Percepção do Preço 503 1,00 7,00 4,62 1,06
Satisfação Global 505 2,67 7,00 6,01 0,93
Valid N (listwise) 453    

 Tabela 5. Médias e desvios padrão das dimensões apresentadas no Modelo de Análise.

 As dimensões mais valorizadas pelos clientes são a Lealdade e a Qualidade do Serviço. 
A elevada pontuação obtida na dimensão Lealdade traduz que os clientes revelam uma ati-
tude positiva face ao ginásio e que existe intenção de renovar a mensalidade. Por outro lado 
a pontuação obtida na dimensão Qualidade do Serviço confirma que os clientes valorizam 
a qualidade e profissionalismo do serviço prestado. É interessante verificar também que, é 
precisamente nestas dimensões que se registam desvios padrão mais baixos, traduzindo maior 
homogeneidade das respostas. Por sua vez, é na dimensão Comportamento de Mudança onde 
encontramos maior heterogeneidade nas respostas, portanto opiniões divergentes. Este re-
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sultado indica que os clientes, apesar de manifestarem atitudes de lealdade face ao serviço 
ponderam mudar de operador caso tenham algum problema. Também revelam a intenção de 
mudar para outro ginásio concorrente que tenha os mesmos serviços/benefícios/preços. O 
ginásio aqui necessita de rever as suas estratégias de fidelização ou até aumentar as barreiras 
à mudança do cliente, interessando manter os clientes fiéis, que defendem o ginásio e o acon-
selham, e que se sintam motivados a regressar e não o trocar por qualquer outro. O aumento 
da frequência também é visto como uma forma do cliente usufruir mais do serviço e assim 
aumentar a perceção dos benefícios obtidos, diminuindo as intenções de mudança. 

Fomos ainda averiguar a existência de diferenças estatisticamente significativas nas pon-
tuações obtidas para as dimensões em análise em função da informação sociodemográfica 
recolhida.

Género
Não encontrámos diferenças estatisticamente significativas nas pontuações associadas às 

várias dimensões em função do género dos inquiridos. Porém, verificámos que, no geral, as 
mulheres tendem a mostrar-se mais satisfeitas em todas as dimensões, com exceção da dimen-
são perceção do preço, onde tendem a exprimir menor grau de satisfação do que os homens.

Habilitações Literárias
Ao averiguar a existência de diferenças nas pontuações associadas às dimensões em estudo 

em função das habilitações literárias dos inquiridos, verificámos a existência de diferenças para 
as dimensões lealdade (p<0,001), comportamento de mudança (p<0,001) e perceção do preço (p=0,018). 
Os inquiridos com ensino básico ou secundário tendem a pontuar mais alto na dimensão leal-
dade (média=6,43) em comparação com os que possuem habilitações superiores (média=6,16); 
é no grupo dos inquiridos com ensino básico e secundário que as opiniões tendem a ser mais 
homogéneas. Por outro lado, no que respeita à dimensão comportamento de mudança, são os só-
cios com habilitações superiores que mais manifestam intenção de mudar de ginásio (média 
3,48 vs 2,99). Também é este grupo que considera mais elevados os preços praticados nos 
ginásios (média 4,7 vs 4,5).

Idade
O teste Kruskal Wallis revelou diferenças estatisticamente significativas para a dimensão 

qualidade do serviço em função das faixas etárias dos inquiridos (p<0,01). é no grupo etário 
entre os 41 e os 50 anos que se verifica a maior divergência de opiniões (desvio padrão 0,72) 
e no grupo dos inquiridos com mais de 50 anos que se obtêm as pontuações médias mais 
baixas (6,03). Já o grupo etário abaixo dos 20 anos é o que regista pontuações médias mais 
elevadas (6,41) e também menor desvio padrão (0,53). Através desta análise verificamos que 
quanto mais elevada é a idade dos sócios, menor é tende a ser a satisfação evidenciada face 
aos atributos do serviço do ginásio. Nas restantes dimensões não se encontram diferenças 
estatisticamente significativas, embora seja interessante referir que é o grupo etário dos 21 aos 
25 anos estará mais disposto a recomendar o ginásio. Relativamente ao comportamento de mudança 
verificamos que é no escalão de “mais de 50 anos” anos que os clientes estão mais predispos-
tos à mudança do serviço. Também Carvalho (2011) verificou que os escalões mais altos de 
idades (55-69) são os mais propensos a mudar de operador.

No que respeita à perceção do preço, são os escalões de idades intermédias que tendem a con-
siderar caro o preço da mensalidade: o grupo “entre 26 a 30 anos” regista a média de 4,74 e o 
grupo “entre 31 a 40 anos” obtém a média mais alta no valor de 4,85. Este resultado pode estar 
relacionado com o facto de ser uma idade ainda de estabilização financeira, já que os inquiridos 
mais novos “menos de 20 anos) são os que consideram o preço mais adequado; serão estes os 
que ainda estão dependentes dos pais e não percepcionam da melhor forma os preços.
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Frequência
Relativamente à frequência no ginásio, verificamos que existem diferenças estatisticamente 

significativas para as dimensões qualidade do serviço (p=0,012) e satisfação global (p<0,01). Tanto 
a qualidade do serviço como satisfação global são classificadas mais positivamente pelos praticantes 
que afirmam frequentar o ginásio mais de 3 vezes por semana, o que está em consonância com 
a literatura que indica que uma maior frequência confere aos sócios uma melhor perceção dos 
benefícios obtidos e por consequência melhor índice de satisfação.

Altura do dia em que frequenta o ginásio
Ao analisar as pontuações obtidas para as diferentes dimensões em função da altura do dia 

em que os praticantes frequentam o ginásio, encontramos diferenças estatisticamente significa-
tivas para as dimensões qualidade do serviço (p=0,048) e ambiente social (p=0,024). Em particular, 
são os indivíduos que afirmam frequentar o ginásio a partir das 18h que pontuam de forma 
mais baixa a dimensão qualidade do serviço. Estes resultados podem estar relacionados com 
o facto de os instrutores terem menos tempo disponível para dar atenção individualizada aos 
clientes, tendo em conta que é este o período de maior afluência aos ginásios. Sugere-se assim 
que os ginásios reforcem as equipas de trabalho nestes horários para não existe a perceção er-
rada da falta de profissionalismo e apoio dos funcionários. Por outro lado, quanto ao ambiente 
social, é no grupo da manhã (até às 12h) onde se registam pontuações médias mais baixas para 
esta dimensão (4,84) e no grupo da tarde (das 12h às 18h – 4,90). Assim, são os sócios que 
vão ao ginásio depois das 18h que mais valorizam o ambiente social, o convívio entre os sócios 
e também com os funcionários.

Inscrição no Ginásio
No que diz respeito à antiguidade da inscrição no ginásio, verificámos que há diferenças 

estatisticamente significativas nas dimensões qualidade do serviço (p=0,018), comportamento de mu-
dança (p<0,01) e perceção do preço (p-value<0,01). São os sócios que estão inscritos há mais tem-
po no ginásio (mais de 4 anos) que percecionam de forma mais baixa a qualidade do serviço (6,11) 
e onde se verifica maior desvio padrão (0,67), portanto opiniões mais divergentes. Por outro 
lado, são os sócios inscritos há menos tempo (menos de 6 meses) que melhor percecionam 
esta dimensão (6,38) e registam menor desvio padrão nas respostas (0,58). Isto pode indicar 
que os clientes mais recentes estão satisfeitos com a sua escolha, enquanto que quem já está 
inscrito há mais tempo deixa de ter termos de comparação e já têm expectativas mais baixas 
quanto ao serviço, pelo conhecimento adquirido do mesmo.

Foi na dimensão comportamento de mudança, onde obtivemos maior desvio padrão nas res-
postas em qualquer das análises, logo opiniões mais heterogéneas. No caso do tempo de ins-
crição, são os sócios inscritos há 3 anos que evidenciam maior propensão para mudar trocar 
de operador. 

Relativamente à perceção do preço, verificámos que são os clientes inscritos há menos tempo 
(menos de 6 meses) que mais tendem a considerar o preço “adequado”, enquanto que os ins-
critos há 3 anos são os que consideram o preço mais “caro”. Após esta leitura consideramos 
que deve ser dada atenção aos sócios inscritos há mais tempo, pois poderão esperar outros 
benefícios do ginásio pela duração da sua fidelidade ao serviço. Apesar de muitos estudos 
indicarem que os primeiros 6 meses de inscrição são cruciais para a manutenção ou não no 
mesmo, no nosso estudo verificámos um défice de satisfação a vários níveis quanto maior é 
o período de tempo de inscrição no ginásio, com o serviço, perceção da qualidade e preço e 
menor intenção de mudança. Os clientes a longo prazo (inscritos e a frequentar o ginásio há 
mais tempo) aparentemente esperam obter mais benefícios por manterem este relacionamento 
há mais tempo, e podem procurar recompensas por esse fato.
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5. Considerações Finais

O facto de os sócios do ginásio revelarem atitudes de lealdade, como a intenção de reco-
mendação dos serviços e a intenção de renovar a mensalidade, não significa necessariamente a 
retenção do cliente. No estudo desenvolvido, as respostas às questões relativas ao comportamento 
de mudança indicam que existe a probabilidade de os sócios do ginásio passarem a usar outro 
serviço que ofereça os mesmos benefícios. Este é um indicador importante, e os gestores de-
vem procurar estratégias que evitem a mudança dos clientes, criando barreiras à sua mudança. 
De acordo com o estudo de Caldeira (2011), 60% a 80% dos clientes que mudaram de presta-
dor do serviço responderam anteriormente que estavam satisfeitos ou muito satisfeitos com o 
serviço. Esta constatação dá enfoque ao problema da retenção nos ginásios e da necessidade 
de entender como é que o cliente perceciona o serviço e se a empresa está a ir de encontro 
com as suas necessidades e expectativas.

A qualidade dos serviços é o indicador mais valorizado pelos clientes dos ginásios, por isso, 
mesmo com aumento da retenção ou de novos clientes, os responsáveis dos ginásios devem 
tentar manter ou mesmo melhorar o nível de qualidade dos serviços prestados, bem como a 
perceção da qualidade para os sócios mais antigos que, após a análise dos dados, se verificamos 
serem os que percecionam de forma mais inferior em relação aos outros grupos analisados.

Por outro lado, pelos resultados obtidos, os sócios cotaram a dimensão ambiente social de 
forma mais baixa, embora sejam os clientes que frequentam o ginásio com mais frequência 
que valorizam de forma mais positiva esta dimensão. Deve ser dada atenção a este indicador 
e incidir as investigações sobre este fator, já que estudos recentes indicam que o ambiente social 
está ligado ao aumento da frequência no ginásio, que por sua vez exerce uma influência posi-
tiva sobre a retenção do cliente e lealdade. O ambiente social é mais valorizado pelos indivíduos 
que se deslocam mais de quatro vezes por semana ao ginásio. Nesta dimensão, quanto à fre-
quência semanal, são os grupos que afirma visitar o ginásio 4 ou mais vezes por semana que 
apresentam uma maior valorização deste fator à semelhança do recente estudo de Carvalho 
(2011). Porém, em geral, a pontuação média central é elevada, mas indica-nos que quanto mais 
o praticante frequenta o ginásio mais consciente fica dos benefícios adquiridos e é capaz de 
recomendar o serviço e renovar a mensalidade. Também à semelhança do estudo de Costa 
(2011) são os clientes femininos que mais valorizam o clube e os seus serviços e comunicação 
boca-a-boca e intenção de recompra, refletido na dimensão lealdade.

Relativamente às diferenças encontradas entre género e habilitações, verificamos que quase 
todas as dimensões foram pontuadas de forma mais positiva pelas mulheres e inquiridos com 
habilitações ao nível do básico ou secundário. Para a dimensão comportamento de mudança foi 
pontuada de forma mais negativa pelas mulheres, o que neste caso significa menor propensão 
a mudar de operador ou pagar mais por outro serviço com os mesmos benefícios. A outra 
exceção surge na dimensão percepção do preço, que neste caso, são os homens e inquiridos com 
habilitações a nível do ensino básico e secundário a pontuar de forma mais baixa, que nesta 
situação significa que consideram o preço mais adequado do que as mulheres e inquiridos com 
habilitações superiores.

Importante referir que todos estes parâmetros devem ser analisados de uma forma global, 
incorporando também outras áreas importantes para este negócio como a Financeira, Comer-
cial e Operacional, com o objetivo de alcançar as melhores taxas de retenção e margens de 
lucro, mantendo o bom nível de qualidade do serviço prestado.
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EMPREENDEDORISMO E MODELAÇÃO DE 
NEGÓCIOS: O PROJETO “MALCATA LIFE VILLAGE” 

Luís Farinha1

Resumo

A inovação tornou-se o desafio decisivo para a competitividade global. As vantagens 
associadas ao empreendedorismo assente em padrões de sustentabilidade, tornam-se 
inquestionáveis do ponto de vista do desenvolvimento das regiões, enquanto motor da 
criação de emprego e riqueza local. 

Propõe-se desenvolver um modelo de negócio assente nas áreas do turismo de saúde, 
bem-estar e alojamento, associado à criação de uma Unidade de Qualidade de Vida. Ten-
tando a contribuição para a competitividade das regiões deprimidas inseridas no interior 
do nosso país, sem contudo descurar a preocupação social, resultante do fenómeno do 
envelhecimento da população nacional e ibérica,  da qual decorre o surgimento crescente 
de novos casos de demência neurológica, sem capacidade de resposta a nível de serviços de 
cuidados oferecidos, onde se incluem as doenças de Alzheimer e Parkinson,  pretende-se 
assim concorrer para o reforço da intenção empreendedora regional, assente numa estra-
tégia de atração turística, suportada na valorização da riqueza endógena local.
Palavras-chave: Empreendedorismo, Modelação de negócios, Unidades de Qualidade 
de Vida, Malcata Life Village.

Abstract

Innovation has become the decisive challenge for global competitiveness. The ad-
vantages associated with entrepreneurship based on sustainability standards, become 
unquestionable from the point of  view of  development of  regions, as a driver of  job 
creation and local wealth. 

It is proposed to develop a business model based on the areas of  health tourism, 
wellness and accommodation, coupled with the creation of  a Quality of  Life Unit. 
Trying to contribute to the competitiveness of  depressed regions inserted in the interior 
of  Portugal, while maintaining the social concern resulting from the aging phenomenon 
of  the Portuguese and Iberian population, from which comes the increasing emergence 
of  new cases of  neurological dementia, without capacity response at the level of  care 
offered, which include Alzheimer’s and Parkinson’s, so we intend to contribute to the 
strengthening of  regional entrepreneurial intention, based on a strategy of  tourist at-
traction, of  tourist attraction, through the enhancement of  local indigenous resources.
Keywords: Entrepreneurship, Business modeling, Quality of  Life Units, Malcata Life 
Village.

 
1. Introdução

No âmbito dos seus primeiros trabalhos, Joseph A. Schumpeter na obra “The Theory of  
Economic Development: an Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and The Business Cycle” publica-
da em 1911, definiu concetualmente o “empreendedor como inovador”, enquanto elemento 
1  Mestre em Gestão de Empresas pela Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco
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- chave na promoção do desenvolvimento económico. Em 1942, Schumpeter teoriza na sua obra 
“Capitalism, Socialism and Democracy”, que a atividade inovadora dos empreendedores alimenta um 
“processo de destruição criativo”, causando constantes distúrbios para reequilibrar o sistema 
económico, criando oportunidades e riqueza; prevendo ainda que um aumento do número de 
empreendedores conduz a um aumento do crescimento económico (Wong et al., 2005). 

A competitividade dos países e das regiões, segundo Schwab, 2010), é determinada pela sua 
capacidade em gerar riqueza e potenciar retorno dos investimentos; tornando-se a inovação o 
fator decisivo para o sucesso, devendo as organizações aproveitar o seu poder de localização, 
valorizando os seus recursos endógenos (Porter & Stern, 2001; Sarmento & Portela, 2010). 
Audretsh et al. (2011) referem-se ainda à importância daqueles fatores para a criação e comer-
cialização de novas ideias, bem como a capacidade de atração de capital financeiro e humano 
para as regiões.

kirkwood (2010), acrescenta que o empreendedorismo constitui uma dinâmica de alto 
risco e de elevado binómio esforço – recompensa, em que o sucesso de um empreendedor é 
frequentemente baseado numa mistura de sorte, uma boa ideia, e a posse da informação certa, 
combinadas numa ação de tomada de decisão competitiva, devendo a informação relevante in-
tegrar um projeto de plano de negócios, a partir da análise de fontes de oportunidade e outras 
pesquisas sobre o negócio ou iniciativa empreendedora. 

As organizações devem ser capazes de inovar no mercado global, criando e comercia-
lizando um fluxo de produtos novos, deslocando a fronteira do estado da arte tecnológica, 
evoluindo mais rápido que os seus rivais (Porter & Stern, 2001). Do ponto de vista da respon-
sabilidade social das organizações, importa ainda perceber as dimensões sociais no seio do seu 
contexto competitivo (Porter & kramer, 2006).

As pressões de uma crise económica e financeira global, o envelhecimento da população, o de-
clínio nos stocks de recursos naturais e a sua escassez a prazo, ou os efeitos das alterações climáticas 
são algumas das questões a ter em conta para o desenvolvimento das regiões (Potts, 2010). 

Visando contribuir para o desenvolvimento de regiões mais deprimidas do nosso país, 
onde se inserem o interior centro e a zona da raia central, urge desenvolver novos modelos de 
negócio atentos à componente de inovação, capazes de competir no seio de um mercado glo-
balizado, agressivo e exigente, com  capacidade de transformar os recursos endógenos dessas 
regiões em factores críticos de sucesso do negócio (Farinha, 2011). O fator diferenciador do 
negócio obriga à análise das melhores práticas observadas em matéria de turismo e mercado, 
através da revisão da literatura atenta às diferentes abordagens no setor, tendo por base a ma-
ximização das sinergias e complementaridades de negócio a ter em conta no âmbito do design 
do empreendimento (Farinha & Carvalho, 2011).

Segundo Sarmento & Portela (2010),  o Turismo surge como elemento estratégico no de-
senvolvimento da economia nacional, associado a uma variedade de produtos identificados no 
âmbito do Plano Estratégico Nacional para o Turismo (PENT), onde se inclui o turismo de 
saúde e bem-estar, o turismo médico, o alojamento, o turismo de negócios e touring cultural 
e paisagístico, apoiado em novos modelos apoiados nos recursos naturais e humanos locais. 
Neste alinhamento, e de acordo com o estudo desenvolvido por Farinha (2011), a configu-
ração do modelo de negócio, não descurando a perspetiva social, identifica uma solução de 
investimento na área do turismo de saúde, bem-estar, alojamento e lazer, englobando ainda 
uma unidade de qualidade de vida, associada à prevenção e acompanhamento de doenças neu-
rológicas, tais como a doença de Alzheimer e/ou Parkinson, incluindo as vertentes formativa 
e terapêutica, a  ter lugar numa região deprimida do nosso país – a região da raia central, em 
Malcata, Concelho do Sabugal, ou outra, desde que reunidas as condições endógenas necessá-
rias ao seu desenvolvimento.  

O presente artigo, enquanto síntese do projeto aplicado apresentado por Farinha (2011), 
visa explorar os diferentes conceitos associados ao turismo, com destaque para o turismo de 
saúde, bem-estar, lazer, negócios e alojamento, designado de “LifeTUR”,  combinados com 
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uma unidade de qualidade de vida, de apoio aos doentes de Alzheimer e Parkinson, seus 
cuidadores, familiares e amigos, de forma a permitir a definição de um modelo de empreen-
dedorismo integrado e sustentável, explorando as diferentes redes sinérgicas e de cooperação, 
potenciando a sua apresentação a potenciais investidores nacionais e estrangeiros, enquanto 
tentativa de captação de investimento e criação de postos de trabalho, contribuindo simultane-
amente para o desenvolvimento de outros estudos académicos.

O corpo do presente artigo apresenta nas suas secções principais, o enquadramento da po-
lítica económica, social e laboral atual; a composição da estrutura demográfica do nosso país 
e também da Península Ibérica, com especial ênfase para as regiões da Raia Central; referen-
ciando as diferentes tipologias enquadráveis associadas ao turismo; apresentando a definição 
e contextualização da unidades de qualidade de vida (UQV); apontando diferentes perspetivas 
de modelação de negócios; encerrando com a configuração do modelo de negócio “Malcata 
Life Village” e a apresentação dos principais elementos do Plano de Negócios.

2. Enquadramento da política económica, social e laboral

Em termos globais, as perspetivas económicas reproduzem um crescente grau de incerteza 
quanto à evolução dos mercados ECB (2011), não podendo deixar de refletir ainda a intensi-
ficação da turbulência geopolítica no Norte de África e do Médio Oriente. Em termos nacio-
nais, Portugal receberá, ao longo de 3 anos, um empréstimo condicional de 78 mil milhões de 
euros, com um prazo máximo de 7,5 anos, remunerado a uma taxa de juro média na ordem dos 
5,1%, termos que são semelhantes aos observados pela Grécia e Irlanda (CIP, 2011).

 No contexto do segundo exame regular do Programa de Assistência Financeira a Portugal 
do FMI, de 20 de Dezembro de 2011, foi dada autorização de desembolso imediato do finan-
ciamento previsto, após destaque da Comissão Europeia (CE) sobre o bom progresso tenden-
te ao cumprimento da meta orçamental de 2012 (4,5% do PIB), com vista à recuperação do 
acesso aos mercados. Em matéria de emprego, as previsões intercalares da CE de Fevereiro de 
2012, apontam uma taxa próxima dos 14% da população ativa. No âmbito da Política Social e 
Laboral, o Governo assinou em Janeiro, com os parceiros sociais (exceto CGTP), o compro-
misso para o crescimento, competitividade e emprego, visando a definição de um conjunto 
de medidas ativas de emprego e formação profissional, e legislação laboral, subsídio de de-
semprego e relações de trabalho. No âmbito das Políticas Económicas, é reforçado o apoio à 
internacionalização e à captação de investimento, com reprogramação da estratégia do QREN; 
promoção do empreendedorismo e inovação; reforço de financiamento às empresas; reforma 
da justiça; capacitação e cooperação das empresas; redefinição da Estratégia Nacional para o 
Turismo; entre outras medidas (CIP, 2012).

3. Estrutura demográfica

Segundo o EUROSTAT (2011), entre 1960 e 2010 a população mundial cresceu acima do 
dobro, destacando o forte crescimento na Ásia, África e América Latina,  perspetivando as 
projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) que o número total de habitantes venha 
a atingir os 9.000 milhões no planeta até 2050, relativamente mais velhos do que em 2010, 
vislumbrando-se assim que o impacto do envelhecimento demográfico na União Europeia 
seja de grande importância nas próximas décadas, não obstante as baixas taxas de natalidade 
registadas e a maior expectativa de vida, encolhendo desta forma a proporção de pessoas em 
idade activa, comparativamente ao crescente aumento do número de aposentados.

De acordo com os dados do INE (2010), as zonas do interior de Portugal e Espanha, 
incluindo a área transfronteiriça da Raia Central, agrupam-se nas zonas intervalares de menor 
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densidade populacional. No entanto, as regiões Centro de Portugal, Castilla y Leon, Extremadura 
e Castilha La Mancha em Espanha, somam um total de 7.996.915 habitantes, concentrando em 
si significativas percentagens de habitantes com 65 ou mais anos de idade (acima dos 15%, 
havendo regiões em que esta percentagem se situa no intervalo entre 20% e 25%). Compa-
rativamente à estrutura demográfica portuguesa, Espanha regista igualmente indicadores de 
envelhecimento acentuado, registando uma escassez de jovens com idades até 20 anos. Da 
análise a nível regional tida em INE (2006; 2009a,b), pode observar-se que acima da distribui-
ção média nacional (110) se encontra o Alentejo, com 171 idosos por cada 100 jovens, seguido 
do Centro (140) e do Algarve (126), apontando as estimativas até 2060, numa perspetiva de 
cenário central,  para uma projeção de crescimento dos grupos etários com mais de 65 anos, 
com correspondente encolhimento dos grupos etários com menos de 40 anos, em termos de 
território nacional.

3. O Turismo

O turismo, em termos holísticos e enquanto indústria complexa em matéria de planeamen-
to e gestão, descreve na sua cadeia de valor, um vasto conjunto de actividades e interesses que 
se podem revelar vitais na procura de determinado destino turístico (ETC & UNWTO, 2011).

Assumido como o sector estratégico prioritário para Portugal, é dado destaque em PENT 
(2011), a um conjunto de propostas para a revisão no horizonte 2015, objectivando enumerar 
como “beneficiários deste esforço, não só a economia do país, mas principalmente as empresas e 
os cidadãos”. O Plano Estratégico Nacional para o Turismo (PENT) definiu 10 produtos turísti-
cos em função da sua quota de mercado e potencial de crescimento, atendendo ainda à aptidão e 
potencial competitivo de Portugal, nos quais deverão assentar as políticas de desenvolvimento e 
capacitação da nossa oferta turística: 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 e City Breaks (THR & TP, 2006a). 

4. As unidades de qualidade de vida

Kofi Anan em 2002, citado em HdF (2010), afirmou que a expansão do envelhecer não 
constitui em si um problema, afirmando-se doravante como uma das maiores conquistas da 
humanidade. O que é necessário é traçarem-se políticas ajustadas para o envelhecimento sa-
dio, autónomo, ativo e plenamente integrado, destacando ainda que “estamos pois um pouco 
confundidos no sector das ofertas de cuidados de saúde e serviços sociais às pessoas idosas”, 
(…) sabendo que “as pessoas idosas só recorrem a lares como ultima solução e, na maioria 
dos casos sem ser da sua vontade mas por vontade dos seus significativos, sejam filhos, netos 
ou outros”. é descrito ainda que por esta razão “os lares se tornaram asilos, contentores de 
pessoas dependentes e incapazes, zonas terminais de vida, fins de linha”. 

Vários estudos têm confirmado que a prestação de cuidados a familiares idosos portadores 
de uma doença crónica constitui fator de stress, representando uma sobrecarga relevante para 
o cuidador informal, com consequências psicológicas, físicas, sociais e financeiras (O’Brien, 
2000; Weitzner et al., 2000, citado por Pereira, 2009; APFADA, 2004). 

As Unidades de Qualidade de Vida (UQV) procuram centrar-se em doenças decorrentes 
do envelhecimento, tais como a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson e outras de-
mências do foro neurológico, através da criação de “modelos de cuidados”, concretizados na 
criação de espaços para as pessoas portadoras destes tipos de demência, seus familiares, cui-
dadores e amigos, nos quais se procura atingir uma melhor qualidade de vida (Farinha, 2011; 
Farinha & Carvalho, 2011).
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5. Modelação de negócio

Segundo Osterwalder & Pigneur (2010, p.4), “hoje em dia estão a emergir inúmeros mode-
los de negócio inovadores. Estão a ser formadas indústrias completamente novas, ao mesmo 
tempo que as antigas se esboroam. Jovens empresários lançam desafios à velha guarda, alguns 
dos quais lutam fervorosamente por se reinventarem”.

Nos últimos anos, os modelos de negócio começaram a surgir no vocabulário de gestão, 
podendo desempenhar um papel positivo e poderoso na gestão empresarial, a partir de quatro 
perspetivas: As escolhas estratégicas; A cadeia de valor; a Criação de valor e Captura de valor 
(Shafer, Smith, & Linder, 2005). Reforçando que os modelos de negócio podem facilitar o 
desenvolvimento da teoria do empreendedorismo, há ainda que dar resposta a um conjunto 
de seis grupos de questões: Fatores relacionados com a oferta – como criamos valor?; fatores 
de mercado – para quem criamos valor?; fatores de capacidade interna – quais as nossas com-
petências?; fatores de estratégia competitiva – como nos podemos posicionar de forma com-
petitiva?; fatores económicos – como realizamos dinheiro?; fatores pessoais do empreendedor 
– quanto tempo temos?, qual o âmbito e dimensão da nossa ambição? (Morris, Schindehutte, 
& Allen, 2005). 

Doganova & Eyquem-Renault, (2009) descrevem que o modelo de negócio é um disposi-
tivo narrativo e calculista ao serviço do empreendedor na exploração de um mercado, permi-
tindo-lhe a construção de redes de sinergias tecnológicas e de custos no desenvolvimento de 
uma inovação. Em seu reforço, Storbacka, (2011) destaca que o modelo de negócio auxilia as 
empresas a estruturar o desenvolvimento de soluções; criação de procura; vender a solução e 
entrega da solução.

 Wikström et al. (2010), citado por Orofino (2011, p. 20) define que os “modelos de negó-
cio descrevem as actividades de uma organização com o fim de entregar valor para o cliente”. 
Uma abordagem ligeiramente distinta,  defende o modelo de negócio como “a representação 
do conteúdo, estrutura e governança das transações concebidas de modo a criar valor através da 
exploração de oportunidades de negócio” (Zott & Amit, 2009, citado por Orofino, 2011, p. 19).

Segundo Osterwalder & Pigneur (2010), um modelo de negócio pode ser descrito em 9 
blocos constitutivos básicos: Segmentos de clientes;  Propostas de valor; Canais;  Relações 
com os clientes;  Fluxos de rendimento; Recursos chave; Atividades chave; Parcerias chave e 
Estrutura de custos.

Em suma, os modelos de negócio constituem uma importante ferramenta ao serviço do 
empreendedor, ajudando-o a desenhar a estratégia e estrutura do empreendimento, nos di-
ferentes planos  da gestão organizacional (Doganova & Eyquem-Renault, 2009; Mason & 
Spring, 2011; Morris et al., 2005;  Osterwalder & Pigneur, 2010; Shafer et al., 2005).

6. O modelo de negócio turístico e social “Malcata Life Village”

A presente secção tem por objectivo a definição do design do modelo de negócio “Malcata 
Life Village”, configurado a partir da revisão da literatura referenciada nas secções anteriores, 
observação das melhores práticas registadas no setor, tendo por base a valorização dos recur-
sos endógenos da região que lhe serve de berço, a Raia Central, estrategicamente posicionada 
num espaço fronteiriço, demograficamente envelhecido, e de fácil acesso ao aeroporto de 
Salamanca, bem como às comunidades de emigrantes portugueses atualmente residentes em 
Paris e em todo o território da Europa Central, tornando assim possível a sua apresentação 
a potenciais investidores, enquanto contributo para o reforço da intenção empreendedora no 
interior de Portugal.

De acordo com os diferentes agrupamentos códigos de classificação das atividades econó-
micas (CAE Rev. 3), definem-se as seguintes áreas centrais de negócio do projeto de empre-
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endedorismo: Alojamento (CAE 55); Atividades de Saúde Humana (CAE 86); Atividades de 
Apoio Social com Alojamento (CAE 87); Outras Atividades de Serviços Pessoais (CAE 96). As 
atividades centrais referenciadas correspondem a atividades do setor do turismo, nas vertentes de 
saúde e bem-estar, turismo médico e turismo residencial (THR & TP, 2006a,b; Freitas, 2010; TP, 
2010); complementadas com uma unidade inserida num modelo social de atenção para pessoas 
com doença de Alzheimer e Parkinson e outras demências do foro neurológico (Yanguas, 2007).

6.1. Configuração base do negócio

Na perspetiva de configuração base do negócio, agrupando as áreas operacionais por CAE, 
dentro de cada tipologia de intervenção (Turismo e Saúde), são definidas duas grandes áreas 
operacionais de negócio: Área do Turismo de Saúde, Bem-estar e Alojamento (Aldeamento 
turístico com restauração – CAE 55117; Atividades de Bem-estar físico: CAE 96040); e Ou-
tras Atividades de Saúde e Apoio Social (Unidade de qualidade de vida: CAE 87200; Outras 
atividades de saúde humana: CAE 86906) (Figura I).

Figura 1 - Setores e atividades de negócio. Fonte: Farinha (2011).

Todas as atividades oferecidas beneficiam de acesso direto pelos clientes, em função da 
respetiva segmentação, potenciando ainda diferentes combinações de serviços, de acordo com 
as seguintes tipologias:

• Combinação Tipo A - Atividades de bem-estar físico [CAE 96040] e atividades de 
alojamento e restauração [CAE 55117] (o cliente que procura atividades de bem-
-estar físico - SPA, termas, terapias de relaxamento, …, e em simultâneo fica aloja-
do no aldeamento);

• Combinação Tipo B - Atividades de bem-estar físico [CAE 96040] e outras ativida-
des de saúde humana [CAE 86906] (o cliente que procura atividades de bem-estar 
físico - SPA, termas, terapias de relaxamento, …, complementando o tratamento 
com outras atividades de saúde especializadas - dietética, hidroterapia, acupunctura, 
psicologia e atividades similares, massagem, …);

• Combinação Tipo C – Outras atividades de saúde humana [CAE 86906] e ati-
vidades de alojamento e restauração [CAE 55117] (o cliente que procura outras 
atividades de saúde especializadas - dietética, hidroterapia, acupunctura, psicologia 
e atividades similares, massagem, …, e em simultâneo fica alojado no aldeamento);
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• Combinação Tipo D - Atividades de cuidados a pessoas com doença do foro neu-

rológico [87200] e atividades de alojamento e restauração [55117] (o cliente não 
dependente, que procure a prevenção e/ou a cura de doença do foro neurológico 
ou que possua familiares ou amigos portadores de demência, de que se faça acom-
panhar ou visite, procurando em simultâneo alojamento no aldeamento);

• Combinação tipo E – Outras não enquadráveis nas tipologias anteriores.

6.2. As unidades operacionais do projecto

Operacionalizando a configuração do modelo de negócio, importa definir as diferentes 
unidades do projeto, em função dos setores e agrupamento de atividades, quer ao nível do core 
business ou dos serviços complementares e atividades de suporte.

Em termos jurídicos, o agrupamento de atividades é tido através da definição de entidades 
independentes, integradas num grupo empresarial através de participações sociais detidas por 
uma Holding. Sugere-se assim a criação de três unidades operacionais (Aldeamento Turístico; 
Unidade de Qualidade de Vida e Unidade de Serviços Técnicos, Administrativos e Logísticos), 
cada uma delas titulada por uma Sociedade Gestora de Participações Sociais (S.G.P.S.) (Figura 2).

Figura 2 - Unidades operacionais do projecto. Fonte: (Farinha, 2011).

As unidades operacionais do projeto, eventualmente detidas numa primeira fase a 100% 
pela Holding, entidade cujo regime fiscal  aplicável em matéria de mais-valias pode ditar a 
existência de algumas vantagens financeiras, relacionam-se entre si através da prestação de 
serviços – a unidade de serviços técnicos, administrativos e logística, presta serviços à unidade 
de alojamento e bem-estar, e unidade de qualidade de vida.

6.3. Segmentação de clientes

O principal objetivo deste ponto prende-se com caraterização dos diferentes grupos de 
pessoas e/ou organizações (clientes) que se visam servir, indo ao encontro da satisfação das 
suas necessidades. Para cada unidade operacional de negócio são definidos os mercados estra-
tégicos e os mercados não estratégicos (complementares).

Para a Unidade de Alojamento e Bem-Estar foram definidos dois produtos base: o aloja-
mento, e o Bem-Estar e SPA. Em função desses produtos, foram definidos dois segmentos de 
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clientes: Segmento 1 - Clientes que procuram alojamento; Segmento 2 - Clientes que procuram 
serviços de bem-estar e SPA.

A UQV comporta de igual modo a definição de dois segmentos de clientes:  Segmento 1 
- Clientes que procuram cuidados de prevenção e cura para as doenças de Alzheimer e Parkin-
son e outras doenças do foro neurológico; Segmento 2 - Clientes que procuram o incremento 
da sua qualidade de vida através de terapias de medicina não convencional e termalismo.

Para cada caso, estimou-se o conjunto de países - alvo para cada produto/mercado. Relati-
vamente ao conjunto de países estratégicos, desde Portugal, Espanha, o bloco constituído pelo 
Reino Unido, Alemanha e países Nórdicos (Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia) 
e ainda o conjunto de países de emigrantes portugueses2 (com especial atenção para a França, 
Espanha, Suíça, Alemanha, Reino Unido e Luxemburgo) e os países da UE273.

6.4. Actividades em Outsourcing e outros contratos de prestação de 
serviços

O passo seguinte na definição do modelo de negócio, corresponde à definição das ativi-
dades não estratégicas ao nível das diferentes unidades operacionais de negócio, identificando 
as atividades a contratar em regime de outsourcing4, para além de outras atividade de carácter 
mais pontual, distintas daquelas, que poderão ser contratadas em regime de outras prestações 
de serviços (Figura 3).

Figura 3 - Atividades em regime de Outsourcing. Fonte: Farinha (2011).

 Poderemos referir a título de exemplo, algumas atividades a contratar em regime de out-
sourcing: 96010 – lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles; 96021 – salões de cabeleireiro; 
96022 – institutos de beleza; 79120 – actividades dos operadores turísticos; 79110 – Activi-
dades das agências de viagens; 70220 – outras actividades de consultoria para os negócios e a 
gestão; 73200 – estudos de mercado.

2 Baseado nos dados da OCDE publicados em 2007, consultados on-line em 2011-08-30 através do jornal “O Emi-
grante”, em http://www.mundoportugues.org/content/1/2217/portugal-continua-ser-pais emigrantes/

3 Os 27 estados membros da UE: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslová-
quia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia Luxembur-
go, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, Roménia e Suécia.

4 vcorrespondendo, segundo Guimarães, (2009) à transferência de atividades presumíveis como internas correntes, 
desta forma não estratégicas para a Organização, concedendo também o direito de decisão na gestão dos recursos 
e/ou fatores de produção necessários, a entidades externas, através da celebração de um contrato.



153

6.5. Proposta de valor

Na perspetiva de Osterwalder & Pigneur (2010), interessa analisar em que medida o mo-
delo de negócio pretende conquistar a preferência dos seus clientes – alvo. Tendo por base a 
revisão da literatura, estima-se que para a Unidade de Alojamento e Bem-Estar, os clientes-
-alvo deem preferência à disponibilidade de serviços; acessibilidade; respeito pelo ambiente e 
princípios de sustentabilidade e qualidade de atendimento.  Já no caso da UQV, estima-se que 
os clientes-alvo valorizem a disponibilidade de serviços; a complementaridade com serviços 
de alojamento e a qualidade de atendimento e serviço prestado.

6.6. Canais de distribuição

Os canais de distribuição, segundo Coughlan et al. (2002), citado por Gomes, (2010, p.39),  
podem ser definidos como “um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no 
processo de disponibilizar um produto ou serviço para uso ou consumo”. Na lógica de criação 
de modelos de negócio de Osterwalder & Pigneur (2010), importa saber através de que canais 
se chega junto do segmento de clientes –alvo, revelando-se necessário encontrar a combinação 
de canais adequada à satisfação das necessidades dos clientes, quer seja através de canais pró-
prios de contacto direto, ou por intermédio do estabelecimento de parcerias ou ainda através 
de uma solução mista. Importa assim distinguir entre a tipologia de canais diretos (i.e. uma 
força de vendas da própria organização, através de uma página própria na internet, …) e canais 
indiretos (lojas de retalho especializadas, operadores turísticos, agências de viagens, sítios na 
internet pertença de parceiros ou entidades especializadas, etc.).

é sabido que os canais próprios potenciam a libertação de margens mais elevadas, contudo 
podem ser onerosos e obrigam a um maior esforço de coordenação e gestão. Ao contrário, 
os canais indiretos através de parceria, libertando margens mais baixas, podem permitir a ex-
pansão da área de ação da organização, beneficiando dos pontos fortes desse mesmo parceiro 
(Osterwalder & Pigneur, 2010).

6.7. Relações com os clientes e fluxos de rendimento

Osterwalder & Pigneur (2010) destacam que as relações com clientes podem ser desenvol-
vidas por motivações diversas, incluindo a angariação de novos clientes, a fidelização de clien-
tes atuais ou ainda pelo aumento de vendas. O tipo de relações que pode ir desde o padrão de 
relações pessoais até às relações automatizadas, influenciam fortemente a experiência geral dos 
clientes dentro das organizações. Se os clientes constituem o coração do modelo de negócio, 
os fluxos de rendimento são as artérias de sobrevivência. Há assim que apurar qual o valor 
que cada segmento de clientes está disposto a pagar pelo bem ou serviço oferecido, prevendo 
assim quais as fontes de receita para a organização.

O design do Projeto aposta predominante no tipo de relações pessoais com os seus clientes, 
destacando a dedicação de um colaborador da organização especificamente a um cliente individual, 
auscultando as suas necessidades, criando-se assim laços de afinidade mais vincados. É ainda pedi-
do ao cliente, com base nas suas experiências e expectativas, que contribua para a co-criação de no-
vos produtos, através da sua apreciação pessoal no âmbito das experiências vividas, recomendações 
de melhoria e dicas que possam ajudar na conceção de novos produtos (Farinha, 2012).

Em matéria de fluxos de rendimento do projeto, destacam-se as taxas de utilização e aasi-
natura associadas aos serviços de alojamento e bem-estar, e UQV, a venda de ativos (aparta-
mentos/villas), ou ainda as comissões de intermediação no âmbito das parcerias estabelecidas 
(termalismo, touring cultural e paisagístico,…).
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6.8. Recursos Chave

Os recursos-chave podem ser físicos, financeiros, intelectuais ou humanos; pertença da 
empresa, arrendados/alugados; ou obtidos junto dos parceiros-chave. Segundo Osterwalder 
& Pigneur (2010, p.34), tornam-se indispensáveis para que “uma empresa crie e ofereça uma 
proposta de valor, chegue aos mercados, mantenha as relações com os segmentos de clientes 
e ganhe rendimentos”, devendo estar obrigatoriamente refletidos no plano de negócios do 
novo empreendimento.

São assim requeridos diferentes recursos-chave, desde os elementos físicos, traduzidos 
em terrenos necessários à implantação do empreendimento, edifícios e outras infraestruturas 
básicas, equipamentos, meios de transporte, sistemas de informação e comunicação; recursos 
intelectuais, onde se poderão incluir as “marcas registadas” do projeto, os direitos de autor 
que venham a estar relacionados com publicações ou roteiros turísticos específicos; elementos 
humanos, capazes de garantir as competências necessárias afins à concretização de relações de 
proximidade com os clientes; e por fim, elementos financeiros necessários ao desenvolvimen-
to, arranque e funcionamento das diferentes unidades de negócio.

6.9. A Tela do modelo de negócio

A “Tela do Modelo de Negócio” (Business Model Canvas), defendida  por  Osterwalder & 
Pigneur (2010), sintetiza todo o detalhe de configuração do modelo de negócio, tornando pos-
sível a representação do modelo de empreendedorismo de uma forma simplificada, facilitando 
a visão geral das diferentes componentes e suas interações (Figura IV).

Figura 4 - Tela do Modelo de Negócio. Fonte: Farinha (2011) a partir de Osterwalder & Pig-
neur (2010).
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6.10. As Unidades Operacionais do projecto e relações de cooperação

O modelo de empreendedorismo proposto prevê a criação de quatro unidades de negócio, 
incluindo duas unidades operacionais, uma unidade de prestação de serviços e uma holding.

Detidas a 100% pela holding (numa fase inicial, podendo ser vendidas isoladamente, to-
tal ou parcialmente, a potenciais investidores interessados, incluindo na fase de arranque), as 
unidades operacionais Malcata Eco-Resort (Resort composto por aldeamento turístico com 
restaurante e centro de actividades de bem-estar físico – wellness and spa) e Malcata Life (uni-
dade de qualidade de vida abrangente aos cuidados com pacientes de Alzheimer e Parkinson 
e centro de medicinas não convencionais), são apoiadas no âmbito dos serviços financeiros e 
administrativos, incluindo áreas de aprovisionamentos e organização de congressos e eventos, 
pela unidade Malcata Services. As respectivas unidades empresariais  têm previsto o estabe-
lecimento de parcerias estratégicas com uma unidade termal local (Termas do Cró), com o 
Município do Sabugal e outras organizações regionais, tendo em vista o estabelecimento de 
sinergias e redução de encargos fixos operacionais (Figura 5).

Figura 5 - Unidades do projecto e relações de cooperação. Fonte: Farinha (2011).

7. Elementos do Plano de Negócios

O Plano de Negócios constitui um estrutura basilar essencial à estruturação e defesa de uma 
nova ideia de negócio, junto de potenciais investidores e sociedades de capital de risco, business 
angels, bancos, parceiros estratégicos, entre outras partes interessadas. Servirá ainda de base à sub-
missão de candidatura a sistemas de incentivos, nos termos dos avisos de abertura publicados ou 
a publicar enquadráveis (ex. POFC-COMPETE/QREN/Incentivos às empresas).

Visando dar ao investidor uma ideia geral do projeto, o Plano de Negócios deve conter, 
entre outros elementos, um sumário executivo; a fundamentação do eventual enquadramento 
em regime de sistemas de incentivos (neste caso, o projeto é submetido através de formulário 
eletrónico pela entidade gestora do sistema de incentivos) ; a caraterização do potencial pro-
motor; a apresentação do projeto e da ideia inovadora; a estratégia do negócio e estratégia de 
marketing; análise da situação envolvente e análise SWOT; análise de mercado; análise da con-
corrência e benchmarking; recursos afetos ao projeto (humanos, físicos, humanos,…); mapa 
de investimentos e análise financeira (previsional); aspetos legais e normativos enquadráveis.

O projeto em análise apresenta um total de investimento previsto na ordem dos 11.500 M€ 
(Sem IVA), distribuídos pelas diferentes unidades operacionais (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Unidades do projeto e relações de cooperação. Fonte: Elaboração própria.

8. Considerações e recomendações finais

A competitividade dos países e das regiões é conferida pela capacidade de criar riqueza, 
através de iniciativas empreendedoras envoltas de soluções inovadoras projetadas para o mer-
cado global (Audretsh et al, 2011; Porter & Stern, 2001; Wong et al., 2005).

O envelhecimento da população ou o declínio nos stocks de recursos naturais, são ques-
tões a ter em conta, bem como a atual crise económica e financeira que se faz sentir a nível 
global e em particular no nosso país, obrigando a constantes tentativas de modelação de novos 
negócios e reinvenção de outros já existentes (Audretsh et al., 2011; Farinha, 2011; Potts, 2010).

O turismo surge como elemento estratégico no desenvolvimento da economia nacional, 
auxiliado pela necessidade de valorização do potencial endógeno das regiões (PENT, 2011; 
Sarmento & Portela, 2010).

Do ponto de vista da responsabilidade social das organizações, importa atender às dimen-
sões sociais no seio do contexto competitivo que prevalece na economia globalizada (Porter & 
Kramer, 2006). Impera relembrar as palavras de Kofi Anan tidas em HdF (2010), ditando que 
envelhecer não constitui em si um problema, mas o maior avanço da humanidade.

As unidades de qualidade de vida, procuram atender às demências derivadas do envelheci-
mento, tais como as doenças de Alzheimer e Parkinson, concretizadas na criação de espaços 
de cuidados e atenção para estas pessoas, seus cuidadores, familiares e amigos, nos quais se 
procura atingir uma melhor qualidade de vida (Yanguas, 2007).

No seio de um contexto competitivo, sem grande margem para erros empresariais, a mo-
delação de negócios assume uma capital ferramenta ao serviço do empreendedor, na explo-
ração do mercado e na resposta às suas necessidades, permitindo a construção de redes de 
negócio e cooperação, com sinergias de custos e recursos, ditando soluções integradas mais 
competitivas (Doganova & Eyquem-Renault, 2009; Osterwalder & Pigneur, 2010).

O modelo de negócios “Malcata Life Village”, inserido nas áreas do turismo de saúde, 
bem-estar e alojamento, e outras atividades de saúde e apoio social, operacionalizado em três 
unidades de negócio independentes, tituladas por uma holding, com recurso ao estabelecimento 
de parcerias estratégicas e contratação de serviços em regime de outsourcing, com outras entida-
des regionais, pode contribuir para a criação e distribuição de riqueza, incluindo a criação de 
postos de trabalho qualificados, atraindo visitantes europeus, dada a sua localização transfron-
teiriça, com ligação privilegiada à Europa via aeroporto de Salamanca.
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Não obstante a reunião de todas as condições base ao desenvolvimento do projeto em 

Malcata, incluindo a disponibilidade imediata de terrenos e demonstração de colaboração por 
parte do Município do Sabugal e Junta de Freguesia de Malcata, o modelo de negócio poderá 
ser implementado num outro local com condições equivalentes, dando-se o exemplo do espa-
ço territorial privilegiado abrangente ao Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, através da 
reconstrução e adaptação de casas antigas inseridas na rota das aldeias de xisto.

Tratando-se de uma investigação exploratória, podem ser apontadas como limitações do 
estudo, a fase embrionária de desenvolvimento, sugerindo-se a continuidade do mesmo em 
futuros estudos académicos.
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PLANO ESTRATÉGICO DA ASSOCIAÇÃO SEM FINS 
LUCRATIVOS “OUTREM”

                                                                                João Nuno Morais Lopes1

Paulo Jorge Madeira dos Santos2

 
Resumo

As mudanças são parte integrante deste mundo, das pessoas que nele residem e das 
organizações que estas criam. Desta forma, as organizações necessitam de sofrer trans-
formações e adaptações para sobreviverem.

Atualmente, o país vive uma crise muito acentuada, onde encerram dezenas de em-
presas por dia. Neste sentido, torna-se fundamental que as organizações elaborem o 
planeamento estratégico para ajudar os gestores nas decisões, para anteciparem alguns 
acontecimentos e tomarem medidas que evitem que as organizações sejam prejudicadas.

As Organizações Sem Fins Lucrativos (OSFL) não estão alheias à atual crise, pois 
nas mais diversas dimensões nestes tempos tão incertos, estas associações sofrem cada 
vez mais necessidades. Devido aos cortes governamentais, a nível de subsídios e conse-
quente diminuição de fundos para estas instituições, os projetos de cariz social, ambien-
tal e cultural, sofrem uma redução significativa.

Deste modo, o presente Projeto visa a proposta de um Modelo de Plano Estratégico 
para a “Associação Outrem”.
Palavras-chave: Planeamento Estratégico; Balanced Scorecard; Modelos de Planea-
mento Estratégico; Organizações Sem Fins Lucrativos

 

Abstract

Changes are a part of  this world, of  the people that live in it and of  the organiza-
tions they create. As such, organizations need to transform themselves and adapt to 
survive.

Nowadays, the country is facing a severe crisis where dozens of  companies are 
shutting down every day. As such, it has become fundamental that the organizations 
execute strategic planning’s in order to aid the managers to make decisions, so that they 
can anticipate some events and create strategies in order to protect the organizations.

Non profitable organizations aren´t immune to the current crisis, because in several 
levels, in these uncertain times, these organizations are suffering from lack of  support. 
Due to budget cuts in the support of  the organizations, the social, environmental and 
cultural projects, are being severely diminished.

As such, this project intends to propose a model of  strategic planning for the “Ou-
trem Association”.
Keywords: Strategic Planning; Balanced Scorecard; Models of  Strategic Planning; Non-
profit organizations.
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1. Introdução

Nos dias de hoje, o planeamento estratégico é uma ferramenta que assume grande impor-
tância na gestão das organizações. O seu alcance é bastante amplo, pois é através deste que as 
organizações deliberam os seus objetivos e controlam as distintas atividades.

O planeamento estratégico beneficiará os gestores de um instrumento que põe ao seu 
dispor diversos tipos de informações fundamentais à tomada de decisão.

As necessidades do mercado atualmente facultam oportunidades para todos os tipos de or-
ganizações. Para se beneficiar das oportunidades, as organizações necessitam estar preparadas 
e bem definidas com objetivos futuros.

Torna-se, assim, imprescindível o planeamento estratégico, independentemente de serem 
empresas públicas, privadas ou não governamentais. O planeamento torna-se assim um aliado 
à sobrevivência das organizações, constando nele as ações do presente em busca dos objetivos 
que desejam alcançar no futuro (Tajra, 2006).

Nas OSFL torna-se ainda mais importante o planeamento, pois o seu futuro depende dos 
recursos financeiros, que são escassos.

Burke (2008) refere que a diminuição de fontes de financiamento, a liderança limitada, o 
aumento de necessidades por parte da sociedade, os eventos globais e a atual concorrência, são 
desafios que no passado não existiam nas prestações de serviços das OSFL.

Para estas organizações conseguirem sobreviver num mundo cada vez mais globalizado, 
devem procurar a excelência, dando cada vez mais importância ao planeamento, para que deste 
modo possam melhorar o processo de tomada de decisão com vista a alcançar os objetivos 
pré-determinados. O planeamento estratégico é um processo administrativo que sustenta o 
modelo para se determinar a melhor direção a ser seguida pela organização.

2. Metodologia

Segundo Moura & Barbosa (2006) referem que projetos aplicados são projetos desenvol-
vidos por alunos em uma (ou mais) disciplina (s), no âmbito académico, sob a orientação do 
professor, e têm por objetivo a aprendizagem de conceitos e desenvolvimento de competên-
cias e habilidades específicas.

Moura & Barbosa (2006) sugerem, como base para o desenvolvimento de projetos, um 
modelo que comtempla três componentes estruturais básicos: Âmbito, Plano de Ação, Plano 
de Controle e Avaliação.

Na tabela 1 apresenta-se o modelo do presente projeto aplicado.
Para a elaboração do presente Projeto Aplicado procedeu-se à recolha de dados na institui-

ção e entrevistou-se o Presidente, o Sr. Carlos Moura. A revisão da bibliografia para o estudo 
em análise centraliza-se na investigação desenvolvida por outros autores na área da estratégia 
e planeamento estratégico em organizações sem fins lucrativos. De seguida, apresenta-se o 
plano de investigação do presente Projeto.

3. Caraterização do Setor Sem Fins Lucrativo em Portugal

O setor das OSFL é caraterizado por uma acentuada heterogeneidade. Segundo o Instituto 
Nacional de Estatística (INE, 2011) em 2006, este setor detinha 45.543 Instituições. Perto de 
50% das OSFL desenvolviam a sua atividade, no âmbito da Cultura e Recreio. As Instituições 
Religiosas detinham 15,6% e os Serviços Sociais 13,7%, estes também têm um peso signifi-
cativo no universo das OSFL. Seguem-se as Associações Patronais com 5%, Profissionais e 
Sindicatos com 4,8% e as OSFL com atividade de Educação e Investigação com 4,5%, estas 



163
com um peso relativamente inferior às anteriores. Por fim, e com uma representatividade 
menor estão as OSFL relacionadas com o Ambiente 1,7%, com a Saúde 1,4% e com outras 
atividades, Lei, Direitos e Política 1,0%, Atividades Internacionais 0,6% e Filantropia, Promo-
ção e Voluntariado 0,2% (gráfico 1).

Tabela 1 - Modelo do presente projeto aplicado

Componentes do modelo de projeto (etapas) Elementos de cada uma das etapas do projeto

Âmbito • Definição do problema;
 • Preâmbulo (justificativa);
 • Objetivos a alcançar;
 • Contributos do estudo.
Plano de ação • Aplicar um modelo de planeamento 
    estratégico;
 • Ações/iniciativas a realizar; 
 • Prioridades das ações/iniciativas 
    (cronograma).
Plano de monitoramento e avaliação • Métricas e metas dos indicadores;
 • Implementar procedimentos  de monotori-
    zação e avaliação (Balanced Scorecard).

Fonte: Adaptado de Oliveira, (2006), p.12.

Gráfico 1 - Universo das organizações sem fins lucrativos (nº unidades em 2006)
Fonte: INE - Conta satélite das instituições sem fins lucrativos 2006, em INE (2011).

Porém, ao analisar o setor em termos postos de trabalho remunerados, pode-se observar 
uma hierarquização diferente das atividades. Pode-se verificar que mais de 50% do emprego, 
nas OSFL, foca-se nas atividades sociais. Seguem-se as atividades de educação e investigação 
com 13,2%, saúde 9,1% e cultura e recreio com 8,5%.
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4. As Organizações Sem Fins Lucrativos

As OSFL segundo Drucker (1995) são imprescindíveis, pois, a sua finalidade é estimular 
modificações nos indivíduos e sociedade. 

Marcovitch (1997) menciona que as OSFL por executarem funções de interesse público, 
espera-se por parte das mesmas que seja uma prática constante, a transparência quanto aos 
seus projetos realizados, como também, aos resultados adquiridos e recursos utilizados. Para 
o autor, estas instituições têm deste modo que ter uma utilização eficiente dos seus recursos.

No entanto, Fischer (2002) recorda que as OSFL são caracterizadas por serem privadas. 
Estas são formais e autónomas e associadas a elas está o trabalho voluntário. A autora refere 
que apesar do objetivo destas instituições não ser o lucro, estas devem gerar receitas que lhes 
permita desempenhar as suas funções de forma eficaz e adequada. No caso de haver algum 
excedente em termos financeiros, este deverá ser aplicado no próprio negócio. As atividades 
deste tipo de instituições são públicas ou voltadas à sociedade.

Pode-se concluir que as OSFL não podem ter como vocação principal o lucro. A sua mis-
são pode ser de carácter cultural, educacional, de investigação, de lazer, de apoio social, filan-
trópico, de defesa de direitos humanos, de defesa de causas ambientais, entre outras possíveis. 
É de referir, para desmistificar a questão quanto ao lucro, que na realidade, estas organizações 
podem ter lucro. Porém, não podem fazer do lucro o seu primeiro objetivo, e caso o tenham, 
o mesmo tem que ser investido na própria atividade.

5. Conceito de Planeamento Estratégico nas Organizações Sem Fins 
Lucrativos

Planeamento estratégico é o processo pelo qual a organização se molda ao seu meio en-
volvente ao longo do tempo, integrando o planeamento e a gestão num só processo. Segundo 
Light (2011), para uma OSFL ter uma boa performance e bons resultados deve-se seguir a re-
gra dos quatro pilares - propósito, estratégia, operações e controlo financeiro. O planeamento 
estratégico deve responder às seguintes questões:

• O porquê de estar nesta atividade?
• Onde queremos estar no futuro?
• O que está a ser feito no presente?
• Quem faz o quê?
• Quando isso aconteceu?

Bass (2010) explica que planeamento é um processo executado em equipa, em que se tem 
por base a compreensão dos pontos fortes e fracos da organização e envolventes, elaborando 
um documento escrito em que constam os objetivos, as ações por ordem de prioridade a im-
plementar para se atingir esses mesmos objetivos e o controlo para verificar se tudo está a ser 
implementado como o previsto.

O mesmo menciona ainda que o planeamento estratégico é o processo usado para pro-
curar uma estratégia tendo por ponto de partida a missão, os seus pontos fortes e fracos e as 
oportunidades e ameaças externas. Refere, ainda, que o planeamento estratégico desenvolve 
um sonho compartilhado entre as partes interessadas e produz um projeto de como alcançar 
esse sonho. Para Bass (2010), o planeamento estratégico deve fazer parte da cultura da organi-
zação e deve conter a seguinte informação:

• O que é importante para a organização?
• Quais são os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças?
• Quantas vezes a administração se reúne?
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É de salientar que o planeamento estratégico não é um fim em si mesmo. A finalidade do 

mesmo é ajudar os gestores na tomada de decisões. é de referir que apesar das instituições 
elaborarem o planeamento, o mesmo não lhes garante que sejam bem-sucedidas. Contudo, os 
benefícios desta ferramenta são evidentes.

6. Modelo de Planeamento Estratégico de Oliveira, Ross & Altimeyer

De acordo com Oliveira, Ross & Altimeyer (2005), uma OSFL é fundada por indivíduos 
que tenham valores, princípios e visões em comum. No caso das instituições em fins lucrativos 
são fundadas em torno de causas sociais que é o motivo da existência das mesmas. 

As ações das OSFL devem sempre levar em consideração a visão, os princípios e os valores 
do fundador. Os mesmos devem ter por base as causas sociais, que vão servir de ponto de 
partida do planeamento estratégico.

Este modelo apresenta 13 etapas:

1. Valores e princípios do fundador: deve ficar explícito, quais os valores e princí-
pios do fundador;

2. Visão do fundador: deve estar bem definida, qual a visão do fundador (onde pre-
tende que a instituição esteja no futuro);

3. Causa social: a causa social tem que ser delimitada;
4. Valores e princípios da instituição: devem-se definir os valores e princípios pe-

los quais a instituição se rege;
5. Visão institucional: deve estar definida a visão da instituição;
6. Stakeholders: devem estar identificados os stakeholders;
7. Análise externa e análise interna: pretende-se que sejam procuradas as oportu-

nidades/ameaças e pontos fortes/pontes fracos, para que seja possível projetar os 
impactos gerados pelas forças sociais e organizacionais;

8. Definição dos objetivos: deve-se nesta fase definir o que se pretende alcançar num 
determinado período de tempo. Neste tipo de instituições, um objetivo pode ser, 
claramente, um número de pessoas atendidas ou número de projetos realizados. é de 
salientar que, os objetivos devem ser condicionados pelos princípios e valores orga-
nizacionais, pelas oportunidades e ameaças, e pelos pontos fortes e fracos;

9. Definição de estratégias e das ações: pretende-se que sejam definidos os cami-
nhos e as atitudes que vão permitir alcançar os objetivos pré-definidos;

10. Implementação: devem-se colocar em prática, as estratégias e ações definidas an-
teriormente;

11. Monitorização, controlo e avaliação: nesta fase, pretende-se que se valide o pro-
cesso realizado, devem-se quantificar os resultados obtidos e ir-se adequando o 
planeamento aos mesmos. Independentemente dos resultados estarem a ser alcan-
çados ou não, deve-se continuar com o planeamento traçado, anteriormente, ou 
rever o mesmo, na sua totalidade, ou em parte;

12. Continuidade: se os resultados obtidos estão de acordo com o previsto, deve-se 
dar continuidade ao planeamento;

13. Revisão: caso os resultados alcançados não sejam os definidos, poderá ter que se 
rever o planeamento e implementar ações de correção para se atingirem os resulta-
dos ambicionados.

Resch (2002), menciona que existe unanimidade entre os académicos que estudam as prá-
ticas de gestão das organizações sem fins lucrativos, que estas devem partir dos problemas 
que rodeiam estas instituições, e serem negociadas com as distintas partes interessadas e os 
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beneficiários. Os valores, princípios destas instituições devem visar as causas sociais, e o seu 
planeamento estratégico ser apropriado à sua causa e às necessidades dos stakeholders. Estas 
instituições tendem a ter um relacionamento mutualista e cooperativo, procurando a harmonia 
e os apoios necessários ao seu desenvolvimento e ao cumprimento das suas funções.

Na figura 1 pode-se observar o modelo de Oliveira, Ross & Altimeyer (2005).

Figura 1 - Modelo de Oliveira, Ross & Altimeyer 
Fonte: Oliveira, Ross & Altimeyer (2005), p.78.

De acordo com Mitchell & Yates (2002), as OSFL devem ter bem definidos os princípios 
da organização, e os colaboradores conhecerem os mesmos, para que se possa obter vantagens 
com esse conhecimento por parte de todos.

é de extrema importância, nas OSFL, que os seus colaboradores conheçam a causa social 
da instituição e o plano estratégico para que todos possam dar a sua opinião, transmitir novas 
ideias e ajudar assim na elaboração e implementação de novas políticas ou estratégias.

7. O Balanced Scorecard para Organismos Públicos ou Organizações 
Sem Fins Lucrativos 

De acordo com Pinto (2007), o BSC foi inicialmente concebido com o objetivo de medir 
a performance das organizações do setor privado. No decorrer da segunda metade da década 
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de 90, a aplicação do conceito BSC em serviços públicos e em OSFL começou a ser cada vez 
mais utilizado.

A grande maioria das organizações governamentais e sem fins lucrativos tiveram dificul-
dades na implementação do modelo base do BSC. O motivo dessa dificuldade deveu-se ao 
facto da perspetiva financeira estar colocada no topo da hierarquia. Para estas organizações 
isso é uma dificuldade, pois, o sucesso financeiro não é o objetivo principal. Deste modo, foi 
obrigatória uma nova arquitetura do BSC, para que se pudesse ajustar às organizações sem fins 
lucrativos (kaplan & Norton, 2001). 

Segundo kaplan & Norton (2001), nas transações comerciais no setor privado, a entidade 
que paga e recebe o serviço é idêntica, ou seja, o cliente. Nas organizações sem fins lucra-
tivos, quem fornece os meios e quem recebe o serviço são entidades diferentes, ou seja, os 
“doadores” e “utentes”. Estas organizações colocam estes dois grupos, inseridos na mesma 
perspetiva, no topo do BSC. A organização desenvolve os seus processos internos de forma a 
criar valor para estes dois grupos de “clientes”.

A missão emerge, nas OSFL, como o elemento subordinante do modelo relativamente aos 
objetivos e metas definidos nas quatro perspetivas. A perspetiva financeira e a perspetiva de 
clientes são apresentadas a par como se pode verificar na ilustração seguinte. Na figura 2 está 
representado o Balanced Scorecard para as organizações sem fins lucrativos.

Figura 2 - Balanced Scorecard para as organizações sem fins lucrativos 
Fonte: kaplan & Norton (2001), p.135.

8. Apresentação da “Associação Outrem”

A “Associação Outrem” foi fundada em 1987, nas antigas instalações da Casa da Cultura 
e Juventude de Castelo Branco, pela mão de alguns Escuteiros e Professores. A “Associação 
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Cultural Outrem” tem-se distinguido pelas diversas atividades realizadas, no âmbito da Defesa 
do Meio Ambiente e do Património. De início, foram feitas algumas explorações nos arredo-
res de Castelo Branco, essencialmente no percurso do Rio Ocreza, e recolhas etnográficas em 
diversas povoações do Distrito.

Ainda como grupo de trabalho, esta Associação, então com o nome de “Associação Cul-
tural Lusitânia”, transformou algumas recolhas de literatura popular em peças de teatro para 
fantoches. Peças dramatizadas em diversos pontos do Distrito, sendo também publicados vá-
rios boletins culturais.

A “Outrem” tem vindo a fazer diversas rotas temáticas a aspetos da flora, património e 
geologia no vale do rio Ocreza. No decurso das rotas e percursos passaram por estes locais, 
em média, 500 pessoas por ano.

Mais recentemente, tem vindo a organizar, anualmente, a Feira Templária/Medieval em 
Castelo Branco e apostado, fortemente, na Recriação Histórica Templária, que foi um marco 
histórico muito forte na Cidade.

9. Visão, Missão, Objetivos e Valores

Verificado o sítio da “Associação Outrem” e documentos da mesma, não há nenhuma refe-
rência direta à missão da Associação ou à sua visão. A visão e a missão não estão definidas na As-
sociação, contudo, com base na entrevista e recolha de documentação definiram-se as mesmas.

A visão da “Associação Outrem” propõe-se:

• Ser autónoma nas instalações e materiais que necessitam para realizar as atividades 
referentes à preservação do património cultural e natural.

A missão da “Associação Outrem” passa por:

• Preservar o património cultural e natural. 

No que respeita aos objetivos, os mesmos encontram-se bem presentes por todos na As-
sociação, pois todos os projetos/atividades têm os objetivos gerais e específicos descritos. Os 
objetivos propostos da Associação são:

• Desenvolver atividades de carácter formativo nas áreas da educação, cultura, am-
biente, desportos-aventura e tiro desportivo;

• Promover a divulgação de ações em contacto com a natureza;
• Fomentar a investigação e a troca de saberes;
• Promover a divulgação de valores através de publicações.

Na entrevista, pode-se constatar que, na Associação não existem departamentos bem de-
finidos, logo, não possui objetivos definidos por departamentos.

No que concerne aos valores da Associação podem-se verificar na imagem 3.

10. Aplicação do Modelo de Oliveira, Ross & Altimeyer à “Associação 
Outrem”

Como já foi anteriormente referido, o modelo de Oliveira, Ross & Altimeyer (2005) con-
templa treze etapas:

1. Valores e princípios do fundador;
2. Visão do fundador;
3. Causa social;
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4. Valores e princípios da instituição;
5. Visão institucional;
6. Stakeholders;
7. Análise externa e análise interna;
8. Definição dos objetivos;
9. Definição de estratégias e das ações;
10. Implementação;
11. Monitorização, controlo e avaliação;
12. Continuidade;
13. Revisão.

1.Valores e Princípios do Fundador
Os valores e princípios do fundador (Presidente José Carlos Moura) que é formado na área 

de História, o mesmo dá uma especial atenção ao património cultural. Motivo este que leva a que 
as iniciativas da Associação sejam na sua maioria focadas nesta vertente. Apesar deste ter outros 
princípios e valores, como respeitabilidade, indiscriminação, comprometimento e confiabilidade.

2. Visão do Fundador
A visão do fundador é bastante ambiciosa, pois o mesmo pretende que a Associação, no 

futuro, seja autónoma, quer a nível de instalações, como de materiais para realizar as diversas 
atividades/projetos.

3. Causa Social
A causa social da Associação é a Preservação do Património Cultural e Natural da Beira Interior.

4. Valores e Princípios
Os valores e princípios da “Associação Outrem” estão definidos na imagem 3.

5. Visão Institucional 
A visão institucional como a mesma não está definida, vai de encontro à visão do funda-

dor, ou seja, ser autónoma nas instalações e materiais, que necessitam para realizar as ativida-
des referentes à preservação do património cultural e natural.

Figura 3 - Valores da “Associação Outrem”
Fonte: Elaboração própria
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6. Stakeholders
Os stakeholders (tabela 2) são uma pessoa, grupo ou entidade com interesses nas ações 

e no desempenho de uma organização, na qual as decisões e ações possam afetar, direta ou 
indiretamente, uma organização. Na seguinte tabela apresentam-se os stakeholders presentes 
na “Associação Outrem”. Foram, somente, considerados para a elaboração desta tabela os 
parceiros da Associação que ajudam a realizar as atividades desenvolvidas pela Associação.

Tabela 2 - Stakeholders da “Associação Outrem” / Parceiros

Stakeholders Função com impacto na “Associação Outrem”

Câmara Municipal de Castelo Branco Patrocinador em diversas atividades.
Junta de Freguesia de Castelo Branco  Patrocinador em diversas atividades.
Associação Comercial Industrial Patrocinador em diversas atividades/ colabora na organização
 de algumas atividades.
RVJ Editores Apoia na divulgação de eventos.
Reconquista  Apoia na divulgação de eventos.
Instituto Português da Juventude (IPJ) Programas de Apoio do IPJ (PAAJ), onde a Associação se   
 candidata para angariar fundos para os projetos que pretendem 
 desenvolver.

Fonte: Elaboração própria

7. Análise Externa e Interna
A Análise Externa e Interna está elaborada na tabela 3.

Tabela 3 - Análise SWOT

Forças Fraquezas
• Está no ativo há 24 anos; •Não tem uma estratégia claramente definida, limita-se a um
• Boa imagem por parte das instituições    plano de atividades anual;
   públicas; • Poucos recursos humanos;
• Não tem gastos com pessoal; • Não tem ninguém na Associação formado em gestão
• Estudos etnográficos;    ou administração; 
• Publicações; • Degradação de material para realizar certas atividades
• Existência de bons acessos;    por falta de uso;
• Forte património cultural da região. • Site, blog, redes sociais desatualizados e pouco
    desenvolvidos;
 • Não está registada no Instituto de Promoção Ambiental;
 • Não é considerada pessoa coletiva de utilidade pública;
 • Não tem contabilidade organizada;
 • A Associação não tem uma sede própria e 100% autónoma;
 • Não realizam reuniões com os sócios com o intuito 
   de surgirem novas ideias para futuros projetos;
 • Não tem uma base de dados informatizada com os sócios 
   e parceiros de atividades.

Oportunidades Ameaças
• Acordos com o Instituto Politécnico de  • Crise económica em Portugal;
   Castelo Branco e Escolas Profissionais; • Fácil criação de associações com a mesma tipologia
• Criar parcerias com outras instituições;    ou tipologia idêntica;
• Proximidade com Espanha; • Desinteresse dos jovens pelo património cultural e natural;
• Falta de emprego; • Fraca promoção e proteção de riqueza patrimonial
• Localização raiana e acessibilidades;   por parte das Juntas de Freguesia e Câmara;
• Parcerias com a “Naturtejo”; • Pouca aderência da população a atividades de expedições
• Aproveitamento do Castelo e Parque   fotográficas pedestres e em canoa, como também no tiro
  da Cidade para realizar atividades.   desportivo;
 • Envelhecimento da população;
 • Desertificação.

Fonte: Elaboração própria
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8. Objetivos
Os objetivos da “Associação Outrem” são os seguintes:

• Desenvolver atividades de carácter formativo nas áreas da educação, cultura, am-
biente, desportos-aventura e tiro desportivo;

• Promover a divulgação de ações em contacto com a natureza;
• Fomentar a investigação e a troca de saberes;
• Promover a divulgação de valores através de publicações.

9. Estratégia a Implementar
A “Associação Outrem” deve seguir uma estratégia de focalização, ou seja, devido à es-

cassez de recursos humanos, não pode apresentar um alto nível de qualidade em todos os 
serviços/produtos que apresenta.

10. Ações a Realizar
As ações/iniciativas apresentadas, anteriormente, obedecem a diferentes níveis de priori-

dade. Assim, serão classificadas como prioridade 1, as ações mais urgentes e a serem realizadas 
num prazo máximo de 1 ano. As ações classificadas como prioridade 2 são as que devem ser 
realizadas num prazo máximo de 2 a 5 anos. As ações classificadas como prioridade 3 são as 
que devem ser realizadas daqui a mais de 5 anos, ou seja, a longo prazo. Na tabela 4 estão 
definidas as ações por ordem de prioridade.

Tabela 4 - Prioridades das ações

Prioridades Ações

Prioridade 1 • Proceder à alteração da organização da Associação (novo organigrama);
 • Desinvestir e não realizar atividades de expedições fotográficas pedestres e em canoa,
   como também no tiro desportivo;
 • Elaboração do manual de procedimentos;
 • Implementar um sistema de contabilidade organizada;
 • Participação dos sócios na elaboração do plano anual das atividades;
 • Criação de uma base de dados informatizada;
 • Definição clara do público-alvo;
 • Desenvolver o site da Associação e redes sociais;
 • Promoção de brainstorming junto dos sócios;
 • Acrescentar aos objetivos gerais da Associação um crescimento dos sócios em 10% 
   por ano.

Prioridade 2 • Implementar um sistema de avaliação de objetivos;
 • Registar-se no Instituto de Promoção Ambiental;
 • Criação de uma maior oferta cultural e eventos culturais para a população residente 
    e visitantes;
 • Maior dinamização do património da cidade;
 • Educação ambiental e sensibilização dos residentes da Beira Interior para esta temática;
 • Efetuar protocolos com as Escolas Profissionais e Instituto Politécnico de Castelo 
    Branco;
 • Definir objetivos por departamentos.

Prioridade 3 • Promoção e divulgação da região da Beira Interior, a nível nacional e internacional;
 • Candidatar-se a Instituição de Utilidade Pública;
 • Recrutar ou formar um sócio em candidaturas diretas aos fundos europeus;
 • Cooperação entre a Associação e outras entidades;
 • Criar estruturas físicas da Associação.

Fonte: Elaboração própria
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11. Implementação
Na implementação devem-se colocar em prática as estratégias e ações definidas anterior-

mente.

12. Monitorização, Controlo e Avaliação
Nesta fase, pretende-se que haja uma monitorização das ações implementadas, um contro-

lo e uma avaliação. é importante o que a Associação realiza, as reuniões depois de cada projeto 
realizado. Contudo, é essencial que fique registada a opinião dos participantes, se os objetivos 
foram atingidos ou não, e das ideias que possam melhorar os mesmos projetos no futuro. Foi 
elaborado um questionário (anexo B) para se passar no fim das reuniões a todos os envolvidos 
no projeto (a II parte é somente para colaboradores). O mesmo questionário (I parte) poderia 
ser distribuído ao público/clientes no decorrer do projeto para se poder avaliar os mesmos em 
2 perspetivas, a dos colaboradores e a do público/clientes.

13. Continuidade ou Revisão
Pretende-se que caso o plano esteja a atingir os objetivos previamente definidos seja dado 

continuidade ao mesmo. No caso de não se estarem a atingir os objetivos anteriormente defi-
nidos, os mesmos deverão ser revistos e implementadas ações de correção.  

10. Mapas do Balanced Scorecard da “Associação Outrem”

Neste ponto, apresentam-se os mapas do BSC da “Associação Outrem”, que é o plano de 
avaliação deste Projeto. Este plano de avaliação vai permitir quantificar os objetivos e metas 
das iniciativas, verificando se os mesmos estão a ser alcançados. O plano compreende as qua-
tro perspetivas mencionadas anteriormente: financeiramente, clientes, processos internos e 
conhecimento e aprendizagem. Foi considerado para elaborar este Balanced Scorecard a troca 
dos clientes por um grupo mais abrangente os Stakeholders.
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10.1. Perspetiva: Stakeholders

Na perspetiva stakeholders deve ter-se uma ideia clara dos clientes alvo, como também 
dos parceiros. Como já foi referido anteriormente o público-alvo da Associação Outrem são 
os jovens entre os 16 e os 35 anos. Na tabela 5 apresenta-se o mapa estratégico da perspetiva 
stakeholders.

Tabela 5 - Perspetiva: Stakeholders

Iniciativas Objetivos Metas Indicador Responsável Prioridade Orçamento
  estratégicos

Definição clara Prestar um 85% dos projetos Nº projetos Presidente 1 €
do público-alvo melhor serviço realizados para realizados
   jovens entre os 16  para o
   e os 35 anos  público-alvo 
   (calculado  (em %)  
   anualmente)

Implementação  Angariar mais Aumentar em Nº de sócios  Presidente 2 €
de um plano de  sócios, não 2,5% os sócios (em %)
recurso ao  pagando
voluntariado mão-de-obra    
 
Criação de uma  Reconhecimento Aumentar em Nº de sócios Responsável de 2 €
maior oferta  por parte da 2,5% os sócios (em %) departamentos
cultural e eventos  população e   de acordo com
culturais para a  visitantes   a natureza
população resi- da Associação   do evento
dente e visitantes     

Maior dinamização  Divulgação do Realizar 2 Nº de eventos Responsável 2 €
do património  património eventos  de departamentos
da cidade da cidade (Castelo e Parque   de acordo com
   da Cidade)  a natureza 
     do evento 
 
Educação  Sensibilizar Aumentar em Nº de sócios Responsável 2 €
ambiental e  os residentes 2,5% os sócios (em %) de departamento
sensibilização  da importância   de educação
dos residentes  da educação   e formação
da Beira Interior  ambiental
para esta temática    

 

Fonte: Elaboração própria

Foram sugeridas um conjunto de iniciativas nesta perspetiva das quais se destaca a defi-
nição clara do público-alvo, pois a Associação Outrem não tem um público-alvo definido no 
momento. A Associação elabora as suas iniciativas para o público em geral. é de referir que é 
importante que se implante um plano de recurso ao voluntariado, pois a associação carece de 
recursos humanos para poder ajudar a executar as iniciativas.
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10.2. Perspetiva: Financeira

Apesar do lucro não ser o objetivo principal das OSFL, as mesmas têm a obrigação de 
gerarem receitas para que se consigam autossustentar. Quanto mais autónomas forem finan-
ceiramente não dependem tanto de terceiros (donativos) para executarem as suas atividades. 
No caso de alguma iniciativa realizada gere algum excedente tal como referido anteriormente 
este excedente deve de ser investido na Associação. Na tabela 6 apresenta-se o mapa estraté-
gico da perspetiva financeira.

Tabela 6 - Perspetiva: Financeira

Iniciativas Objetivos Metas Indicador Responsável Prioridade Orçamento
  estratégicos

Desinvestir  Focalizar em Diminuir Gastos anuais Tesoureiro 1 €
e não realizar  outros serviços/ anualmente (em %)
atividades de  /produtos os gastos em 7%
expedições   (calculado
fotográficas   anualmente)
pedestres e 
em canoa, 
como também 
no tiro 
desportivo       

Análise da  Angariar fundos Aumentar em Rendimentos Tesoureiro 3 €
eventual  para aplicar 20% os anuais (em %) e Presidente
exploração  nos projetos rendimentos
de um pequeno  tornando-se anuais
bar  mais autónoma
  a Associação     

Promoção e  Dar a conhecer Aumentar os Donativos/ Tesoureiro 3 €
divulgação da  a Beira Interior, donativos/ /patrocínios e Presidente
região da Beira  para aumentar /patrocínios (em %)
Interior, a nível  os visitantes e da Associação
nacional e  com isso em 5%
internacional os donativos    

Implementação  Captação de Aumentar os Donativos/ Tesoureiro 2 €
de campanha  receita para donativos/ /patrocínios e Vice-presidente
de captação  aplicar em /patrocínios (em %)
de donativos projetos da Associação 
   em 5%    

Fonte: Elaboração própria

Como as OSFL não têm como principal objetivo o lucro explica o porquê de ter poucas 
iniciativas nesta perspetiva. Salienta-se nesta perspetiva a análise da eventual exploração de um 
pequeno bar, pois estima-se que se possa aumentar os rendimentos da associação em 20%. 
é de referir que com o rendimento gerado por esta iniciativa é para ser investido em outras 
iniciativas. Deste modo a associação torna-se mais autónoma. 
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10.3. Perspetiva: Processos Internos

Na perspetiva dos processos internos devem ser colocados os processos críticos em que a 
Associação se deve distinguir para que possa cumprir os objetivos anteriormente definidos. Na 
tabela 7 apresenta-se o mapa estratégico da perspetiva processos internos.

Tabela 7 - Perspetiva: Processos internos

Iniciativas Objetivos Metas Indicador Responsável Prioridade Orçamento
  estratégicos

Elaboração  Atingir uma 80% dos inquiridos Nº de inqueridos Presidente,  1 €
do manual de  maior qualidade avaliarem os projetos (em %) Vice-presidente
procedimentos  projectos com mais   e responsáveis
   de 15 (calculado   de departamentos
   anualmente)   

Ter contabilidade  Identificar Diminuir os Gastos Tesoureiro 2 €
organizada gastos  gastos anuais anuais
  supérfluos  em 3% (calculado (em %)
   anualmente)    

Criação de uma  Maior 80% dos inquiridos Nº de inquiridos Vice-presidente 1 €
base de dados  organização avaliarem os (em %)
informatizada de todos os  projetos com
  contactos e  mais de 15
  operações  (calculado
  desempenhadas  anualmente)    

Promoção de  Fomentar o Aprovar um Nº projetos Presidente 1 €
brainstorming  surgimento de novo projeto aprovados nas
junto dos sócios ideias inovadoras por trimestre  reuniões de 
    brainstorming

Proceder à  Definir 80% dos inquiridos Nº de inquiridos Presidente 1 €
alteração da  departamentos avaliarem os  (em %)
organização  e hierarquias projetos com
da Associação  mais de 15 
   (calculado 
   anualmente)  
 
Definir  Aumentar Aumentar 10%  Nº projetos por Presidente 2 €
objetivos por  os projetos os projetos departamento
departamentos por ano a realizar por   (em %)
   departamento   

Implementar  Identificar 80% dos inquiridos Nº de inquiridos Presidente 2 €
um sistema  falhas e avaliarem os
de avaliação  implementar projetos com
de objetivos medidas  mais de 15
  de correção (calculado 
   anualmente)  (em %)  

Fonte: Elaboração própria

Na perspetiva de processos internos existem importantes iniciativas a executar. A Associa-
ção Outrem deve num curto prazo proceder à alteração da sua organização, elaborara o ma-
nual de procedimentos e criar uma base de dados informatizada. Ao criar uma base de dados 
informatizada podem ter organizados e guardados todos os registos dos sócios, dos parceiros 
e também das iniciativas realizadas.
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10.4. Perspetiva: Conhecimento e Aprendizagem

Os elementos da perspetiva conhecimento e aprendizagem são os sócios que ajudam a exe-
cutar as iniciativas, os sistemas de informação e o alinhamento organizacional. De certa forma, 
a capacidade de cumprir metas nas restantes perspetivas depende dos recursos organizacionais 
aplicados nesta área de crescimento e aprendizagem. Na tabela 8 apresenta-se o mapa estraté-
gico da perspetiva de conhecimento e aprendizagem.

Tabela 8 - Perspetiva: Conhecimento e aprendizagem

Iniciativas Objetivos Metas Indicador Responsável Prioridade Orçamento
  estratégicos

Registar-se no  Requisito - - Presidente 2 €
Instituto de  essencial para
Promoção  no futuro se
Ambiental candidatar a 
  Instituição de 
  Utilidade Pública  

Criar estruturas  A Associação Associação ser Nº Projetos Presidente 3 €
físicas da  ser mais autónoma sem donativos/
Associação autónoma financeiramente  /patrocínios
   em 70%  (em %)
   dos projetos    

Efetuar  Aumentar Realizar 1 projeto Nº de estágios Presidente 3 €
protocolos  o nível de com o IPCB e e nº projetos
com as Escolas  formação recrutamento de
Profissionais  da instituição. estágios
e Instituto  Cooperação curriculares
Politécnico de  em projetos (três em
Castelo Branco    diferentes áreas) 

Candidatar-se a  Vantagens Num prazo - Presidente 3 €
Instituição de  fiscais máximo de 10
Utilidade   anos ser uma
Pública  Instituição de
   Utilidade Pública  

Participação  Surgirem 60% dos sócios Nº de sócios Vice-presidente 1 €
dos sócios na  novas ideias presentes na presentes na
elaboração do   elaboração do elaboração do
plano anual   plano anual plano anual
das atividades    (em %)  

Investir no site  Maior divulgação Aumentar em Nº de sócios Vice-presidente 1 €
da Associação  da Associação 2,5% os sócios (em %)
e redes sociais e captação de 
  mais sócios 
  e donativos     

Recrutar ou  Maior captação Aprovar mais de 1 Nº projetos Vice-presidente 3 €
formar um  de fundos projeto por ano aprovados com
sócio em  europeus com fundos fundos europeus
candidaturas   europeus
diretas aos 
fundos europeus      

Cooperação  Aprendizagem 40% dos projetos Nº projetos Responsáveis 3 €
entre a  mútua entre têm que ser realizados em de
Associação e  as entidades realizados em cooperação com departamentos
outras entidade e benchmark cooperação com  outras entidades
   outras entidades (em %)  

Fonte: Elaboração própria
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Na perspetiva de conhecimento e aprendizagem é de salientar a urgência de a Associação 

Outrem investir no seu site e também nas redes sociais. No que concerne ao site da Associa-
ção o mesmo já não é atualizado desde de 2007. A última atualização das redes sociais foram 
efetuadas em maio de 2011. é de extrema importância este investimento até porque as redes 
sociais assumem nos dias de hoje uma importante forma de divulgação a baixo custo e com 
muita adesão por parte dos jovens. 

11. Conclusão

Neste Projeto Aplicado, o objetivo consistia em elaborar um plano estratégico para a Asso-
ciação Outrem e também aplicar o modelo do BSC como uma metodologia de implementação 
do plano estratégico e método de avaliação. Para que se conseguisse entender estes conceitos, 
foi necessário estudar outros temas da Gestão.

O conceito de planeamento estratégico, de entre as definições encontradas, pode-se de-
finir como o desenvolvimento de planos a médio e longo prazo para que se possa fazer uma 
gestão das oportunidades e ameaças presentes no meio envolvente, tendo em conta as forças 
e fraquezas da organização.

Foram recolhidos documentos da Associação e efetuada uma entrevista ao Presidente da 
“Associação Outrem”. Concluiu-se que, apesar de não existir formação académica em Gestão, 
esta Associação teve e continua a ter um desempenho importante na região. Constatou-se a 
existência de uma gestão praticamente instintiva, uma vez que os conceitos não existiam mas 
algumas das ações estavam bem presentes, como por exemplo, a elaboração de um plano de 
atividades anual e as reuniões com os colaboradores, depois de ser realizada cada atividade.

A nível estratégico, constatou-se que a Associação não tinha um planeamento estratégico 
elaborado e definido. Não existia nada especificamente definido, somente um conjunto de 
ideias, que vão dar origem à elaboração do próximo plano anual de atividades. Percebeu-se que 
tudo é feito e pensado anualmente, ou seja, a curto prazo. 

Os objetivos definidos no presente Projeto Aplicado foram claramente alcançados, pois 
os objetivos passavam por elaborar um plano estratégico e também aplicar o modelo do BSC 
como uma metodologia de implementação do plano estratégico e método de avaliação. Foi 
aplicado o modelo de planeamento estratégico de Oliveira, Ross & Altimeyer aplicado às ins-
tituições sem fins lucrativos, e também, elaborada uma proposta de implementação do BSC 
com o intuito de implementação estratégica

Foi proposto um conjunto de medidas, que podem ser aplicadas a esta Associação para 
melhorar o seu desempenho, definir claramente os seus objetivos, medidas que impulsionarão 
o seu crescimento e angariação de novos associados. Foi também, proposta uma nova organi-
zação da Associação, através de um novo organigrama.

Em suma, mesmo quando aplicada de uma forma subtil e muito superficial, como era este 
caso, um planeamento estratégico pode ajudar uma associação a melhorar o seu desempenho 
e crescimento, mesmo que esta associação não tenha fins lucrativos

Referências Bibliográficas

Bass, J. (2010). The Handbook of  Nonprofit Governance. San Francisco: A Wiley Imprint, p.189.
Brurkr, T. (2008). Nonprofit Service Organizations: Fidelity With Strategic Plans For Financial 

Survival – Critical Roles For Chief  Executive Officers. Journal of  Human Behavior in the Social 
Environment, v.182, p.204-223.

Drucker, P. (1995). Administração de Organizações Sem Fins Lucrativos: Princípios e Práticas. São 
Paulo: Pioneira, p.3-41.



178
Fischer, R. (2002). O Desafio da Colaboração: Práticas de Responsabilidade Social entre Empresas e Ter-

ceiro Sector. São Paulo: Gente, p.45-46.
INE (2011). Conta satélite das instituições sem fins lucrativos 2006. Obtido em 22 de ou-

tubro de 2011 de http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_
publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=121187746&PUBLICACOESmodo=2

kaplan, R. & Norton, D. (2001). The Strategy - Focused Organization – How balanced scorecard 
companies thrive in the new business environment. Boston: Harvard Business School Press, p.135.

Light, M. (2011). Results Now For Nonprofits: Purpose, Strategy, Operations and Governance. New 
Jersey: A wiley Imprint, p.29-36.

Maximiano A. (2006). Administração para Empreendedores. São Paulo: Pearson Prentice Hall.
Mitcell, M. & Yates, D. (2002). How To Use Your Organizational Culture As A Competitive Tool. 

Nonprofit World, v. 20, n. 2, mar p. 33.
Moura, D. & Barbosa, E. (2006) Trabalhando com Projetos – Planejamento e Gestão de Projetos Educa-

cionais. Editora Vozes, Petrópolis-RJ.
Marcovitch, J. (1997). Da Exclusão à Coesão Social: Profissionalização do Terceiro Sector. In: 3º Setor: 

Desenvolvimento Social Sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p.121.
Oliveira, B.; Ross, E. & Altimeyer , H. (2005). Proposta de um Modelo de Planeamento Estratégico 

para Instituições Sem Fins Lucrativos. Rev. FAE, Curitiba, v.8, n.1, p.69-80, jan./jun.  Obti-
do em 22 de outubro de 2011 de http://www.fae.edu/publicacoes/pdf/revista_da_fae/
rev_fae_v8_n1/rev_fae_v8_n1_06.pdf.

Pinto, F. (2007). Balanced Scorecard - Alinhar Mudança, Estratégia e Performance nos Serviços Públicos. 
Lisboa: Edições Sílabo.

Tajra, S. (2006). Gestão Estratégica na Saúde: Reflexões e Práticas para uma Administração voltada para 
a Excelência. São Paulo: Iátria.

Correio electrónico: joao.lopes.1987@hotmail.com



179

Separata 3



180



181

BANCO DE HORAS: A ESCRAVATURA LEGAL NO 
CÓDIGO DO TRABALHO PORTUGUÊS (LEI Nº7/2009)

David Falcão1

 
Resumo

O presente artigo tem como principais objectivos por um lado, alertar para o perigo 
que representa para os trabalhadores o regime jurídico do banco de horas introduzido 
no âmbito laboral pela Lei nº 7/2009 (actual Código do Trabalho) e, por outro, provar 
que o legislador foi muito pouco cuidadoso ao implementar este regime uma vez que, no 
limite, durante um determinado período, da aplicação do banco de horas conjugado com 
outros regimes previstos na lei, o período normal de trabalho diário pode ser elevado até 
dezoito horas sem que o trabalhador se possa recusar a prestá-las.

 

1. Introdução

Quando se fala em período normal de trabalho, tendencialmente a ideia é de que o mes-
mo corresponde ao tempo de trabalho que o trabalhador se obriga a prestar em termos de 
horas certas por dia e semana e de que os limites ao mesmo são de oito e quarenta horas 
respectivamente. Não obstante, a questão não é pacífica pois por manifesta falta de cuidado 
do legislador, o actual Código de trabalho permite que os referidos limites possam ser desme-
suradamente aumentados.

 Com este artigo não se pretende uma cientificidade pura. Pretende-se, antes, uma reflexão 
e consequente chamada de atenção para a possibilidade legal de um regime de “escravatura” 
no âmbito laboral num país que se autoproclama de desenvolvido. 

Quanto à estrutura do presente ensaio, no primeiro capítulo, para além de uma breve 
referência à duração e organização do tempo de trabalho no âmbito laboral, procede-se a um 
enquadramento legal e conceptual das figuras jurídicas que julgamos determinantes para de-
senvolver o núcleo do presente trabalho. No segundo capítulo, desenvolve-se o conceito e o 
regime jurídico de banco de horas e tecem-se as críticas que julgamos pertinentes ao referido 
regime. Por fim, na conclusão propõe-se uma alteração ao regime do banco de horas. Quanto 
à metodologia baseia-se, principalmente, e, após definida a questão essencial, na análise da letra 
da lei e em alguns momentos na análise do conteúdo de obras literárias com o objectivo de 
corroborar, justificar e apoiar a tese que se pretende sustentar.

1 Duração e organização do tempo de trabalho: enquadramento 
jurídico e conceptual2.

O período normal de trabalho corresponde ao tempo de trabalho que o trabalhador se 
obriga a prestar em termos de horas certas por dia e semana tal como resulta do art. 198º do 
1 Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova.
2 Para aprofundar as matérias abordadas neste capítulo veja-se Fernandes (2009:347ss).
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Código de Trabalho (adiante abreviado por CT). No tempo de trabalho incluem-se também as 
interrupções e intervalos consagrados no art. 197º, nº2 do CT.

A Constituição da República Portuguesa (adiante abreviada por CRP) denomina o período 
normal de trabalho de «jornada de trabalho» (art. 59º, nº1, al. d) da CRP) que está hoje fixada, 
como máximo, para a generalidade dos trabalhadores em 8 horas por dia e 40 horas semanais 
nos termos do art. 203º, nº1 do CT. Existem, não obstante, duas situações em que poderá 
haver acréscimo ao período normal de trabalho:

1. A tolerância de 15 minutos prevista no art. 203º, nº3 do CT. Pode ocorrer que, 
por vezes, o trabalhador tenha de prestar mais alguns minutos de trabalho por dia 
que acrescem ao período normal, sendo esse acréscimo remunerado, nos termos 
descritos na parte final do art. 203º, nº3 do CT.

2. Relativamente a trabalhadores que prestam a sua actividade nos dias de descan-
so semanal dos restantes trabalhadores da empresa o período normal de trabalho 
pode ser aumentado em quatro horas segundo o art. 203º, nº2 do CT. Desta forma, 
os trabalhadores que forem contratados para trabalhar ao Sábado ou ao Domingo 
podem ter um período normal de trabalho diário de 12 horas.

Para além destas duas situações previstas, o período normal de trabalho pode ser adaptado 
e calculado em termos médios o que, por sua vez, implica aumentos e reduções da jornada 
laboral tendo em conta um período de referência. Está-se, desta forma, perante a chamada 
adaptabilidade  prevista nos arts. 204º e seguintes do CT. A adaptabilidade pode ter por fonte 
um instrumento de regulamentação colectiva (art. 204º do CT) ou acordo entre empregador 
e trabalhador (art. 205º do CT). Estando a adaptabilidade3 prevista em instrumento de regula-
mentação colectiva de trabalho, o período normal de trabalho diário poderá ser aumentado até 
12 horas e o semanal até 60 horas (art. 204/1º do CT), desde que, num período de referência, 
que não pode ultrapassar 12 meses (art. 207/1º do CT), o período normal de trabalho, em 
média, não exceda as oito horas diárias e as 40 horas semanais. Por exemplo, num dado mês 
de acréscimo da actividade, o trabalhador prestar trabalho por um período de 12 horas diárias 
e 60 semanais num total de 240 horas e, no mês seguinte, o período de trabalho seria reduzido 
para 4 horas diárias e vinte semanais, num total de 80 horas, de maneira a que, no período de 
referência (2 meses neste caso), a média seja de oito horas por dia e 40 horas semanais.

No regime previsto no art. 205º do CT (adaptabilidade por acordo entre empregador e 
trabalhador) admite-se que o período normal de trabalho seja de 10 horas diárias e 50 horas 
por semana em períodos de maior actividade (art. 205º, nº2 do CT), devendo esse acréscimo 
ser compensado nos momentos de menor actividade, de forma para que, em média durante o 
período de referência (4 meses neste caso art. 207º, nº1 do CT) não se excedam as oito horas 
diárias e 40 horas semanais. 

O novo Código de Trabalho prevê para além das situações descritas duas novas em que 
é possível aumentar o período normal de trabalho: o banco de horas (art. 208º do CT) e o 
horário concentrado (art. 209º do CT). No caso do banco de horas4 este só pode ser instituído 
por instrumento de regulamentação colectiva, sendo que o período normal de trabalho pode 
ser aumentado até quatro horas diárias e sessenta semanais, tendo o acréscimo por limite 200 
horas anuais (art. 208º, nº2 do CT). Quanto ao horário concentrado, prevê-se no art. 209º do 
CT que por acordo entre trabalhador e empregador ou por instrumento de regulamentação 
colectiva se possa aumentar o período normal de trabalho diário em 4h e concentrá-lo, regra 
geral, em 4 dias de trabalho.

Para finalizar este capítulo cabe fazer um breve afloramento sobre o conceito e regime 
jurídico do trabalho suplementar.

3

4 Debruçar-nos-emos com maior profundidade sobre a temática do banco de horas no próximo capítulo.
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Segundo o art. 226º, nº1 do CT, o trabalho suplementar será aquele que for prestado fora 

do horário de trabalho e não no período normal de trabalho.
O empregador só poderá recorrer ao trabalho suplementar se estiverem preenchidas as 

condições estabelecidas no art. 227º do CT ou seja, caso a empresa tenha necessidade por 
acréscimo da actividade laboral ou de reparar prejuízos graves para a empresa ou para a sua 
viabilidade. Por regra o trabalhador é obrigado a prestar o trabalho suplementar (art. 227º, nº 
3 do CT) sempre que o empregador careça de actividade adicional (ex. acréscimo eventual de 
trabalho). Os limites ao trabalho suplementar encontram-se previstos no art. 228º5 do CT. O 
trabalho suplementar implica um acréscimo retributivo determinado nos termos do art. 268º 
do CT, se for prestado em dia útil confere um acréscimo de 50% da retribuição na 1ª hora e de 
75% na seguinte (art. 268º, nº1 al. a) do CT). Se o trabalho suplementar for prestado em dia 
de descanso semanal obrigatório (normalmente Domingo) ou complementar (normalmente 
Sábado) ou em feriado confere um acréscimo de 100% da retribuição por cada hora (art. 268º, 
nº1 al. b) do CT). 

Caso o trabalhador preste a actividade num dia de descanso semanal obrigatório a lei 
impõe que seja remunerado com um acréscimo de 100%, ou seja, receberá o dobro (art. 268, 
nº1 al. a) do CT) e tem direito nos termos do artº 229, nº4 a gozar de um dia de descanso 
compensatório retribuído nos três dias úteis posteriores. Os feriados são retribuídos (art. 269, 
nº1 do CT) e caso se preste actividade num feriado ter-se-á direito ao acréscimo de 100% de 
retribuição ou a um descanso compensatório de igual duração ao do trabalho prestado no dia 
feriado segundo o art. 259, nº2 do CT, cabendo a escolha ao empregador. Ainda a prestação 
de trabalho suplementar em dia de descanso complementar confere um acréscimo retributivo 
de 100% (art. 268º, nº1 al. b) do CT).

Para além disso a prestação de trabalho suplementar em dia útil, feriado ou em dia de 
descanso semanal complementar confere ao trabalhador um descanso compensatório remu-
nerado correspondente a 25% das horas de trabalho suplementar realizado (art.229º, nº1 do 
CT). Este descanso compensatório, quando perfizer o número de horas correspondentes ao 
período normal de trabalho, deve ser gozado nos 90 dias seguintes (art. 229º, nº2 do CT).

2. Banco de Horas6

Após o enquadramento dos distintos conceitos relevantes, estamos em condições de carac-
terizar de forma aprofundada o regime banco de horas. 

Consagrado no art. 208º do CT, o banco de horas prevê que o período normal de trabalho 
possa ser aumentado até quatro horas diárias. Para que o referido regime possa ser aplicado 
existem algumas condições: Em primeiro lugar, e em conformidade com o nº1 do art. 208 do 
CT, tem obrigatoriamente de ser instituído por instrumento de regulamentação colectiva; em 
segundo lugar, o período normal de trabalho pode ser aumentado até quatro horas diárias (art. 
208º, nº2 do CT); em terceiro lugar, a lei estabelece como limite duzentas horas anuais nos 
termos do art. 208º, nº2 do CT.

Até aqui tudo em conformidade. Não obstante, não foi em vão que se caracterizaram os 
regimes da adaptabilidade e do trabalho suplementar. Diligentemente, o legislador ao consa-
grar o regime do horário concentrado teve o cuidado de afastar a aplicação simultânea deste 
com o da adaptabilidade com se constata da leitura do nº 2 do art. 209º do CT. Curiosamente, 
a mesma diligência não foi observada no regime do banco de horas. Da falta de cuidado do 
legislador resulta que o regime do banco de horas não afasta a possibilidade de aplicação 
simultânea do regime da adaptabilidade e do trabalho suplementar. Ou seja, se, por um lado, 

5 O limite que releva para sustentar a nossa tese é o de duas horas por dia normal de trabalho previsto no art.º 228,n.
º1 al.d) do CT.

6 Para aprofundar o conceito de banco de horas e de horário concentrado veja-se Mendes (2010:85).
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por instrumento de regulamentação colectiva se instituir o regime da adaptabilidade segundo 
o qual em termos médios e durante um determinado período de referência o período normal 
de trabalho possa ser aumentado em quatro horas diárias (art. 204º, nº1 do CT), se por outro 
lado, e simultaneamente com o regime da adaptabilidade, for instituído o do banco de horas 
com o aumento consequente de quatro horas diárias (art. 208, nº2 do CT) e, ainda, em situação 
descrita no art. 227 do CT o trabalhador estiver obrigado a prestar trabalho suplementar, que 
segundo o art. 228º, nº1 al. d), em dia útil pode aumentar o período normal de trabalho em 
duas horas diárias a que conclusão se pode chegar?

 

 3. Conclusão

A conclusão a que se pode chegar não é, de facto, animadora. Pois, e pelo conjunto de fac-
tos descritos no último parágrafo do capítulo anterior, um trabalhador pode ver-se legalmente 
obrigado, durante um determinado período, à prestação de dezoito horas de trabalho por dia 
uma vez que os regimes da adaptabilidade, do trabalho suplementar e do banco de horas não 
excluem aplicações simultâneas. Propõe-se, portanto, a alteração ao artigo 209º do CT. A al-
teração deve consagrar a exclusão da aplicação da adaptabilidade em paralelo com o banco de 
horas. Caso contrário, pode, peremptoriamente, afirmar-se que o CT pactua com uma espécie 
de regime de escravatura legalmente legitimada.
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PENSAR A DEONTOLOGIA!

Ana Sofia Silva1

RESUMO

Pelo que, a ética se relaciona indiscutivelmente com a justiça, política, a economia e 
a religião, na medida em que, tem como objecto aquele conjunto de valores, normas e 
princípios que afectam o ser humano, tendo como monopólio, que a sua especificidade  
é profundamente individual e que não se deve alterar em função do sistema judicial a que 
se pertence, da comunidade política em que se insere, da religião a que está vinculado, 
e do sistema económico no qual está enquadrado. é a voz da consciência individual 
….não nos devemos “aconchegar” ao facilitismo dos fins fáceis, em busca permanente 
de fins que desvirtuam a nossa acção, porque esses rapidamente denunciarão interesses 
que  dificilmente estarão de acordo com o cumprimento do dever….A Deontologia está 
longe de ser apenas um conjunto de normas imperativas, ela vai além…muito além….há 
que ter princípios morais enraizados na esfera da interioridade e estes devem ser inabalá-
veis!..Devemos à semelhança de Sócrates (filósofo da Antiguidade Clássica)…”espicaçar  
as consciências adormecidas no sono fácil das ideias feitas”…Devemos como defendeu  
kant…”agir de modo a que a Lei Moral se torne Lei Universal”…Devemos considerar 
as Teorias do Cristianismo:” não fazer ao próximo o que não gostaríamos que nos fizes-
sem a nós”…Devemos à semelhança de Hegel: tratar tudo como um todo e respeitar 
a contradição. Com efeito, podemos sempre “ignorar” todos os deveres, desconhecer 
normas e princípios e ser imorais pois dispomos de um direito prévio a toda a normati-
vidade e essencial à condição humana: a liberdade…

Mas considerando que somos seres livres e esclarecidos e que a ética é a estética 
individual e interior... só podemos querer “o melhor”…. devemos assim procurar com 
maior acuidade e rigor, uma conduta deontológica e eticamente correcta e desse modo 
,poder desempenhar exemplarmente a nossa “missão” no exercício da  profissão, pois o 
importante não é somente o que fazemos….mas o modo como o fazemos.

1. Pensar a Deontologia!

Lecciono na Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, a unidade curricular de Deon-
tologia e História da Solicitadoria e o que proponho é uma reflexão e análise à importância do 
tema e à sua relevância no exercício da profissão.

Com efeito, a deontologia surge do grego “deon”, que significa dever e que se traduz por 
discurso ou tratado. Assim, trata-se do conjunto de deveres, princípios e normas adoptadas 
por um determinado grupo profissional. É uma disciplina de ética especial, adaptada ao exer-
cício de uma profissão. 

é um termo introduzido em 1834, por Jeremy Bentham, para referir-se ao ramo da ética, 
cujo objecto de estudo, são os fundamentos do dever e as normas morais.

1 Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova.
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O que é então a ética? deriva do grego “ethiké” ou do latim”ethica” e é  ciência relativa aos 

costumes, é o domínio da filosofia que tem por objectivo e o juízo de apreciação que distingue 
o comportamento correcto e o incorrecto.

Um dos objectivos da ética é a procura das explicações para as regras propostas pela Moral 
e pelo Direito. A Ética é diferente da Moral e do Direito, porque não estabelece regras. é a 
reflexão sobre a acção humana que a caracteriza.

E é precisamente pela falta de imperatividade que o seu incumprimento se torna impune, 
inconsequente e banalizado, pelo que só as fronteiras da consciência humana e em concreto a 
moral de cada um, poderão impor limites e ditar as balizas intransponíveis!...

Assistimos nos dias de hoje a uma falta crescente de moralidade, de responsabilidade em 
que se age inconsequentemente e por vezes recorrendo ao princípio constitucionalmente con-
sagrado da liberdade de expressão….tudo nos é permitido, pelo que ofender e “atropelar” os 
outros também o será!....

Em rigor, não é bem assim….felizmente existe o Direito para impôr regras e permeabilizar 
a acção humana e onde não intervém a Moral e a ética…intervém o Direito.

Pelo que, me apraz recordar frequentemente um dos maiores filósofos da Idade Moderna- 
Immanuel kant (1724-1804).

Dizia ele que o discernimento, a temperança, a coragem e outros talentos do espírito são 
em comum qualidades boas e desejáveis, contudo, em muitos outros casos podem ser preju-
diciais, se aquele que as possui não tiver uma boa vontade, isto é um carácter que oriente e 
determine o uso destes dons naturais. 

Pelo que, apenas uma boa vontade pode ser, em si mesma, considerada sem nenhuma limi-
tação, pois uma vontade “boa”, não deve ser contemplada pela sua aptidão em promover o su-
cesso das acções humanas e muito menos pela capacidade de realizar determinados objectivos, 
norteados pela inclinação do desejo, pelo que ela será determinada tão somente pelo “querer”.

Sendo que o valor de uma boa vontade se situa num plano superior ao plano contingente 
da satisfação de um qualquer fim particular e por isso, não poderá ser avaliada pelo critério da 
utilidade e do proveito que possamos atingir através das inclinações naturais.

O que significa que a razão é a faculdade que tem por dever dominar e orientar a nossa 
vontade e a ideia do valor inestimável de uma vontade em si mesma  boa encontra-se já no 
próprio bom senso humano. E corresponde ao conceito de dever, que para além de todas as 
inclinações naturais e de todo o interesse egoísta, permite desenvolver o conceito de uma pura 
boa vontade, pondo em evidência o seu valor incondicionado.

Cumpre-me desde já questionar, actuaremos hoje de acordo com o DEVER? Exerceremos 
as nossas funções acatando esse conceito, como formal e esvaziado de conteúdo ou contra-
riamente medimos ainda que inconscientemente as consequências do seu incumprimento?!...

Assim o valor moral de uma acção define-se não pelo fim que visa atingir, mas pelo prin-
cípio que a determina, uma vontade é boa a priori, retirando das acções que pratica todas as 
motivações que se estabelecem a posterior, segundo os objectivos de natureza material.

Resulta que “o dever é a necessidade de consumar uma acção por respeito para com a 
Lei…”..mas que Lei? A Lei racional em si mesma, assim, aquilo que é verdadeiramente digno 
de respeito é o que domina a multiplicidade das inclinações naturais e a contingência dos in-
teresses materiais.

A realização de uma boa vontade deve ser possível por um princípio universal que deter-
mine a totalidade do agir humano e por isso deveremos  sempre comportarmo-nos de forma 
a querer que as nossas máximas se tornem leis universais.

Fazia aquele filósofo distinção entre os Imperativos Hipotéticos, quando representam a neces-
sidade prática de uma acção possível considerada como um meio para atingir qualquer outra coisa que se quer 
e Categóricos, seriam aqueles que representassem uma acção como necessária em si mesma, sem qualquer 
relação com outra finalidade. E por isso apenas os imperativos categóricos são imperativos de 
moralidade.
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E reveste-se de uma peculiar importância uma das fórmulas do Imperativo Categórico, 

apresentadas por kant:

 “Age de tal forma que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na de qualquer outro, sempre 
simultaneamente como um fim e nunca simplesmente como um meio”.

Assim, o princípio supremo da moralidade reside na autonomia da vontade, face a todos 
os mobiles e interesses venais, pelo que se depreende que a dignidade da acção advém do facto 
do ser humano ser o legislador da lei a que se submete -Lei Moral. Este é um dos princípios 
deontológicos fundamentais.

Apenas quando a vontade transforma pelo dever a sua máxima em lei, é que se determina 
conforme a moralidade e pode constituir-se em boa vontade. Ao expressar o seu princípio 
por um imperativo categórico, a vontade realiza-se como autónoma e transforma-se em lei 
universal.

Assim importa destacar o conceito de liberdade (surge como uma propriedade da vonta-
de), pelo que o homem só é livre quando age de acordo com a lei moral, determinada pelo 
imperativo categórico sob a forma de dever.

Na verdade, no âmbito da UC de Deontologia e História da Solicitadoria, refere o Estatuto 
da Câmara dos Solicitadores um elenco de deveres que norteiam a profissão.

Entre eles, ressalvo os que constam nas alíneas a ) e h)do artº. 109º. e que se traduzem em 
“não solicitar contra lei expressa, nem usar meios ou expedientes ilegais, nem promover diligências inúteis ou 
prejudiciais para a correcta aplicação do direito e descoberta da verdade” e em “actuar com zelo e diligência 
relativamente a todas as questões que lhe sejam confiadas e proceder com urbanidade para com os colegas, ma-
gistrados, advogados e funcionários”.

Com efeito, este artigo encerra em si mais deveres do que os resultam de uma rápida leitura 
do próprio elenco.

Centremo-nos na al.a). não poderá o solicitador praticar determinados actos que não te-
nham qualquer viabilidade jurídica e contendam contra um determinado dispositivo legal, 
ficando igualmente vedado ao solicitador usar meios ou expedientes ilegais.

Mas o que assistimos é que surgem alguns que insistem em obstaculizar a correcta apli-
cação e realização do direito, da justiça e da prova….e que o fazem de plena consciência e 
intencional vontade.

é facto que à semelhança de outros intervenientes judiciários, o solicitador necessita de 
agir de forma correcta, pois trata-se de tutelar a confiança da comunidade  no exercício íntegro 
da profissão.

Outra questão que cumpre ressalvar é a da “boa educação”, na verdade ela deve ser apaná-
gio de um solicitador, significando por isso, que onde se encontra um  solicitador deverá estar 
um homem de bem e um elemento prestigiador da Câmara dos Solicitadores.

Pelo que, todos os intervenientes no processo devem agir em conformidade, com um 
dever sublime de correcção, pautando-se as relações entre advogados (solicitadores) e magis-
trados por um especial dever de urbanidade, devem assim escusar-se as partes nas peças pro-
cessuais e alegações orais à utilização de expressões ofensivas de honra ou bom nome , estas 
não serão o instrumento por excelência de um melhor exercício da profissão, antes servirão 
para prontamente deixar transparecer o carácter e a personalidade daquele que as invoca.

E actuar com urbanidade implica alguns cuidados tais como comparecer pontualmente 
às diligências, informar a contraparte de obstáculos que possam justificar a ausência a fim de 
evitar uma deslocação necessária…..mas facto é que há quem assim não o faça , digamos que 
não por “maldade” mas por descuido, por distracção, pois não prevêem todos os prejuízos que 
certas atitudes podem causar aos outros intervenientes.

De novo ressalvo que a “lide processual” é um momento carregado de tensão, que envolve 
vários actores judiciários” pois ninguém litiga sozinho, pelo que, devemos e temos uma es-



188
pecial obrigação de por isso pensar nos outros, não por pena, compaixão, ou qualquer outro 
fundamento moralista, mas por puro dever, porque a isso nos obriga a profissão!...

Ainda com referência ao especial dever de urbanidade, lembremo-nos de quantas vezes, 
ligamos para escritórios de colegas (advogados e solicitadores) e não recebemos contacto de 
volta, quantos emails enviamos em vão e faxes até, asseguramo-nos de que a mensagem che-
gou ao destino e ficamos mais tranquilos mas continuamos inquietos no decorrer do tempo 
sem possibilidade de resolução do assunto, pois não conseguimos obter resposta.

De facto, podemos e devemos também reportar estas situações de violação dos deveres 
referidos à Câmara dos Solicitadores, para que possa actuar junto dos que de forma reiterada, 
repugnante e vexatória persistem em actuar com desrespeito pelas normas às quais estão de-
ontologicamente vinculados.

Outra questão que merece especial destaque é a do Sigilo profissional, consagrado no 
artº. 110º.do Estatuto da Câmara dos Solicitadores, ele surge-nos como uma garantia do es-
tabelecimento de um vínculo de confiança entre o solicitador e os seus clientes, de tal forma 
que o solicitador adquire informação diversificada que contribuirá para a formação de âmbito 
material daquela obrigação.

E este dever estatutário, existe perante o cliente, a Câmara, à parte contrária e relativamente 
a factos de que tenha tido conhecimento com vista a um acordo e só em casos em que está 
em causa a defesa da dignidade, de direitos e interesses legítimos do solicitador, ele pode ser 
afastado, ainda assim sempre com a prévia autorização do presidente do Conselho Regional.

Outras situações em que existe levantamento do segredo, prendem-se com o combate à 
criminalidade económica-financeira (branqueamento de capitais).

Poder-se-á afirmar que o segredo profissional é condição sine qua non da boa administração 
da justiça e da protecção de um Estado de direito democrático.

Diferente polémica suscita a questão dos Honorários, os solicitadores não podem no 
exercício da profissão, cobrarem “livremente” os honorários à mercê da sua vontade, com 
efeito existem critérios para a fixação dos mesmos e eles estão consagrados no artº. 111º do 
Estatuto da Câmara dos Solicitadores.

Assim deve o solicitador proceder com moderação atendendo ao tempo gasto, à dificulda-
de do assunto, à importância do serviço prestado, às posses dos interessados, aos resultados 
obtidos, ao esforço, à urgência do serviço, aos valores em causa, à praxe do foro e ao estilo da 
comarca. Pelo que não deve o solicitador actuar em total alienação dos critérios estatutaria-
mente impostos.

Porém o nº. 2 do mesmo preceito dá a possibilidade ao solicitador de exigir a título de 
provisão, quantias por conta de honorários e despesas, pelo que de novo reina a consciência 
individual e o dever de aplicar devidamente as quantias que lhe são entregues(dever que consta 
no artº. 109º al.j)e por outro lado, fazer prosseguir a pretensão do cliente.

é recorrente ouvirmos queixas de constituintes que entregaram uma determinada quan-
tia a advogado ou solicitador para que em nome do mandato forense actuasse e desde esse 
momento não mais conseguiram estabelecer contacto, sendo que em alguns casos, as peças 
processuais nunca chegam a entrar em Tribunal, até que pelo decorrer do tempo, novos hono-
rários se vencem. E por aí adiante!...

É a traição da confiança que o constituinte depositou no advogado ou solicitador, é o 
desrespeito e a incúria e a suprema desresponsabilização.

Actualmente com a simplificação generalizada de determinados procedimentos que outro-
ra eram apenas praticados por advogados e solicitadores, com o acesso aos motores de busca 
da Internet e com minutas disponíveis ao público em geral, assistimos à prática reiterada do 
crime, de Procuradoria Ilícita, previsto também no artº. 7º da Lei nº. 49/2004, de 24 de 
Agosto.

Esta lei, define o sentido e o alcance dos actos próprios dos advogados e solicitadores, enu-
merando no artº.1º., quais os actos que só podem ser praticados pelos licenciados em direito 
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com inscrição em vigor na Ordem dos Advogados e pelos solicitadores inscritos na Câmara 
dos Solicitadores.

Pelo que, todos aqueles que não preenchendo estes requisitos, praticam aqueles actos, co-
metem procuradoria ilícita, ficando sujeitos a procedimento criminal e responsabilidade civil.

Por fim, uma referência aos solicitadores/agentes de execução.Com as alterações le-
gislativas e com o acréscimo de funções que lhes foram cometidas e que outrora pertenciam a 
outros intervenientes judiciários, é recorrente ouvirmos que a acção executiva está um “caos” 
e se por um lado, alguns procedimentos foram desburocratizados, em nome dos princípios 
da celeridade, da simplicidade, da economia processual, por outro lado, assistimos enquanto 
mandatários a alguma “paralesia processual” mercê ora de manobras dilatórias, ora do desco-
nhecimento do agente de execução, face às suas competências numa determinada execução e 
como resulta da praxe(com honrosas excepções) insistem em não estabelecer contactos ,em 
não responder às solicitações dos mandatários em geral, actuando por vezes em sentido diver-
so do que se pretenderia, retardando o bom andamento da causa, pelo que só uma profunda 
consciencialização pode alterar o rumo do exercício da solicitadoria!...

E lembremo-nos, como afirmou Rabindranat Tagore: “Todos os homens são feitos do 
mesmo barro, mas não do mesmo molde”.

A liberdade, a moralidade, a vontade, a consciência individual, a ética e o direito são concei-
tos fundamentais para o exercício pleno, íntegro e digno da profissão. Devemos procurar em 
cada dia uma conduta irrepreensível e acima de tudo “honrar a toga que vestimos!..”
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A PENA DE MULTA NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO PORTUGUÊS

Sérgio Miguel Tomás1

Resumo

O presente artigo apresenta uma reflexão sobre a pena de multa e a sua natureza 
essencialmente pecuniária prevista no ordenamento jurídico português, procurando dis-
secar as várias etapas em que esta se estabelece, assim como as formas encontradas pelo 
legislador para a substituir por outras medidas mais ténues.

 O regime da conversão da multa não paga em prisão é igualmente recordado, enu-
merando-se as situações em que aquele tem lugar como forma dissuasora do seu não 
cumprimento após esgotados todos os meios de obtenção de pagamento que a lei prevê.
Palavras-Chave: Admoestação, Crime, Direito Penal, Pena de Multa, Trabalho a Favor 
da Comunidade.

1. Introdução

A pena de multa é, a par da pena de prisão, uma das principais penas que o legislador pre-
viu como sanção jurídico-penal no ordenamento jurídico português em consonância com as 
recomendações da ciência penal moderna. Depois da pena privativa da liberdade, a pena de 
multa surge naturalmente no topo da hierarquia, encontrando-se intrinsecamente relacionada 
com um tipo de criminalidade menos gravoso. 

Sendo a pena de multa uma pena de natureza essencialmente pecuniária, a grande vantagem 
quando comparada com a pena de prisão, é sem dúvida a não privação da liberdade do condenado.  

A Parte especial do Código Penal recorre inúmeras vezes à aplicação deste tipo de pena 
quando prevê a punição de distintos crimes, enquanto que a parte geral estabelece o princípio 
da conversão em multa da pena de prisão nos casos em que não seja superior a um ano, salvo 
se o cumprimento da prisão se entenda como necessário para prevenção de futuras infracções 
(artigo 43.º, n.º 1 CP), sendo aqui visível a tentativa do legislador maximizar, pelo menos em 
teoria, o espectro da aplicação da pena de multa em prejuízo da pena privativa de liberdade. 

A pena de multa é fixada em dias, tendo como limite mínimo 10 dias e limite máximo 
360, em que a cada dia de multa corresponde a uma quantia variável entre 5€ e 500 € (Leal-
-Henriques e Simas, 2002), devendo estes valores serem graduados em função da situação 
económica e financeira do condenado e dos seus encargos pessoais (art. 47º, nº 2 CP) e ao 
grau de ilicitude e culpa daquele. 

Com este sistema de dias-multa, a determinação da multa é levada a cabo em três actos:

- O juiz fixa de acordo com o grau de ilicitude e culpa e com as exigências de prevenção 
geral e especial, o número de dias multa. A situação económica e financeira do ar-

1 Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova.
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guido e os seus encargos pessoais só devem ser aqui considerados quando tenham 
reflexos nos elementos de culpa e ilicitude;

- O juiz determina a taxa diária da multa de acordo com as circunstâncias pessoais, 
económicas e financeiras do arguido;

- Em caso de situação económica ou financeira precária do condenado, intentar-se-á 
saber se se deve exigir o pagamento total ou se se podem conceder as facilidades de 
pagamento previstas. A lei penal prevê deste modo a possibilidade do tribunal auto-
rizar o pagamento da multa dentro de um prazo que não exceda 1 ano ou permitir o 
pagamento faseado, desde que o pagamento da última prestação não seja efectuada 
para além dos 2 anos subsequentes à data do trânsito em julgado da condenação. 
Importa todavia ter presente que a falta de pagamento de qualquer das prestações 
determina o pagamento de todas e que os prazos de pagamento inicialmente pre-
vistos podem ser alterados desde que motivos supervenientes assim o justifiquem. 

2. Substituição da multa

2.1. Por trabalho a favor da comunidade

A pena de multa pode ser substituída por dias de trabalho de acordo com o preceituado 
no art. 48º CP, “sempre que concluir que essa prestação realiza de forma adequada e suficiente 
as finalidades da punição”, após aquele ter sido requerido pelo arguido de acordo com o art. 
48º, nº 1 CP. Trata-se pois de um raciocino em que se apura a culpabilidade do arguido, para 
consequentemente se determinar a pena de multa adequada à ilicitude e à culpa e, depois, se 
impõe a prestação de trabalho a favor da comunidade. 

A decisão de substituição indicará o número de dias de trabalho sendo em seguida comu-
nicada ao condenado, aos Serviços de Reinserção Social e à entidade a quem o trabalho deva 
ser prestado.

O trabalho a favor da comunidade trata-se de prestação de serviços gratuitos prestado ao 
Estado enquanto pessoa colectiva pública, assim como a outras pessoas colectivas públicas, 
isto é, pessoas colectivas criadas por acto do poder para a prossecução de interesses públicos 
(Leal-Henriques, 2002), ou entidades privadas de interesse para a comunidade. 

Por razões de readaptação social, a prestação de trabalho deve estar relacionada com o 
facto ilícito praticado, como será o caso do trabalho na Prevenção Rodoviária em caso de aci-
dentes de aviação ou o trabalho em hospitais em caso de ofensas à integridade física. 

A prestação de trabalho tem como limite máximo 480 horas, podendo ter lugar em dias 
úteis, Sábados, Domingos e feriados, podendo aquela ser provisoriamente suspensa por moti-
vo grave de ordem médica, familiar, profissional, social ou outra, o tempo de execução da pena 
não pode no entanto ultrapassar os 30 meses.

2.2. Por admoestação
   
 A pena de multa pode de igual modo ser substituída por admoestação conforme 

prescreve o art. 60º CP. Se ao agente dever ser aplicada pena de multa em medida não superior 
a 240 dias, o tribunal tem a opção de se limitar a proferir uma admoestação, que consiste numa 
solene censura oral feita ao arguido, durante a audiência. Estamos perante a sanção mais leve 
do direito penal português, onde se declara a culpabilidade do agente, determina-se a pena e 
desaprova-se publicamente o crime cometido, mas não se impõe qualquer pena. 

Para que a admoestação tenha efectivamente lugar é necessário que o dano tenha sido re-
parado e o tribunal conclua que, por aquele meio, se realizam de forma adequada e suficiente 
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as finalidades da punição. Em regra, a admoestação não é aplicada ao agente, sempre que nos 
três anos anteriores ao facto, houver sido condenado em qualquer pena.  

3. Conversão da multa não paga em prisão

Sempre que a pena de multa não tenha sido substituída por trabalho, não for paga de for-
ma voluntária ou coerciva, será cumprida prisão pelo tempo correspondente reduzido a dois 
terços, ainda que o crime não fosse punível com pena de prisão, não valendo, para o efeito, a 
duração mínima da pena de prisão referida no nº 1 do art. 41º CP. 

Importa referir, que esta modalidade de prisão, denominada de prisão subsidiária, só tem 
lugar quando se esgotarem os meios de obtenção de pagamento que a lei prevê, cessando 
aquela logo que se verifique o pagamento da importância ainda em dívida (nº 2 do art. 49º CP). 

Interessa igualmente ter presente que a lei penal permite a suspensão da execução da prisão 
subsidiária por um período de 1 a 3 anos, condicionada ao cumprimento de deveres ou regras 
de condutas desde que o condenado prove que o não pagamento da referida multa não lhe é 
imputável.  

Finalmente chama-se a atenção para o que vem preceituado no nº 4 do art. 49º CP, donde 
resulta que se não foi prestado o trabalho em que a multa foi substituída o condenado cum-
prirá a prisão subsidiária da multa que a prestação de trabalho substituía se fosse cumprida. O 
mesmo número, na segunda parte, ao remeter para o nº 3, permite a suspensão da execução da 
prisão se o incumprimento da prestação de trabalho não for imputável ao condenado.

4. Considerações Finais

Sendo a multa uma das principais penas a aplicar pelos tribunais e uma medida substitutiva 
por excelência da pena de prisão, importa determinar se a mesma cumpre em todas as ocasiões 
o seu escopo final, mormente a sua função retributiva e preventiva. 

Sempre que se estiver perante crimes cuja menor gravidade se reveja na aplicação de uma 
pena de multa, em detrimento da aplicação de uma pena de prisão, importa recordar que ainda 
assim o carácter retributivo da pena deverá estar presente na hora de se determinar não só o 
número de dias de multa, fixado de acordo com o grau de ilicitude e culpa, como na determi-
nação da taxa diária da multa a aplicar. 

A linha divisória entre a previsão da aplicação de uma pena de multa ou de uma pena de 
prisão nos diversos tipos de crime previstos não é todavia tarefa fácil, devendo os estudos em-
píricos e estatísticos ser um precioso auxílio que permita ao legislador ajustar as balizas, nome-
adamente no que respeita ao carácter preventivo que deverá estar presente em todas as penas. 
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BREVE COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE 
EJECUCIÓN FORZOSA EN ESPAÑA Y PORTUGAL

Miguel Serra1

Resumen

En este trabajo se ha efectuado una breve comparación entre los sistemas de ejecu-
ción forzosa en España y Portugal, en el contexto del trabajo de Grado de Salamanca 
recentemente presentado. Hasta 2003, el Juez Portugues controlaba siempre y desde 
el primer momento la legalidad de la solicitud de ejecución forzosa. El legislador de 
2003, optó por cambiar esta realidad. Esta opción, ha venido a reducir las garantías del 
ejecutado, permitiendo la existencia de ejecuciones “ilegales”. En España la realidad es 
diferente, ofrecendo el sistema Español mas garantias al ejecutado. 

1. Introducción 

En España, la LEC de 2000 (Ley 1/2000 de 7 de Enero) ha sufrido una reciente reforma, 
en virtud de la Ley 13/2009 de 3 de Noviembre, que ha entrado en vigor seis meses después 
de su publicación, teniendo como finalidad principal la implementación de la Nueva Oficina 
Judicial.

En cuanto a la Ejecución Forzosa, la reforma asienta en atribución de facultades al cuerpo 
de Secretarios Judiciales, con formación jurídica superior, a quién confiere buena parte de su 
tramitación procesal, liberando al Juez de la práctica de bastantes actos y trámites. La nueva 
Ley pretende descargar a los Jueces del ejercicio de tareas no estrictamente jurisdiccionales. 
Así como en Portugal, también por tanto se aligerar a los Jueces de carga para que puedan dar 
respuesta más rápida a los aspectos estrictamente jurisdiccionales de proceso de la ejecución 
forzosa2. 

2. El Secretario Judicial/ “ O Agente de Execução”

El Legislador Español ha creado básicamente un “Agente de Ejecución”, mas al contrario 
que el Legislador Portugués, optó por un sistema que funciona desde dentro del Tribunal, op-
ción que nos parece más correcta y que ya habíamos defendido en el pasado, como solución 
para el sistema portugués.

Si a nivel del proceso declarativo, con carácter general, el Legislador Español ha conferido 
al Secretario Judicial competencia para admitir la demanda, mediante la comprobación de los 
requisitos formales (como la ausencia de indicación de la cuantía en demanda o la falta de 
presentación de documentos que sean necesarios) y el análisis de la jurisdicción y competencia 
objetiva y territorial3, lo mismo no ha ocurrido en la ejecución forzosa.

1 Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova.
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3. Despacho de Ejecución

La admisión de la demanda ejecutiva continua recayendo en el Juez, por lo que es al Juez a 
quién incumbe dictar el Despacho de Ejecución, en el cual verifica se concurren los presupues-
tos y requisitos procesales, la regularidad formal del título ejecutivo y si los actos de ejecución 
solicitados son conformes a la naturaleza y el contenido del título ejecutivo, (apartado 1 del 
artículo 551 de la LEC, con la nueva redacción que le ha sido conferida por la Ley 13/2009 
de 3 de Noviembre). Una vez comprobada la legalidad de la demanda ejecutiva, el Juez dictará 
Orden General de Ejecución, que condicionará la actuación del Secretario Judicial.

Si el Tribunal entiende que no concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos 
para el despacho de ejecución denegará la misma, mediante auto que será directamente apela-
ble, de conformidad con el apartado 1 del artículo 552 de la LEC.

Según el apartado 2 del artículo 552, el auto expresará:

1 - La persona o personas a cuyo favor se despacha la ejecución y la persona o perso-
nas contra quien se despacha ésta, es decir, la indicación de quien es el ejecutante 
o ejecutantes y el ejecutado o ejecutados; si la ejecución es despachada teniendo 
por base obligaciones mancomunadas o solidarias, debiendo en esto caso el Juez 
efectuar las precisiones que resulten necesarias4.

2 – La cantidad, en su caso, por la que se despacha la ejecución, por todos los concep-
tos.

3 – Las precisiones que resulte necesario realizar respecto de las partes o el contenido 
de la ejecución, según lo dispuesto en el título ejecutivo, y asimismo respecto de los 
responsables personales de la deuda o propietarios de bienes especialmente afectos 
a su pago o a los que ha de extenderse la ejecución, en conformidad con lo estable-
cido en el artículo 538 de la LEC (como es el caso de los fiadores).

El auto que autorice y despache ejecución no es recurrible (apartado 4 del artículo 551 de 
la LEC), sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado.

Si el Tribunal estima que no concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos 
para el Despacho de la Ejecución, dictará auto denegando el Despacho de Ejecución (apartado 
1 del artículo 552 de la LEC), apelable únicamente por el ejecutante (apartado 2 del artículo 
552 de la LEC).

Después de dictado el auto por el Juez, el Secretario judicial, en el mismo día o en el si-
guiente día hábil, dictará decreto en el cual deberá constar (apartado 3 del artículo 551 de la 
LEC):

1 - Las medidas ejecutivas concretas a realizar, incluyendo si es posible el embargo de 
bienes;

2 - Las medidas de localización y averiguación de bienes del ejecutado que deberán ser 
realizados, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 de esta Ley.

3 - El contenido del requerimiento de pago5 que deba hacerse al deudor, en los casos 
en que la ley establezca este requerimiento.

Contra el decreto del Secretario Judicial cabrá recurso de revisión, sin efecto suspensivo, 
ante el Tribunal que dictó la Orden General de Ejecución.

Resulta de la lectura de la Ley 13/2009 de 3 de Noviembre, que muchos facultades que 
pertenecían al Juez, pasan a ser competencia del Secretario Judicial. Además, en conformidad 
con el artículo 456.3.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de ejecución los Se-
cretarios Judiciales, ostentan aquellas competencias que las Leyes procesales no reserven a los 
Jueces, siendo de su atribución decidir las medidas ejecutivas concretas a llevar a cabo ante la 
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Orden General de Ejecución dictada por el Juez. Los secretarios judiciales practican la mayor 
parte de las actuaciones6 del proceso de ejecución.

4. Las competencias del Juez Español y Portugues

En cuanto a las competencias del Juez, entre el sistema Portugués y Español de ejecución 
forzosa, existe una diferencia esencial.

En el sistema Portugués, el Juez por regla general no verifica la legalidad del requerimiento 
ejecutivo. El Despacho Liminar es hoy verdaderamente una excepción, pudiendo acontecer 
que el proceso ejecutivo, se inicie y termine sin que el Juez tenga ninguna intervención. Es el 
Agente de Ejecución (que frecuentemente no tiene si siquiera el titulo de licenciatura), profe-
sional liberal, quien decidirá si debe llevar el proceso al Juez, para que éste dicte el Despacho 
Liminar y como ya se dije, esto solo se producirá de forma residual.

El patrimonio del ejecutado es así muchas veces afectado, sin que previamente exista con-
trol por el Juez, lo que a menudo conduce a la existencia de ejecuciones injustas, que serán 
tanto más graves, si el ejecutado no usó en debido tempo, los expedientes de oposición que la 
Ley coloca a su disposición7. 

Por el contrario, en el sistema Español, los actos ejecutivos no acontecen, sin que el Juez 
verifique previamente la legalidad de la demanda ejecutiva, a través del denominado Despacho 
de  Ejecución, de modo que el Juez tiene aún la dirección y control del proceso, conociendo 
también los recursos de los actos practicados por los Secretarios Judiciales.

Podemos decir que el sistema Español de ejecución forzosa, ofrece así más garantías al 
ejecutado de que la legalidad se respetará.

Por un lado, el patrimonio del ejecutado no es el blanco de actos ejecutivos sin que el ór-
gano judicial, a través del Juez, se asegure de que están presentes los presupuestos y requisitos 
legalmente exigidos. Asimismo que, en nuestra opinión, idealmente, una vez interpuesta una 
demanda ejecutiva, debería siempre llevarse ante el Juez para que éste evaluase su legalidad. Así 
lo fue, en el sistema Portugués, hasta la reforma de 2003.

Pero infelizmente, la fuerza de las estadísticas y la imperiosa necesidad de celeridad en la tra-
mitación procesal, llevaron el Legislador portugués a prescindir de la pureza del sistema de con-
trol previo - a la práctica de los actos puramente ejecutivos - de la legalidad a efectuar por el Juez.

Por otro lado, el proceso de ejecución Español, transcurre ante un órgano judicial, siendo 
tramitado por profesionales de la carrera judicial, con formación técnica adecuada, ofreciendo, 
en nuestra opinión, garantías de respeto de los derechos de ambas partes.

4.1 Requerimiento de pago y citación previa y dispensa de citación 
previa

Otro aspecto que importa resaltar es la cuestión atinente a la citación previa y dispensa 
de citación previa, en el derecho portugués, y su paralelismo para con el denominado requeri-
miento de pago en el caso español.

En España no hay citación previa ni dispensa de citación previa. Lo que existe es el lla-
mado requerimiento de pago8, que puede ser realizado antes de la existencia del proceso de 
ejecución, o durante el mismo (justo en comienzo).

Desde luego, debemos aclarar que, de conformidad con el artículo 580 de la LEC no es 
obligatorio proceder al requerimiento de pago, para proceder el embargo de bienes9, cuando 
la ejecución forzosa tenga por base un título ejecutivo que consista en resoluciones del Secretario judicial, 
resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que 
obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero10.
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Pero, cuando la ejecución para la entrega de cantidades determinadas de dinero no tenga 

su base en resoluciones procesales o arbitrales, despachada la ejecución, se requerirá de pago 
al ejecutado por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en su 
caso, hasta la fecha de la demanda. Solo si el ejecutado no paga en el acto, el juzgado procederá 
al embargo de sus bienes, en la medida suficiente para responder de la cantidad por la que se 
haya despachado ejecución y las costas de ésta. Aquí es necesario llevar a cabo requerimiento 
de pago, sin el cual no se puede hacer el embargo, de conformidad con el apartado 1 del arti-
culo 581 de la LEC11. 

El requerimiento de pago es, pues, un requerimiento extrajudicial formal, dirigido al deu-
dor, o judicial cuando se realice durante el proceso de ejecución, pero naturalmente antes del 
embargo, dándole un plazo para cumplir la obligación.

Según el parágrafo 2 del artículo 581 de la LEC, no será necesario efectuar el requerimiento 
de pago mencionado en el parágrafo 1 del mismo artículo, cuando la demanda ejecutiva haya 
sido acompañada de acta notarial que acredite haberse requerido de pago al ejecutado con al 
menos diez días de antelación.

Habida cuenta de lo explicitado, podemos concluir que el requerimiento de pago, de exis-
tir, se compondrá de una interpelación, previa al embargo, dando al deudor la oportunidad 
de cumplir con la obligación evitándose así – en caso de pago - la “agresión” a su patrimonio.

De alguna manera esto también sucede con la citación previa en la ejecución forzosa por-
tuguesa, en la cual el ejecutado es llamado por primera vez a la ejecución dándole la oportuni-
dad de pagar en el plazo de 20 días. Como habemos visto, la lógica del sistema de Ejecución 
Forzosa Portuguesa, es la de que la citación previa al embargo se hace cuando estamos delante 
títulos ejecutivos que ofrecen menos seguridad, o cuando se trata de derechos fundamentales 
de las personas (habitación). 

También en el sistema Español el requerimiento de pago solo acontece cuando la eje-
cución no tenga su base en resoluciones procesales o arbitrales. Así, en las ejecuciones que 
tengan en su base títulos ejecutivos judiciales o arbitrales, el Legislador Español ha entendido 
que se deberá proceder desde luego al embargo de los bienes del ejecutado, sin necesidad de 
interpelación previa12. 

5. Conclusiones

1 - El sistema Español ofrece más garantías al ejecutado de que la legalidad se respeta-
rá, pues los actos ejecutivos no acontecen sin que el Juez verifique previamente la 
legalidad de la demanda ejecutiva.

Además el proceso de ejecución civil español, al ser tramitado ante profesionales de 
la carrera judicial o por los Secretarios Judiciales, ofrece garantías de respeto a los 
derechos de las partes, así como su gestión a cargo de profesionales con conoci-
mientos jurídicos contrastados.

2 - En Portugal han sido detraídos al Juez la practica de muchos actos procesales, 
teniendo como objetivo una mayor celeridad procesal, pero a costa de poner en 
riesgo la legalidad y los derechos del ciudadano, toda vez que el patrimonio del 
ejecutado es muchas veces afectado sin que exista control por el Juez. 

3 – Desde un tiempo a esta parte se lucha por reducir la lentitud y la demora en la 
justicia. No es aceptable que los retrasos procesales afecten negativamente a los 
ciudadanos y a sus derechos. Sería positivo que el Legislador lograse diagnosticar 
acertadamente los problemas, de manera que pueda adoptar soluciones que no 
tengan como consecuencia la disminución o el menoscabo de los derechos de las 
partes en el proceso.
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Notas 
2 Véase, Diz, F. Martin (2003). Ejecución Forzosa Civil. Disposiciones Generales, El secretario judicial en la LEC, 

E.J.C.S.J., Vol. I, págs. 339-376.
3 Todavía, si el Secretario Judicial verificar que falta alguno de los requisitos o presupuestos de la demanda, deberá 

remitir el proceso al Juez, para que se pronuncie sobre su admisión.
4 A este propósito véase Martín Agustín- J. Pérez-Cruz y Spigelberg, José L. Seoane (2000) Derecho Procesal Civil II, 

Editora Tórculo Ediciones, pág. 288.
5 Constituye una interpelación extrajudicial o judicial al ejecutado para cumplimento de la obligación.
6 El Legislador Español con el objeto de unificar la terminología, adaptándola a las nuevas competencias del Secreta-

rio Judicial, utiliza la expresión resoluciones procesales que engloba: las resoluciones judiciales, es decir providencias, 
autos y sentencias, como las del Secretario Judicial que son las diligencias de ordenación cuando la resolución tenga 
por objeto dar a los autos el curso establecido por la Ley; decretos, cuando la resolución del Secretario admite la 
demanda o ponga término al procedimiento, en las situaciones en que el Secretario tuviera competencia exclusiva, o 
cuando sea conveniente o necesario fundamentar el resuelto; y diligencias de constancia, comunicación o ejecución, 
cuando el Secretario expresa en los autos actos o hechos con trascendencia procesal.

7 Véase, Sampaio, J. M. Gonçalves (2008). A Acção Executiva e a Problemática das Execuções Injustas. Coimbra: 
Almedina.

8 En cuanto al requerimiento de pago, véase, Agustín- J. Pérez-Cruz Martín y Spigelberg, José L. Seoane, op. cit pag.s 
337 y 413; Sánchez, José Gómez, (2002). La Ejecución Civil. (Aspectos teóricos y prácticos del Libro Tercero de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Dykinson, pág. 83 y 84; Beldarrain, Larena, Javier (2005). El Proceso Civil (Recursos, 
Ejecución y Procesos Especiales. Dykinson, pág. 108; Roger, F. Mares (2001). El requerimiento de pago en el proce-
so de ejecución civil. La Ley, núm. 5447; Paul, J. Tome (2003). El requerimiento de pago y el embargo. El Secretario 
Judicial en la L.E.C., E.J. C. S. J. Vol. I, págs. 437-456.

9 Cadenas, M. Cachón, (2000) Acotaciones a la regulación del embargo prevista en el proyecto de Ley de Enjuicia-
miento Civil. La Justicia Civil del siglo XXI. II Congreso de Derecho Procesal de Galicia. Santiago de Compostela, 
págs.51-100; Cachón Cadenas, M., (1982). Designación de bienes a efectos de embargo, Justicia, núm. III, págs.. 
553-564; Cachón Cadenas, M. (1982). Embargo de bienes litigiosos. Justicia, núm. III, págs.. 553-564; Cachón 
Cadenas, M. (1984) Embargo, tercerías y opción de compra. Justicia, núm. II, págs.. 349-363; Cachón Cadenas, M. 
(1991). Reserva de dominio y ejecución. Justicia, núm. I, págs.. 77-87; Cachón Cadenas, M. (1984). Substitución del 
embargo y alternación del orden legal de prelación de los bienes e embargar. Justicia, núm. I, págs.. 105-120; Cañas, 
A. Gordillo (2007). Adquisición en procedimiento de embargo y protección registral. A.C., núm. 6, págs. 597-608.

10 Véase, Cadenas, M. Cachón La ejecución dineraria: disposiciones generales y embargo. (Apuntes sobre algunos 
problemas prácticos). La aplicación  judicial de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, J. Picó I Junoy dtor, Barcelo-
na. págs.. 183-214; Cadenas, M. Cachón (2003).Notas sobre algunas cuestiones prácticas relativas al embargo. III 
Jornadas sobre la Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. La ejecución. E. González Pillado y Fuetes, M. Carrazoni. 
Santiago de Compostela, págs. 101-148; Cadenas, M. Cachón (1998). Notas sobre la regulación del embargo en el 
Anteproyecto de L.E.C. Presente y futuro del proceso civil, Junoy, J. Picó I. Barcelona, págs. 501-548; Cachón Cade-
nas, M. (1990). Llansana, J. Carreras (1957). El embargo de bienes. Barcelona. Nieto, F. González (2002). El embargo 
de bienes en la nueva Ley de Enjuiciamiento civil. C.Pol, núm. 65 págs. 81-102; Sánchez, R. Juan (2002) Algunas 
consideraciones sobre el embargo ejecutivo. La subasta judicial de bienes inmuebles en la nueva LEC, E.J.C.S.J. Vol. 
III, págs. 11-52; Soria, E.J. Botella (2004). El embargo de bienes del deudor: novedades de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. P.T., núm. 9, págs.. 23-30; Delcaso, J.P. Correa (2005). La manifestación de bienes del deudor en la nueva Ley 
de Enjuiciamiento Civil. P.J., núm. 78, págs. 197 a 220.

11 Iglesias, M.V. Fidalgo (2003). La ejecución dineraria ordinaria. Especial referencia al embargo y a la subasta de 
inmuebles. La Ley de Enjuiciamiento Civil. Dos años de aplicación. E.J.C.S.J. Vol. I, págs. 801-886.

12 Véase, Cadenas, M. Cachón (1998). Apuntes sobre la regulación del embargo en el Borrador de Anteproyecto de 
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1997. R.V.D.P.A., núm. 1, págs. 1-12; núm. 2, págs.. 291-310; Bruñen, M.J. Achon 
(2002). La localización de bienes embargables del ejecutado. La Ley, núm. 5678, Riviera, P. Sánchez (2007). El reque-
rimiento de manifestación y la búsqueda de bienes en la ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley, núm. 
6734; Perez, H. Sbert (2009). La investigación del patrimonio del ejecutado. Barcelona.
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A VIAGEM E O TURISMO DE NEGÓCIOS: 
PROBLEMATIZAR O FENÓMENO 

E SUAS MUDANÇAS NO CONTEXTO 
DO TURISMO URBANO CONTEMPORÂNEO

Jorge Ferraz1

Resumo

No âmbito do estudo dos fenómenos turísticos, uma das áreas menos abordada, 
seja na óptica da teorização, seja ainda na sua quantificação ou na discussão de cate-
gorias metodológicas, tem sido a da viagem e do turismo de negócios. Este texto além 
de levantar as razões dessa invisibilidade, discute questões teóricas, metodológicas e 
empíricas relacionadas com a delimitação e compreensão do fenómeno e propõe a tese 
de que ele deve ser entendido no espaço da reflexão do que hoje em dia é o turismo 
urbano contemporâneo. Tal entendimento assenta no pressuposto de que o urbano é, 
para o caso em apreço, o lugar de excelência para debater as alterações na relação entre 
lazer e trabalho e as mudanças societais introduzidas pela globalização, em particular na 
sua dimensão económica, e constitui um mundo de espaços, estruturas e práticas que 
postulam uma complexa e imbricada relação entre o económico, o político, o negócio, 
o lazer, a cultura e o turismo.
Palavras-chave: turismo de negócios, viagem de negócios, turismo urbano, cidade tu-
rística. 

Rob Davison, na introdução da obra que escreveu com Cope, diz que, comparativamente 
ao estudo das viagens de lazer “a viagem de negócios nas suas muitas formas tem sido, até 
recentemente, a Gata Borralheira da indústria do turismo e da viagem – pelo menos no meio 
académico” (Davidson & Cope, 2003, p. IX), acrescentando inclusive que há poucos estudos 
sérios e aprofundados, seja de natureza conceptual e reflexiva, seja mesmo de índole analítico 
e empírica. A este fenómeno podemos acrescentar a complexidade das suas variantes, formas, 
práticas, actores envolvidos e motivações apresentadas, chegando inclusive, como fazem Da-
vidson e Cope (2003) à discussão sobre a diferenciação conceptual e operatória entre “turismo 
de negócios” e “viagem de negócios”2. A viagem de negócios é uma categoria mais inclusiva 
pois inclui não só o chamado turismo de negócios como também a viagem individual de 

1 Escola Superior de Turismo do Estoril.
2 O debate aprofundado sobre a distinção dos seus conteúdos metodológicos e conceptuais é importante para a com-

preensão cabal destes tipos de viagens, no entanto, será menos crucial para dar conta do objectivo particular deste 
texto e não constitui argumento decisivo para reenquadrar as nossas reflexões. Pelo facto, desenvolver agora aqui 
este debate apenas iria nos desviar do rumo principal, pelo que o assunto será abordado apenas mais à frente e no 
seu devido contexto. Igualmente, devemos referir que preferencialmente usaremos o termo «viagem de negócios»; as 
excepções dar-se-ão quando há uma citação e um outro autor que não use tal conceito ou que o use com um sentido 
diverso. Igualmente identificamos como espaço maioritário dos destinos e das práticas da viagem de negócios os ter-
ritórios urbanos, embora, como aliás Davidson e Cope (2003) referem nas suas dimensões do conceito de viagem de 
negócios, embora possam haver viagens de incentivo cujo destino seja, por exemplo, um resort turístico não urbano.
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negócios, sendo que «viagem de negócios» “compreende todas as viagens cujo objectivo está 
ligado com o emprego do viajante ou interesses profissionais e de negócios” (Davidson & 
Cope, 2003, p. 3); aliás, por essa mesma razão, estes autores, quando se referem ao fenómeno 
na sua globalidade, preferem usar o termo «viagem de negócios». Ou seja, podemos e deve-
mos assentar também na dificuldade de o delimitar metodológica e conceptualmente e mesmo 
quantificar de modo seguro, uma vez que não se trata de nenhuma categoria conceptual ou de 
um indicador estatístico exclusivos nem de nenhum produto turístico associado a uma unifor-
midade de espaço, tempo, actores, práticas e motivações.

Se é fácil aceder a estatísticas avulsas sobre fluxos genéricos de visitantes para um deter-
minado destino, congressos, número de dormidas numa cidade (o território por excelência 
– embora não o único – da viagem de negócios) que sabemos ser importante nos jogos eco-
nómicos e políticos mundiais, “é muito difícil encontrar estatísticas sistemáticas e abrangentes 
que indiquem tendências e impactos globais” (Bradley, 2002, p. 63). E tudo se torna ainda mais 
difícil pela complexidade e diversidade de infra-estruturas, usos e funcionalidades inerente aos 
espaços urbanos e à complexidade de práticas e motivações que podem ser identificadas numa 
simples viagem de negócios.

é verdade que podemos, por exemplo, procurar indicadores indirectos fazendo uma espé-
cie de correlação estatística relativa à simultaneidade temporal entre a criação de infra-estrutu-
ras, equipamentos e acessibilidades e os eventos. No entanto, o que nos dizem estas estatísticas 
sobre a relação entre os seus utilizadores residentes e não residentes? Como se distinguem, 
dentre o número de visitantes de «espaços» de atracção cultural (por exemplo, monumentos, 
exposições temporárias, festivais de artes, etc), aqueles que vieram sobretudo pelo evento 
cultural, dos outros, os que estão nessa visita a complementar a sua viagem profissional indi-
vidual fora do âmbito de qualquer encontro colectivo organizado? E, como diferenciar todos 
os visitantes atrás referidos daqueles que vieram para assistir a uma qualquer conferência que 
ocorra mais ou menos ao mesmo tempo no mesmo centro urbano?

E, como se explica que, ao olharmos para os principais pólos de atracção turística urbana 
internacional em sentido lato, encontremos regularmente quase sempre os mesmos centros 
urbanos ao longo dos anos, bem como uma forte coincidência (variável é certo mas, real) entre 
os principais centros de atracção de turismo cultural (seja pelo legado histórico-patrimonial, 
seja pela forte presença de novas indústrias criativas), e as cidades que reconhecemos como 
espaços de cosmopolitismo e como centros financeiros globais3. 

Cidades como Londres, Nova Iorque, Los Angeles, Paris, Tóquio, Barcelona, Milão, Ma-
drid, Amesterdão, Bruxelas ou Roma, continuam a aparecer muito bem posicionados nos 
rankings das duas ou três últimas décadas. Estamos perante centros de decisão política com 
impacto para além do âmbito nacional e, em parte, perante centros turísticos ligados ao lazer, 
cultura e eventos, seja pelo seu lugar tradicional no imaginário turísticos (entre outras, Paris, 
Roma, Viena, Milão, Amesterdão, Madrid e Las Vegas), seja pelas transformações que as pu-
seram como cidades de mega-eventos, envolvidas em processos de profunda transformação 
e reconversão urbanas (por exemplo, Manchester e Barcelona). Londres é um exemplo bem 
interessante, ocupando o primeiro lugar nos rankings de visitantes desde há, pelo menos, duas 
décadas; dos 20 milhões de noites registados por Ashworth e Turnbridge (1990) no final da 
década de 1980 até aos mais de 15 milhões de chegadas internacionais de 2006, cerca de 50% 
acima da cidade classificada em segundo lugar, Banguecoque (Bremner, 2007)

3 Sobre isto, consultar os dados fornecidos pelas estatísticas e relatórios de organizações como a TourMIS (http://
tourmis.wu-wien.ac.at/index_e.html), IPk International-World / EuropeanTravel Monitor (http://www.ipkinter-
national.com/), a Euromonitor International, (http://www.euromonitor.com/), a Union of  International Associa-
tions (UIA) (http://www.uia.be/) - em especial os seus International Meetings Statistics Reports ou os YearBook 
of  International Associations, ou ainda a International Congress and Convention Association (ICCA) (http://www.
iccaworld.com/). Igualmente, há a referenciar os dados e as análises recolhidos em, entre outros, Ashworth & Turn-
bridge (1990), Bremner (2007), Fainstein (2007), Fainstein & Judd (1999), Ladkin (2006), Law (2002) e WTO & ETC 
(2005), para além da própria Organização Mundial do Turismo (UNWTO) (http://unwto.org/en).
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No entanto há mudanças a registar nestes rankings e têm sobretudo a ver com o progres-

sivo aparecimento do Leste Europeu e do Sudeste Asiático, com paragem no Golfo Pérsico. 
Falamos de um arco que vai de Praga e Moscovo até Beijing, Seoul, Singapura, Xangai, Ban-
guecoque, Hong-kong e kuala Lumpur, passando pelo Dubai e pelo Bahrein4.

Tais mudanças coincidem e (tudo nos leva crer) relacionam-se com aberturas políticas e 
comerciais e com a sua integração nos centros internacionais de negócios: fim dos regimes 
comunismo no leste europeu e integração da China no sistema político e económico interna-
cional; maior integração simultaneamente turística (de luxo) e financeira (centro de negócios 
em torno das actividades relacionadas com o petróleo) de algumas zonas do Golfo Pérsico, a 
que se junta a forte pressão promocional e publicitária da organização Mundial do Turismo 
para potenciar estes novos mercados, com previsões, estudos, e organização de eventos e 
encontros-conferências internacionais relacionados com o turismo (as últimas conferências 
mundiais da UNWTO, e duas delas sobre turismo metropolitano, têm acontecido sobretudo 
no Sudeste Asiático: de Busan a Xangai, passando por kuala Lumpur). Além do mais, muitas 
destas cidades são centros de lazer ou de acesso a resorts de lazer importantes e/ou centros do 
capitalismo financeiro ou áreas emergentes.

De qualquer modo, continua a ser necessária uma certa prudência nas ilações a retirar das 
estatísticas e relatórios referidos, pois destes dados, para além da sua fraca sistematização e 
comparabilidade sincrónica e longitudinal, dificilmente permitem distinguir com clareza as 
motivações, os consumos e as actividades e se o visitante do evento ou do local de atracção 
ou de encontro é residente ou não. Frequentemente temos que cruzar, na procura de algum 
esclarecimento, coisas tão díspares como o número de bilhetes vendidos para assistir a um 
evento ou visitar uma exposição, com o número de congressos, a quantidade de participantes 
em conferências e o número de dormidas registados num dado período.

A estas dificuldades podemos acrescentar outros factores inerentes à viagem de negócios 
e que remetem mais para dimensões de natureza reflexiva. Referimo-nos à complexidade das 
suas variadas formas e práticas, bem como a variedade de actores envolvidos e motivações 
apresentadas, o que, aliás, implica diferenciar conceptual e metodologicamente, como atrás já 
referimos, «turismo de negócios» e «viagem de negócios» (Davidson & Cope: 2003).

Na verdade, dos mesmos problemas padece o chamado turismo urbano. O turismo urbano 
constitui um fenómeno que se associa fortemente à viagem de negócios, seja por factores de 
natureza sociohistórica e de organização societal das sociedades modernas, seja pela natureza 
complexa da variedade interpenetrante de utilizadores, equipamentos e funcionalidades em 
jogo, misturando, por vezes indissociavelmente, visitantes e residentes - ver modelo de cidade 
turística de Burtenshaw, Bateman & Ashworth (1991) e Law: (2002). Jafari (2000), Law (2002) 
e Page (1995) referem como obstáculo principal à definição, quantificação e estudo do turismo 
urbano, a imagem tradicional construída sobre o turismo, em que este reportaria essencial-
mente a uma viagem de lazer oriunda de centros urbanos e dirigida para meios não urbanos; 
Law (2002) refere mesmo que esta dificuldade em conhecer e delimitar o turismo urbano 
estará também provavelmente relacionada com um olhar académico que frequentemente se 
centra no “turismo de férias” e nos seus “pontos de chegada, em resorts à beira-mar” (p. 6). 
E acrescenta, referindo que não eram apenas as viagens relacionadas com negócios e para 
assistir a conferências que eram ignoradas mas, também as deslocações para visitar “amigos e 
familiares (…) [ou ainda] as viagens de curta duração, tudo áreas importantes para a cidade” 
(Law, 2002, p. 6).

Como primeiro exemplo que fundamenta esta intrínseca conexão, enunciamos o plane-
amento e as iniciativas de turismo urbano centradas na atracção de uma meetings industry ou 
do MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions)5, levando ao que Getz (1993) 
4   Comparem-se, a título de esclarecimento, as estatísticas apresentadas em Ashworth e Turnbridge (1990), Law (2002) 

e Bremner (2007).
5 A UNWTO e ICCA têm optado pela designação de Meetings Industry, em vez da anterior MICE, de modo a acen-

tuar a dimensão e a natureza industrial e profissional das actividades envolvidas nesse «encontro» (http://media.
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chama TBD (tourism business districts). Trata-se de uma concentração de atracções orienta-
das para o visitante e de serviços “localizados em conjunção com distritos centrais urbanos 
de negócios” (CBD, do inglês urban central business districts)” (Getz, 1993, p. 583). Em antigas 
cidades, especialmente europeias, os “TBD e os CBD frequentemente coincidem com áreas 
de património”, sendo que “a forma e a evolução dos TBD revelam muito sobre a natureza 
do turismo urbano e dos seus impactos” (Getz: 1993, p. 583-584). Na verdade, estamos a 
destacar o importante papel que a viagem de negócios, com especial relevo para o que remete 
para a tipologia MICE, pode ter nas estratégias de urbanização turística de grandes cidades 
que passaram por processo de desindustrialização (Bradley et al., 2002). A oferta planeada de 
facilidades, serviços e equipamentos para os encontros profissionais é uma das componentes 
da promoção da cidade e venda da sua imagem, elemento essencial em muitas das estratégias 
de política urbana (Bradley et al, 2002), e, nessa articulação de actividades culturais, comerciais 
e turísticas se integrarem de modo mais competitivo nas redes globais do consumo e do capital 
(Mordue, 2007).

Todo este processo leva a transformações em termos de morfologia e utilização dos espa-
ços urbanos, com medidas regulatórias redefinidoras de novas práticas e divisões sociais que 
atingem todos os utilizadores urbanos, residentes ou não, e sejam eles motivados pelo negócio 
ou pelo entretenimento (Hoffman et al., 2003; Fainstein & Judd, 1999).

Como segundo exemplo, apontamos a criação e promoção de mega-eventos em cuja ma-
triz fundadora se explicita a intrínseca conexão entre o cultural, o lazer, o negócio e o entre-
tenimento, no quadro de uma lógica de política urbana contemporânea em sentido lato (ver: 
Roche, 1996; Ladkin, 2006; Bradley et al., 2002; Getz, 2007), movimento central nos processos 
de turistificação das sociedades a que Roche (1996) faz referência.

Quanto às cidades chamadas globais, aquelas que não sofreram estes radicais processos 
de desindustrialização e que continuam como centros financeiros internacionais ou sedes de 
empresas multinacionais como Londres, Los Angeles, Tóquio, Paris, Nova Iorque, também 
elas mantêm a dupla dimensão de cidades de negócios e de entretenimento e lazer e registam 
grande atratividade turística (Fainstein, 2007 e Judd & Fainstein, 1999). Tal, deve-se ao fac-
to de ocuparem um lugar central nos processos do capitalismo financeiro contemporâneo e 
da globalização económica em lógica de rede, e, simultaneamente, manterem e requalificam 
ambientes e equipamentos destinados a indústria de entretenimento e lazer, muitas vezes re-
correndo às novas indústrias criativas e culturais (Fainstein, 2007; Judd & Fainstein, 1999; 
Hoffman et al., 2003).

Estamos perante um cenário de «multifuncionalidades» e «multimotivações», destinado 
a «multiutilizadores», elemento-chave na organização turística dos espaços urbanos actuais, 
como, aliás, podemos inferir do exemplo da obra de Ashworth e Turnbridge “The Tourist-Histo-
ric City” de 1990, das análises de Page (1995), ou do modelo de cidade turística de Burtenshaw, 
Bateman e Ashworth (1991), um modelo holista para a compreensão da complexidade do 
turismo urbano, em que o utilizador (residente ou não) utiliza praticamente todos os recursos 
ao dispor, desde a cidade histórica, até à cidade das compras, passando pela cidade cultural e 
pela cidade da vida nocturna.

É um cenário onde o trabalho, o encontro profissional e os eventos da mais variada índo-
le se interpenetram num cenário de transformação do espaço urbano, com o fornecimento 
de diferenciados equipamentos, serviços e funcionalidades reportadas às suas necessidades 
profissionais mas, também, ao lazer e entretenimento. A própria multiplicidade de tipos de 
consumidores referida por Davidson e Cope (2003), a propósito da meetings industry, assim o 
exigirão. Falando, por exemplo do sector das conferências no contexto do turismo MICE, 

unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary, acedido a 26 de Julho de 2011). Tal natureza obser-
va-se tanto nos objectivos do visitante como no facto de constituir uma área de actividade para um grupo particular 
de actores empresarias que se dedicam à sua organização. Davidson e Cope (2003) referem que os profissionais que 
actuam neste sector de actividade da viagem não gostam do termo MICE pois entendem que “não ajuda a viagem 
de negócios a ganhar o respeito e o reconhecimento que merece por parte de políticos e líderes de opinião” (p. 4).
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Ladkin (2006), citando Davidson, diz “o turismo de conferências (…) oferece o benefício 
adicional de também incluir um elemento de turismo de lazer, sob a forma de prolongamento 
da estadia por parte dos delegados [às conferências] por motivos de lazer (…) esbatendo a dis-
tância entre negócio e turismo de lazer (…)” (p. 57). A conexão entre prazer e negócio é uma 
dimensão recorrente na viagem de negócios, independentemente dos motivos profissionais 
poderem ser o grande despoletador inicial.

Na realidade, a viagem de negócios pode ser também encarada como uma quebra da rotina 
e pode ser entendida como um tempo extra-quotidiano (ver: Fainstein & Judd, 1999), elemen-
tos centrais de oportunidade para uma distintividade (por vezes problemática, é certo) entre o 
tempo-espaço do turismo e o tempo-espaço das actividades do trabalho. 

Esta realidade de uma cidade «multifuncional» usada por «multiutilizadores» com «mul-
timotivações» não se caracteriza apenas por uma simples - acidental ou incidental - comple-
mentaridade entre práticas e produtos  e entre o lazer e o negócio mas, também, por uma 
«multidimensionalidade» definida por uma multiplicidade de práticas e motivos conjugados 
num modelo articulado. Os mega-eventos contemporâneos identificados por Roche (1996) e 
inseridos no contexto da turistificação das sociedades e da criação de uma civilização turística 
materializada exemplarmente nas políticas urbanas contemporâneas são um bom exemplo. 
Implicam, de modo planeado e articulado, mudanças socioculturais e económicas, alterações 
da morfologia territorial e das funcionalidades dos espaços urbanos e participa pró-activamen-
te em jogos de competição ideológica e económica entre cidades, regiões e países. 

Os mega-eventos constituem projectos propostos e planeados com largos anos de an-
tecedência, canalizam recursos políticos, económicos, sociais e procuram mobilizar física e 
emocionalmente toda a comunidade residente e variados outros agentes não residentes (de 
empresas a visitantes, passando por organizações internacionais da mais variada índole) e têm 
como resultado, o envolvimento de toda uma comunidade residente e de não residentes, seja 
como consumidores, seja como produtores (Roche, 1996).

Desde o evento desportivo, ao grande congresso internacional e à exposição universal, até 
reconversão imobiliária, a fixação de estruturas de acolhimento, o encontro profissional e o 
entretenimento para os «multiutilizadores», tudo isto gera não só trabalho para a montagem 
do evento em si e para a criação das infra-estruturas necessárias, como ocupa lugar central na 
construção da imagem da cidade e da sua futura venda como destino turístico, para negócio, 
lazer e recreio. Ou seja, é um processo que começa anos antes do evento em si e procura ter 
continuidade após a realização do mesmo, visando mudar de vez o rosto e a vida das cidades 
e dos seus utilizadores, o que Roche (1996) chama event-in-context.

Outros dois factores há ainda que nos obrigam a associar a viagem de negócios às questões 
da viagem por lazer, e que remetem para: alterações na própria indústria turística e hoteleira e 
na sua organização, em forte correlação com as mudanças introduzidas pela globalização eco-
nómica e pelas mudanças tecnológicas; alterações societais profundas na relação entre trabalho 
e lazer, com reflexos na modificação da natureza, tipologia dos próprios produtos turísticos e 
das práticas e motivações dos seus consumidores. 

Comecemos pela apresentação de um novo tipo de nómada, o do gestor hoteleiro (ou, 
para o caso, o gestor de um qualquer tipo de multinacional que actua em lógica transnacional)6. 
Este nomadismo assenta na rotatividade laboral e na deslocação geográfica de gestores e re-
presentantes empresariais está ligada a uma série de alterações na estrutura político-económica 
do capitalismo global e às lógicas de actuações dos seus actores colectivos, que implicam mo-

6 Na indústria turística e hoteleira, a mobilidade, seja associada à rotatividade e precariedade do emprego, seja à 
emigração e à sazonalidade, seja ainda à deslocação de gestores entre unidades da mesma cadeia ou grupo empre-
sarial que aparece como estilo de vida peculiar não são naturalmente fenómenos novos; diríamos que está no seu 
código genético (ver: Riley, 2007; Baum & kokkranikal, 2006). No entanto, a mobilidade que aqui indicamos inclui 
outras razões associadas à globalização económica em geral, e à desta indústria em particular (sobre globalização 
na indústria ver: Hjalager, 2007; knowles et al., 2004), o que, em nosso entender, reforça a enunciada dimensão de 
«nomadismo».
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bilidade e contactos e um tipo peculiar de contacto face-a-face, uma relação interpessoal que 
vai além (embora as possa incluir) das dimensões que povoam o contacto turístico entre um 
viajante em lazer e um qualquer membro da comunidade local.

No ambiente profissional e do negócio o contacto face-a-face assenta códigos de conduta 
e de linguagem mais ou menos partilhada pelos interlocutores: os do mundo da linguagem da 
técnica como factor de abstracção e descontextualização; os da pertença organizacional corpo-
rativa transnacional; os de um nomadismo partilhado pelas pessoas que continuamente estão 
em movimento. Temos novos e múltiplos tipos de mobilidade e nesta, mesmo se em negócios, 
não viajam apenas pessoas mas, também, objectos, culturas e imagens, gerando-se e desenvol-
ve-se uma cultura de mobilidade ou de viajante como centro identitário (Sheller & Urry, 2004), 
independentemente da motivação enunciada para a deslocação. Aos factores atrás descritos 
temos ainda juntar os traços da cultura de origem extra-organizacional e extraprofissional. 
Daqui, resultará um tipo peculiar de actor social individual que contribui, entre outros, para a 
compreensão da dimensão desenraizada da globalização económica bem como as alterações 
no modo de conceber a relação entre lazer e trabalho e a relação entre mobilidade e identidade.

A lógica da centralização do controlo financeiro do capitalismo global contemporâneo pe-
rante a descentralização territorial da produção (Fainstein, 2007), a formação de novas alianças 
empresariais multinacionais que exigem reuniões e encontros regulares apara afinamento de 
estratégias (Ladkin, 2006), inclusive no turismo (knowles et al., 2004), a contínua recomposi-
ção transnacional e multissectorial resultante da reestruturação, fragmentação e recomposição 
da cadeia de valor do negócio turístico (Hjalager, 2007) e o lançamento global de produtos 
(Ladkin, 2006) implicam e requerem específicos tipos de contacto face-a-face e mobilidade, 
levando a um forte aumento de circulação de viajantes de negócios.

As realidades acima descritas realidade mais a complexidade e a especificidade de serviços 
exigidos e das tarefas de planeamento e coordenação requeridas, conduzem ao aparecimento 
de uma nova figura na indústria turística; a do actor especializado na organização destes en-
contros, articulando planeamento do encontro em si com a coordenação dos serviços ofereci-
dos (Ladkin, 2006; Bradley et al., 2002).

Aliás, a própria UNWTO refere este novo sector da indústria do turismo e da viagem de 
negócios; não necessariamente o produto mas, um novo tipo de agente empresarial. Num 
seminário internacional organizado pela Organização Mundial de Turismo em 2005 (WTO, 
2005) sobre MICE e turismo de negócios, são identificados como actores cruciais, juntamente 
com as associações profissionais, o estado e a autoridades regionais, os PCO’s (Professional 
Congress Organizers) realçando a sua grande importância para o sucesso deste segmento do 
mercado das viagens e a sua competência crucial no assegurar de uma rotation of  meetings, factor 
que entendemos essencial para a animação e sustentação temporal deste mercado.

No retrato da complexidade da cidade turística já acima referida, na multiplicidade cru-
zada de recursos utilizados e na variada natureza dos seus utilizadores - residentes versus não 
residentes, utilizadores intencionais versus utilizadores acidentais, para usarmos uma tipologia 
próxima da de Ashworth e Tunbridge (1990) - encontramos mais brechas no entendimento do 
lazer e trabalho como realidades dicotómicas. Tal separação - que está no centro do discurso 
dominante sobre o turismo – e que tem associado à mobilidade relacionada com o negócio 
uma tipologia estatística diferente da do lazer, deve ser usada com muito cuidado. Com isto, 
não queremos dizer que não reconhecemos qualquer utilidade ou pertinência metodológica às 
definições operacionais usadas pela UNWTO que possibilitam quantificação e discriminação 
dos tipos de visitantes em função do (que a UNWTO chama) objectivo ou motivo principal da 
sua deslocação, como sejam, por um lado, «Férias, lazer e recreio», «visitar família e amigos», 
«educação e formação», etc. e, por outro, «negócio e profissional». Aceitamos tais categorias 
estatísticas relativa à deslocação porque elas podem trazer dados mais discriminados sobre 
fluxos de viajantes, um entendimento mais fino sobre as práticas e as políticas associadas à 
viagem e ao turismo, e alertam-nos sucessivamente para o facto de que haverá uma relativa hie-
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rarquização nos motivos para a viagem. Porém, temos que questionar a naturalização positivis-
ta que tais categorias encerram e estar atentos e críticos à sua hipotética mútua exclusividade.

A deslocação e a mobilidade implicam interacção com outros ambientes e isto acontece 
tanto em contexto profissional como em contexto de férias. No entanto, observamos, no 
contexto da viagem por motivos profissionais ou de negócio, práticas, actores e processos 
comunicacionais diferentes dos do «mundo das férias» (sendo que «mundo das férias» é muitas 
vezes associado quase em exclusividade a «mundo do lazer», entendido este como tempo e 
espaço liberto do tempo e do espaço de trabalho e destinado à expressão pessoal).

Por outro lado, dados novos introduzem novas reflexões. Ao lado da tradicional dicotomia 
entre lazer e trabalho, observamos hoje, em simultâneo, fenómenos de negociação e sobre-
posição flexíveis entre tempos e espaços de lazer e trabalho, em que, na feliz expressão de 
Rojek (1995), o homo faber (a figura histórico-social e ideológica que exprime a separação entre 
lazer e trabalho) é acompanhado pela emergência de uma outra figura, a de um homo ludens. 
Nos processos sociais do capitalismo tardio contemporâneo ou das sociedades pós-fordistas, 
o consumo e a produção e as práticas e os significados associados ao lazer e ao trabalho não 
implicam mundos opostos (ver: Rojek & Urry, 1997; Rojek, 1995). Este homo ludens, por exem-
plo no contexto e no tempo do trabalho, pode procurar e desenvolver experiências lúdicas e 
comunicacionais que habitualmente associamos apenas ao lazer e vice-versa. Esta visão do 
lúdico materializada num homo ludens - para quem o trabalho e o lazer deixam de ser categorias 
irredutíveis e contrastantes – passou também ela por mutações desde a emergência da moder-
nidade até aos nossos dias. O lúdico deixa de estar umbilicalmente ligado à flânerie do sedutor 
inconstante e inconsequente e remete para um to play, um legítimo experimentar de papéis e 
experiências coincidentes com uma nova perspectiva sobre o self  (Rojek, 1995), onde a plurali-
dade e fragmentação da experimentação de papéis sociais e estilos de vida variados assume pa-
pel importante na configuração da identidade contemporânea dos actores sociais individuais.

Neste contexto, também a experiência turística do actor social deve ser entendida como 
complexa e variada, podendo assumir a forma de um todo complexo composto por várias 
motivações e práticas, interligada numa multiplicidade de produtos consumidos pelo mesmo 
indivíduo e, onde, muitas vezes, se esbate a rígida separação temporal entre o período das fé-
rias e do trabalho (Rojek & Urry, 1997; Prentice, 2007; Pearce, 2005; Ferraz, 2008).

O caso do turismo urbano encerrado no fenómeno dos mega-eventos analisado por Ro-
che (1996) é um bom exemplo da diluição dessas fronteiras entre trabalho e lazer, quotidiano 
e extra-quotidiano. A viagem por motivos profissionais é muitas vezes pontuada por curtas 
interrupções de não-trabalho no local de destino ou pelo prolongamento da estadia após o 
trabalho (Ferraz, 2008; Ladkin, 2006), quando não mesmo assistimos à inclusão de tourings 
culturais e paisagísticos ou eventos gastronómicos no programa de conferências ou encontros 
profissionais similares. Ou, ainda o caso das formas de lazer associadas ao mundo empresarial, 
como, por exemplo, os encontros de fins-de-semana para team building corporativo em espaço 
de turismo de lazer e propondo-se a práticas informais com uma aparente relativa diluição dos 
papéis profissionais. 

Não pretendemos, com tudo o que dissemos, postular uma redução do turismo e/ou da 
viagem de negócios a turismo urbano, nem diluir de modo inaceitável o negócio com o lazer 
como se fossem indistinguíveis, ou esquecer as diferenças tipológicas importantes no seio da 
«viagem de negócios».

Em boa verdade, encontramos, no campo mais alargado da tipologia da «viagem de negó-
cios», formas perfeitamente não urbanas, desde as já referidas reuniões de team building (que 
podem se realizar em resorts de golfe ou viagens-passeios de rio), até à viagem de incentivo 
que tem muitas vezes como destino luxuosos resorts balneares ou cruzeiros (ver Davidson & 
Cope, 2003). Além dia mais, mesmo perante uma multiplicidade simultânea de motivações, 
nada nos impede que elas estejam hierarquizadas. Em muitas formas da viagem de negócios, 
a realização do negócio, o desempenho das actividades profissionais nas representações locais 
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das empresas de pertença, a partilha de conhecimento técnico e profissional ou o reforço de 
culturas corporativas serão o principal motivo da deslocação (ver Davidson & Cope, 2003).

O que dizemos, nesta nossa perspectiva mais holista e macro, é que as mutações da viagem 
de negócios e a sua natureza podem, em grande medida, ser compreendidas pela natureza 
e pelas mudanças do turismo urbano. A título de exemplo, referia-se que se adoptarmos as 
distinções de Davidson & Cope (2003) entre «viagem de negócios» e «turismo de negócios», 
não deixamos de encontrar a inclusão da «viagem de negócios» que não é «turismo de negó-
cios» - a chamada «viagem individual de negócios» - bem como o turismo MICE ou da meetings 
industry, como uma das componentes da cidade turística, em particular enquanto utilizadores 
não residentes que usam recursos como os da cidades da compras, cultural, histórica, etc. (ver 
Burtenshaw, Bateman & Ashworth,1991).

Olhando de modo mais analítico para as tipologias da viagem de negócios, as teses da com-
plexidade, da multimotivação, da multiutilização, da conexão urbana e da relação complexa e 
imbricada entre lazer e trabalho não são de modo geral invalidadas, pese embora a parcial ina-
dequação de um ou outro destes factores como elemento de caracterização de uma ou outra 
subcategoria da mencionada viagem de negócios.

Por um lado, temos a viagem individual de negócios que “compreende as viagens feitas por 
aqueles cujo emprego requer a viagem para dar prosseguimento ao seu trabalho” (Davidson e 
Cope: 2003; 3) Por outro lado, incluídas na macro categoria de turismo de negócios temos: a 
meetings industry (que agrega o que tem sido designado MICE), exposições, viagem de incentivo 
e hospitalidade corporativa (Davidson & Cope, 2003).

Ainda de acordo com as definições de Davidson e Cope (2003): a meetings industry inclui 
encontros de organizações intergovernamentais, reuniões de empresários de pequenas e gran-
des corporações ou encontros de associações de profissionais de qualquer sector de actividade, 
inclusive científico e técnico; a viagem de incentivo “compreende as viagens – habitualmente 
luxuosas e frequentemente para destinos atractivos – que os empregados recebem do seu em-
pregador a título de prémio por terem ganho uma competição relacionada com o seu trabalho; 
a categoria de exposições diz respeito a feiras de comércio, lançamento de produtos e eventos 
similares; por fim, temos a hospitalidade corporativa que “consiste no, frequentemente, re-
quintado entretenimento que as empresas oferecem aos seus mais valiosos ou potencialmente 
valiosos clientes em eventos desportivos e culturais de prestígio” (p. 3).

Como vemos pelas tipologias acima descritas, à excepção parcial da viagem de incentivo 
(e, em boa verdade, podemos até levantar a discussão da pertinência de integrar a integrar no 
contexto do turismo de negócios) e nalguns possíveis casos da hospitalidade corporativa, a 
tónica é a de um turismo e/ou viagem em ou para espaço urbano.

Por outro lado, também se vê nestas tipologias uma mistura, em doses e durações variáveis, 
de negócio e lazer, em que, tirando, parcial e hipoteticamente, o viajante individual de negó-
cios, estes turistas fazem claro uso dos equipamentos que supostamente se destinariam apenas 
aos que viajam por lazer-prazer-cultura-entretenimento.

Não podemos assim, definir viagem de negócios, ou mesmo turismo de negócios, como 
uma espécie de produto turístico «puro», homogéneo e claramente exclusivo em relação a 
outras formas e/ou produtos turísticos, seja em termos das práticas, dos espaços, dos utiliza-
dores ou dos equipamentos utilizados. Tal acontece pois a natureza do viagem de negócios, 
mesmo quando não se define em essência o fenómeno multimotivacional que identificamos 
no turismo urbano, implica a sua materialização num espaço urbano, seja no modelo de cidade 
industrial da modernidade, seja nos espaços das actuais cidades e metrópoles pós-industriais. 
E, tal como o turismo urbano, a viagem de negócios participa da complexidade inerente à 
natureza do espaço urbano. Atrevemo-nos a dizer que a viagem de negócios reúne muitas con-
dições para fazer parte de uma espécie de cosmopolitismo pós-industrial desenraizado, quase 
hiper-real, uma vez que corresponde muito bem ao que Cocks (2001) diz sobre a emergência 
do turismo urbano (pese embora o facto de autora estar referir-se a um fenómeno iniciado há 
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mais de um século nos Estados Unidos), quando afirma que:

 O turismo urbano modelou uma visão social cosmopolita em que as formas esti-
lizadas da diferença cultural e das transacções comerciais (…) organizaram muitos 
dos espaços e das interacções entre as pessoas (p. 2).

Pode-se especular sobre o futuro a viagem de negócios (e, em particular o turismo de 
negócios) face à emergência de novas tecnologias e falar de um seu eventual declínio, substitu-
ído, por exemplo, por videoconferências. A natureza complexa das práticas e motivações que 
encerra e a sua associação a uma indústria emergente que, no sector turístico dele vive, bem 
como a natureza das sociedades contemporâneas permitem-nos pensar o contrário.
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METODOLOGIAS PARTICIPADAS PARA 
PLANEAMENTO ESTRATÉGICO EM TURISMO

Luisa Cagica Carvalho1 & Maria Teresa Gomes Valente da Costa1

Resumo

O sector turístico é um sector com características particulares. A sua transversali-
dade a um conjunto de outros sectores da economia constitui uma importante força 
de alavancagem da economia. Esta transversalidade, fomenta inter-relações sectoriais, 
que reforçam igualmente o carácter vulnerável deste sector, ou seja, influencia e é in-
fluenciado, tanto directamente como indirectamente por um conjunto de variáveis em 
constante alteração. Por outro lado, a elevada competitividade do sector, e exigência da 
procura em termos de padrões de qualidade, assim como, a necessidade da actividade 
turística se constituir cada vez mais como um instrumento e desenvolvimento sustentá-
vel, leva a que esta actividade deva ser convenientemente pensada e planeada. Assim, se 
justifica a necessidade de se adoptarem modelos de planeamento estratégico em turismo. 
Pretende-se com este trabalho apresentar um conjunto de metodologias de planeamento 
estratégico em turismo, utilizando-se diversos instrumentos de recolha de informação 
participada valorizando-se o envolvimento e a participação dos diversos actores, direc-
ta ou indirectamente, na actividade turística, respeitando-se princípios de colaboração, 
partilha, comunicação, respeito e efectiva articulação de todos os seus intervenientes. 

O presente trabalho inclui duas grandes partes. A primeira pretende enquadrar o 
tema do ponto de vista teórico, desenvolvendo uma abordagem conceptual em torno do 
planeamento estratégico em turismo e respectiva cadeia de valor do turismo. A segunda 
parte propõe um conjunto de metodologias de recolha de informação participada de 
suporte ao planeamento estratégico em turismo.
Palavras-Chave: Cadeia de valor, metodologias, planeamento estratégico, turismo, re-
colha participada.

1. Nota Introdutória

Este trabalho resultou de um projecto em parceria entre a Câmara Municipal do Mon-
tijo e a Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal com o 
objectivo de propor um Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo no Montijo 
(PEDTM). O objectivo principal do PEDTM consistiu em identificar as linhas orientadoras 
para o desenvolvimento sustentável do turismo no concelho do Montijo. Neste sentido, a pro-
posta de execução do PEDTM pretendia: (1) inventariar e propor a integração dos recursos 
disponíveis no concelho e respectiva afectação ao turismo; (2) identificar a procura turística 
actual e potencial; (3) delinear a análise competitiva do concelho; (4) avaliar e propor uma es-
tratégia de marketing a nível do concelho e da área promocional do Montijo; (5) desenvolver 

1 Instituto Politécnico de Setúbal, Escola Superior de Ciências Empresariais, Departamento de Economia e Gestão.
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os instrumentos de planeamento e de operacionalização dessa estratégia; (6) contribuir para o 
envolvimento dos vários parceiros promovendo a sua participação na formulação do plano.

Ao longo de dois anos a equipa científica e técnica percorreu todo o concelho, entrevistou 
diversos agentes ligados directa ou indirectamente ao sector do turismo, auscultou a população 
local e turistas através de inquérito por questionário, promoveu uma sessão de focus group 
aberta à comunidade e participou em actividades e eventos com valor social, cultural e religio-
so para a comunidade, desenvolvendo um conjunto de instrumentos metodológicos de apoio 
ao planeamento estratégico em turismo.

Este trabalho divide-se em duas partes fundamentais. A primeira parte visa enquadrar 
teoricamente o tema, abordando conceitos relacionados com planeamento estratégico em tu-
rismo e respectiva cadeia de valor do turismo. Na segunda parte apresenta de forma funda-
mentada um conjunto de metodologias de recolha de informação participada.

Termina-se com as principais conclusões e desafios colocados ao processo de planeamen-
to estratégico em turismo.

2. Planeamento Estratégico em Turismo

O planeamento estratégico é um processo formal de suporte que permite aos gestores, 
de forma integrada, dar resposta aos principais problemas das organizações. Este processo 
permite identificar oportunidades e ameaças, assim como, avaliar as forças que podem ser po-
tenciadas e as fraquezas que devem ser corrigidas (Steiner e Miner, 1977). Também para katz 
(1970:205), “o processo de determinação da estratégia cria a oportunidade para as pessoas 
com diferentes objectivos pessoais ultrapassarem essas diferenças e estabelecerem objectivos 
que desejam prosseguir. Sem uma clara definição de estratégia, os compromissos de longo pra-
zo são difíceis de coordenar através de compromissos de curto prazo. Os recursos são obtidos 
e afectados numa base ad-hoc. A situação estratégica é estabelecida sem que ninguém tenha 
exercido uma escolha consciente”.

No que concerne ao sector do turismo, a noção de planeamento, de acordo com Burns 
e Holden (1995) deve reconhecer as ligações simbióticas entre o turismo e a comunidade. 
Apenas assim será possível um planeamento adequado que considere as variáveis inerentes ao 
desenvolvimento turismo, nomeadamente, os aspectos, físicos, legais, promocionais, financei-
ros, económicos e ambientais entre outros. Para estes autores o processo de planeamento es-
tratégico em turismo deve considerar as seguintes fases: (1) estabelecimento de objectivos, (2) 
levantamento dos recursos físicos, naturais, culturais e de factores relacionados com o merca-
do, sociais, ambientais, governamentais, entre outros; (3) conclusões relativas ao levantamento 
efectuado; (4) concepção e desenvolvimento de programas, e (5) recomendações relativas ao 
desenvolvimento de programas, política, organização e passos prioritários de acção.

No processo de planeamento estratégico em turismo é fundamental a articulação entre 
vários stakeholders, respectivamente, a administração pública (central e local) e os agentes 
responsáveis pela oferta primária ou original e pelas infra-estruturas (Baptista, 2003).

De acordo com Melo (2006) a actividade turística tem um conjunto de inter-relações com 
outros sectores da economia, que constituem uma importante força de alavanca da economia. 
Contudo, estas relações e a reciprocidade dos efeitos entre o turismo e outras actividades 
económicas contribuem para acentuar a vulnerabilidade da actividade turística, sensível à per-
manentes alterações de um conjunto de variáveis, que influenciam não só directamente, mas 
também indirectamente por via de outros sectores de actividade.

Outros autores, consideram, ainda, outra característica importante deste sector, o facto 
deste se encontrar num mercado extremamente competitivo onde a oferta sofre sucessivos 
aumentos e a procura se torna cada vez mais exigente em termos de padrões de qualidade 
(Richie, 2004; Jonker et al, 2004). Neste contexto, é fundamental desenvolver processos de 
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desenvolvimento sustentável da actividade turística de modo a que esta contribua, não só para 
a criação de riqueza, mas também para a preservação, requalificação e promoção do patrimó-
nio histórico, cultural, arquitectónico e natural. Assim, torna-se urgente pensar em possíveis 
modelos de planeamento estratégico que reúnam duas condições importantes: apresentem 
robustez científica e flexibilidade para a adaptação a diferentes situações.

3. Do Planemaento à Experiência: A Cadeia de Valor do Sector do 
Turismo

A actividade turística é transversal a muitos e diferentes ramos da economia, o que justifica 
a sua análise através do modelo da cadeia de valor. Esta análise permite a compreensão dos im-
pactos do turismo noutros sectores económicos, viabilizando uma percepção mais alargada quer 
dos efeitos directos quer dos indirectos na economia do turismo. Por outro lado, esta concepção 
facilita o processo de planeamento estratégico da actividade turística ao permitir uma visão alar-
gada do sector tendo em conta as variáveis externas e internas que o influenciam.  

A cadeia de valor consiste no conjunto sequencial de actividades de produção interdepen-
dentes e realizadas quer intra-empresas quer entre empresas, que acrescentam valor a um bem 
ou serviço desde o início da sua produção até o seu destino final, quer ele seja, outras empresas 
ou consumidores.

É pois, através da cadeia de valor, que o produto turístico fica disponível para o consumo. 
Este consiste no conjunto dos elementos tangíveis e intangíveis concentrados numa deter-
minada actividade e destino específico, cuja comercialização gera deslocações e cria procura.

A figura 1 apresenta a cadeia de valor do sector turístico, considerando a montante um 
conjunto de variáveis de ambiente do meio envolvente externo que exercem influência positiva 
ou negativa sobre cadeia de valor turística da região considerando um conjunto de impactos a 
jusante em diversas dimensões.

A cadeia de valor apresenta um conjunto de actividades, que incluem diferentes fases de 
produção de um produto envolvendo a combinação e/ou transformação de um conjunto de 
inputs, que podem ser provenientes de diferentes fontes, desde o produtor até ao consumidor 
incluindo as mais-valias geradas pelo processo produtivo (kaplinsky, 2001; Wood, 2001).

A análise da cadeia de valor é de extrema utilidade na medida em que permite identificar 
as actividades que podem potencialmente acrescentar valor à cadeia produtiva, assim como, 
identificar os fluxos de rendimentos envolvidos. A cooperação e o funcionamento em rede 
das empresas turísticas dentro da cadeia de valor pode representar uma vantagem competitiva, 
principalmente para as pequenas empresas mais sensíveis e vulneráreis à concorrência (Costa 
e Carvalho, 2008).

De acordo com Porter (1985) a vitalidade e competitividade da indústria turística está 
muito relacionada com a competitividade individual de cada empresa do sector, existindo uma 
correlação entre a sustentabilidade da atractividade desta indústria e a competitividade relativa 
de cada empresa do sector. O conceito da análise da cadeia de valor focaliza-se nas relações 
entre os vários intervenientes na cadeia e seus contributos para o desenvolvimento, sustenta-
bilidade e competitividade (Humphrey e Schmitz, 2002; Giuliani et al, 2005).

4. Metodologias Participadas: Um Caso de Planeamento Estratégico 
Aplicado ao Turismo 

Tendo como objectivo a elaboração de um Plano Estratégico para o Desenvolvimento do 
Turismo no concelho do Montijo (PEDTM), foram propostas um conjunto de linhas meto-
dológicas que dão corpo à metodologia aplicada ao projecto. A elaboração do PEDTM desde 
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a recolha de dados até à formulação final das propostas apelou à participação activa entre 
os diversos stakeholders envolvidos directa ou indirectamente no processo de planeamento 
estratégico em turismo. Esta metodologia considerou diversas concepções teóricas tendo pre-
sentes os objectivos que norteiam o plano e as orientações delineadas pelo Plano Estratégico 
Nacional para o Turismo (PENT, 2006).

A metodologia apresentada na figura anterior incorpora 5 grandes momentos que apre-
sentamos de seguida:

Momento 1 – compreende a inventariação dos recursos, análise ambiental e recolha par-
ticipada da informação. Esta recolha foi efectuada com base nos registos disponibili-
zados pela Câmara Municipal do Montijo e por outras entidades locais públicas e pri-
vadas e foi validada e complementada através da recolha participada da informação.

Valores, 
normas, 
estilosde vida, 
crenças e 
religião 
 

Riqueza, 
desemprego, 
mão-de-obra, 
estrutura 
produção e 
de/distribuição, 
consumo, 
investimentos, 
preços 

I&D, 
inovações/ 
tecnologias,  
sistemas de  
comunicação, 
transportes, 
sistema de 
segurança, 
infraestruturas 
de 
comunicação, 
energia 

Governabilidade, 
legislação  
para o sector, 
regulamentação  
do trabalho e da 
concorrência 

Recursos 
naturais, 
qualidade da 
água e do ar, 
conservação 
ambiental  

Estabilidade 
política, 
tendências 
internacionais 

 
	  
	  
	  

	  
Aspectos	  	  
demográficos,	  
sociais	  e	  
profissionais,	  
educação	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

Transporte 

Alojamento 

Restauração 

Planeamento da Viagem 
Operadores, agências de viagens, internet 

 

Serviços  de 
Manutenção 

Serviços de 
Telecomunicações 

Serviços  
Complementares 

de Animação 
Turística 

Manutenção 

Gestão Sistemas de 
Reservas 

Serviços de 
Segurança 

Serviços de 
Transporte  no 

Destino Comércio 
Serviços de 

Saúde e Bem 
Estar 

Serviços de 
Catering 

Financiamento Imobiliário 

Serviços de 
Arquitectura  

Serviços de 
Engenharia 

Serviços de 
Design de 
Exteriores Materiais de 

Construção e 
Equipamento 

Qualidade, 
Prestígio, 

Fidelização, 
Marca 

 
Preservação 
Ambiental 

Desenvol-
vimento 

económico 

 
Coesão 
Social 

 
Coesão 

territorial 

Variáveis 
Sociais 

Variáveis 
Políticas 

Variáveis 
Tecnológicas 

Variáveis 
Culturais 

Variáveis 
Económicas 

Variáveis  
Internacionais 

Variáveis 
Ambientais 

VIAGEM 
 
 
 

Figura 1 – A cadeia de valor do sector turístico (do planeamento à experiência). Fonte: Car-
valho, Costa, 2010 (PEDTM)
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Momento 2 – integra duas fases, na primeira foram efectuadas entrevistas semi-es-
truturadas a líderes concelhios e a diversos agentes socioeconómicos directa ou 
indirectamente ligados ao sector do turismo, nomeadamente representantes de as-
sociações de comércio, turismo, restauração, culturais, recreativas e desportivas e 
empresários, assim como representantes dos principais partidos políticos no sen-
tido de apresentarem propostas que gostariam de ver consideradas. Ainda nesta 
fase procedeu-se ao lançamento de um inquérito por questionário à população 
residente e não residentes no concelho. Na segunda fase, utilizou-se o método 
focus group para facilitar a discussão e partilha de ideias e propostas possíveis de 
serem implementadas.

Momento 3 – refere-se à análise e tratamento da informação desenvolvida através do 
recurso de técnicas de análise qualitativa e quantitativa de dados.

Momento 4 – respeita à elaboração do diagnóstico integrador que fundamenta o mo-
delo e estratégias delineadas para o desenvolvimento do turismo no Montijo.

Momento 5 – a apresentação pública culmina com a divulgação formal do PEDTM.

4.1. Participação e Partilha de Propostas Visando a Pluralidade

Durante todo o processo fomentou-se o envolvimento e participação dos diversos actores, 
respeitando-se princípios de colaboração, partilha, comunicação, respeito e efectiva articulação 
de todos os seus intervenientes. Para o efeito foram aplicadas diferentes técnicas e metodolo-
gias que importa apresentar.

4.1.1. Entrevistas Semi-estruturadas
As entrevistas podem ser entendidas de acordo com Lakatos e Marconi (2001) como con-

versas, efectuadas de maneira metódica, cujo objectivo consiste em fornecer ao investigador 
as informações necessárias. Com carácter interactivo, esta técnica permite ao investigador es-
tudar temas complexos que dificilmente poderiam ser investigados de forma profunda por 
meio de questionários (Mazzotti e Gewandsznajder, 1993). Yin (1994) refere que as entrevistas 
permitem uma maior eficácia no tratamento de questões do foro humano, o que faz com que 

Figura 2 – Metodologia. Fonte: Carvalho e Costa, PEDTM
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este instrumento de recolha de dados represente uma importante fonte de evidências.

Seguindo esta linha de raciocínio, optou-se pelo uso de entrevistas semi-estruturadas, 
conduzindo-se a conversa com base numa agenda de questões pré-definidas, mas com flexibi-
lidade para aprofundamento de tópicos específicos de acordo com o andamento do diálogo. 

Visando a participação pública e directa de toda a comunidade na construção do plano, 
foram efectuadas entrevistas semi-estruturadas a 46 elementos representativos das entidades e 
instituições, directa ou indirectamente relacionadas com a actividade turística, que se apresen-
tam divididos em três grandes grupos (Anexo 2):

Grupo i: autarcas e representantes locais das forças políticas
 Com o objectivo de recolher ideias e propostas de projectos e investimentos na 

área do turismo para o concelho foram entrevistados os presidentes das oito fre-
guesias existentes no concelho – Montijo, Afonsoeiro, Alto Estanqueiro/Jardia, 
Atalaia, Sto. Isidro Pegões, Pegões, Sarilhos Grandes e Canha. Foram ainda entre-
vistados representantes dos partidos políticos. 

Grupo ii: agentes culturais e socioeconómicos ligados ao sector turismo
 Neste grupo realizaram-se entrevistas aos diversos intervenientes com acção di-

recta no turismo, nomeadamente, agências de viagem, profissionais da hotelaria e 
restauração e empresas de animação cultural. Foram ainda entrevistados diversos 
agentes institucionais ligados a actividades culturais, desportivas e recreativas.

Grupo iii: outros agentes regionais e locais
 Visando uma recolha de informação mais alargada foram entrevistados diversos 

agentes regionais e locais directa ou indirectamente relacionados com o sector. 

4.1.2. Focus Group
O focus group é uma técnica qualitativa que procura controlar a discussão de um grupo de 

pessoas e tem por base entrevistas não dirigidas (Morgan, 1997). Esta técnica pretende dar 
particular ênfase à observação e registo de experiências e reacções dos participantes do grupo. 
O focus group, comparativamente com outras técnicas e/ou métodos, permite obter uma 
pluralidade de visões e reacções emocionais no contexto do grupo. 

A sessão de focus group realizada no âmbito do PEDTM em Março de 2010 procurou ga-
rantir que a opinião, expectativas, ideias e preocupações dos participantes fossem consideradas 
centralmente no âmbito do exercício de planificação estratégica da actividade turística no mu-
nicípio do Montijo, o que se afirmará certamente mais sustentável social, cultural, económica 
e ambientalmente para o concelho e para os seus agentes.

A referida sessão visou então assumir-se como um instrumento de partilha, envolvimento 
e participação da comunidade (através dos seus representantes), das empresas e empresários, 
das organizações públicas locais e regionais, e das demais pessoas e organizações com inte-
resse no desenvolvimento do município e, concretamente, do sector turístico, no presente 
exercício de planeamento estratégico.

No desenvolvimento do focus group utilizaram-se metodologias e instrumentos de traba-
lho simples, focados na geração de resultados práticos concretos no final da sessão.

Mais concretamente, e partindo da apresentação dos dados e resultados obtidos durante 
a fase de diagnóstico, procurou-se que os participantes dessem os seus contributos através da 
expressão das suas ideias, expectativas, visões pessoais e profissionais, no sentido da identifi-
cação de soluções viáveis e de acções concretas que pudessem então alimentar o mencionado 
plano estratégico.

Para atingir esses objectivos, a sessão foi orientada em função do conceito de focus group 
(grupos de discussão focal), tendo o seu conteúdo sido animado e explorado com o auxílio de 
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diferentes metodologias de trabalho participado (dinâmicas de grupo).

No desenvolvimento do focus group utilizaram-se metodologias e instrumentos de trabalho 
simples, os quais permitiram gerar, no decurso da sessão, resultados práticos concretos.

A informação recolhida teve elevada relevância nas fases seguintes, mais concretamente na 
elaboração de propostas de acção decorrentes dos programas de intervenção que compõem 
as quatro vertentes estratégicas do PEDTM.

Como suporte à sessão foram utilizados, para além dos meios convencionais de registo, 
meios audiovisuais de visualização de informação, de sistematização e de geração colectiva de 
ideias.

4.1.3. Questionários
Com o objectivo de auscultar a população, os turistas e os visitantes do concelho foi 

utilizado o instrumento de colecta de dados denominado por inquérito por questionário. O 
questionário elaborado pela equipa técnica visava colher perfis e sugestões para o PEDTM e 
foi realizado no mês de Junho de 2009, no período das Festas Populares de São Pedro, por se 
considerar ser um momento em que o concelho recebe mais turistas e visitantes (Anexo 1).

O questionário é constituído por doze questões que se dividem em quatro partes. A pri-
meira consiste na caracterização dos inquiridos através da identificação do género, da idade e 
da residência. A segunda parte é destinada aos inquiridos residentes do concelho do Montijo, 
na qual se pretende identificar as principais tradições existentes no concelho e qual o patrimó-
nio, tradições ou festas que gostavam de ver recuperados. A terceira parte destina-se aos não 
residentes e consiste na identificação do número médio de visitas ao concelho, das razões da 
visita, do meio de transporte utilizado, do tempo gasto na deslocação e da duração da visita. 
Na última parte do inquérito procura-se identificar propostas que contribuam para o desen-
volvimento do turismo no concelho, os aspectos desenvolvidos mais relevantes para o turismo 
e os que dificultam o desenvolvimento do mesmo, as mais-valias e os impactos negativos da 
construção do novo aeroporto para o turismo no Montijo.

5.Conclusões

A revisão de literatura subjacente a este trabalho permitiu identificar a relevância do plane-
amento estratégico em turismo atendendo às suas características específicas.

Este estudo possibilitou identificar um conjunto de metodologias de recolha de informa-
ção participada que podem ser consideradas como boas práticas de planeamento estratégico 
em turismo. Estas metodologias permitiram envolver/recorrer informação e sugestões du-
rante o decorrer do projecto e dirigiram-se de forma segmentada a diferentes públicos alvo.

Sobre a utilização de metodologias participadas em turismo, emitem-se as seguintes con-
siderações:

• As metodologias de recolha participada de informação devem considerar a exis-
tência de uma vasta quantidade de actividades económicas conexas ao sector e 
por esse motivo incluir instrumentos de auscultação do maior número possível de 
stakeholders;

• A recolha de informação deve ser faseada, contemplando a possibilidade de re-
colher informação nas diversas fases do plano, desde a inventariação de recursos, 
numa fase preliminar, passando pela formulação conjunta de propostas e acções 
estratégicas, até à consulta pública e apresentação do plano à comunidade.

Dentro das metodologias, as entrevistas foram essenciais para a recolha de informação 
numa fase inicial do projecto junto dos intervenientes, sendo realizadas in-loco e acompanha-
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das por visitas guiadas ao território. Os questionários pretenderam recolher informação dos 
potenciais turistas e visitantes e também dos residentes, por esse motivo foram disponibiliza-
dos no período em que o concelho recebe maior afluência de turistas e visitantes (Festas de 
S. Pedro). O focus group foi realizado numa etapa mais avançada do projecto, após a recolha 
e inventariação de recursos estar concluída, permitindo a identificação de linhas estratégicas 
para o desenvolvimento do turismo no concelho e colocando os diversos participantes (de 
proveniências distintas) a discutir e identificar propostas de acção.

Ao longo de todo este processo foram ainda relevantes as reuniões efectuadas com a 
equipa técnica da Câmara Municipal do Montijo que forneceu importantes contributos para a 
formulação do plano e a colaboração de consultores externos em momentos parcelares onde 
o conhecimento especializado se revelou particularmente útil.

Por último, o processo de consulta pública permitiu ainda recolher novos contributos e 
reajustar alguns pontos do projecto.
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Anexo 1 – Modelo do inquérito por questionário

Exmo(a) Senhor(a),
Este inquérito é anónimo e tem por objectivo recolher informações e sugestões para a elabora-

ção do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Turístico do Montijo (Protocolo assinado entre 
a Câmara Municipal do Montijo e o Instituto Politécnico de Setúbal). Coloque uma X na resposta 
pretendida. 

1. Idade ____________________________
2. Sexo: Masculino____ Feminino_________
3. Profissão__________________________
4. Naturalidade_______________________
5. Localidade onde reside_______________ Freguesia onde reside______________
6. Se é residente no concelho do Montijo, indique as principais tradições (festas, gastrono-

mia,…) da sua freguesia:
A___________________________________________________________________
B___________________________________________________________________
C___________________________________________________________________
6.1. Se é residente no concelho do Montijo indique património, tradições ou festas que 

gostaria de ver recuperados
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Se não é residente no concelho do Montijo, indique quantas vezes em média visita o 

concelho por ano:____________________________________________________
7.1. Quais as razões para visitar o concelho do Montijo?
Profissionais__________________Lazer________________Gastronomia___________
Feiras e festas tradicionais________________ Tauromaquia____________________   

Outras_________ Quais?________
7.2.  Quando visita o concelho do Montijo utiliza:
Viatura própria___________ Transportes Públicos___________ Quais?______________
7.3. Quanto tempo demora em média a chegar ao concelho do Montijo?_________________
7.4. Quando visita o concelho do Montijo fica no concelho em média durante:
Menos do que 6 horas___________ Cerca de 6 horas____________ Cerca de 12 ho-

ras________
Cerca de 2 dias_______________ Mais do que 3 dias_________________

8. Indique três medidas que permitiriam desenvolver o turismo no concelho do Montijo:
A___________________________________________________________________
B___________________________________________________________________
C___________________________________________________________________
9. Nos últimos anos quais os aspectos (programas, recuperação de património…) desen-

volvidos mais relevantes para o turismo no concelho do Montijo?
 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________

10. Indique três aspectos que dificultam actualmente o desenvolvimento do turismo no 
Montijo

A___________________________________________________________________
B___________________________________________________________________
C___________________________________________________________________
11. Quais as mais-valias para o turismo no Montijo associadas à construção do novo aero-

porto
A___________________________________________________________________
B___________________________________________________________________
C___________________________________________________________________
12. Na sua opinião podem haver impactos negativos da construção do novo aeroporto para 

o turismo do Montijo?
Não__________ Sim__________ Quais?____________________________________
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Anexo 2– Guião das entrevistas

PEDT – Montijo
Entidade:___________________________________________________________
Entrevistado:________________________________________________________
Contactos:__________________________________________________________
Data: __/__/__Observações:___________________________________________

Objectivo Questão Principal Questões Acessórias

Potencialidades do  ▶Quais as potencialidades ▶Quais as localidades mais atractivas
turismo no concelho do concelho para o  para o turismo?
 desenvolvimento do  ▶Quais são os produtos turísticos
 sector turístico? existentes e potenciais?                 
  ▶Quais são as principais riquezas da 
  região (económicas, culturais e sociais)?

Debilidades do  ▶Quais as debilidades ▶Quais os pontos fracos do concelho?
turismo no concelho do concelho para o  ▶Quais são as acções a serem
 desenvolvimento do  implementadas para a atracção
 sector turístico? de turistas ao concelho?
  ▶Quais as dificultadas relacionadas com o 
  sector no que concerne à implementação 
  destas acções?

Investimento em  ▶Quais os investimentos ▶Quais foram os investimentos
turismo no concelho relevantes para o  em turismo mais relevantes
 desenvolvimento sustentável  no concelho?
 do turismo no concelho? ▶Quais os investimentos em turismo 
  futuros mais relevantes para o concelho?                                          
  ▶De que forma é que este investimento 
  contribuiu/contribuirá para o 
  desenvolvimento sustentável 
  do concelho?                             

Turismo e  ▶De que forma ▶Quais os benefícios gerados pelo
desenvolvimento  o turismo contribui para turismo?
sustentável  o desenvolvimento ▶Quais as estruturas que considera
no concelho sustentável do concelho relevantes para a actividade turística 
  no concelho?
  ▶O turismo representa um instrumento 
  de preservação do concelho em termos 
  ambiental, cultural, social ou arquitectónico?
  ▶é uma fonte de rendimento importante 
  para o concelho? 
  ▶Existem constrangimentos 
  burocráticos/organizacionais?                       
  ▶Qual a estratégia futura para o 
  desenvolvimento do turismo como 
  instrumento de desenvolvimento 
  sustentável?                               

Fonte: Elaborado pela equipa técnica do PEDTM
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Instituto Nacional de Estatística (2003). Índices de Preços na Produção Industrial. Acedi-
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