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Paradigma  

 A definição geral de paradigma 
compreende “uma matriz 
disciplinar”, uma constelação de 
crenças, valores e técnicas 
compartilhados por uma 
comunidade (Kuhn, 1962).  

 A presença de algumas 
anomalias não é bastante para 
abandonar o paradigma 
precedente. Isto acontece 
somente quando, no âmbito do 
estudo fenomenológico, se 
podem observar múltiplos 
eventos inexplicáveis ou 
inesperados  

 e quando um paradigma rival 
emerge. Isto não acontece de 
repente.  

 

 Neste seminário usaremos as 
duas rotas metodológicas 
apontadas por Lakatos,  

 uma heurística negativa, que nos 
indica os caminhos de pesquisa a 
evitar  

 e uma heurística positiva, que 
nos remete para as proposições 
científicas “não falsificáveis” a 
desenvolver. 
 



Crise e recuperação 



Ranking Mundial do Turismo 

Chineses no Museu do Louvre 



Turismo, um setor em crescimento, para além da crise 

In 2011, international tourism receipts reached a record US$ 1,030 billion 
(euro 740 bn), up from 927 billion (euro 699 bn) in 2010. 
 

According to monthly and quarterly data for 2012 included in the UNWTO 
World Tourism Barometer, international tourist arrivals worldwide grew 
at a rate of 5% in the first four months of 2012, consolidating the growth 
trend that started in 2010. 

Total international arrivals are expected to reach one billion in 2012 for the 
first time. 



Fluxos turísticos 



 
 
O principal mercado _1998/2006  
Visitantes  em 2002: 27.194.000  
Espanha: 21.363.000   
+ de 50% das Receitas oriundas de Espanha 

 
“se aos turistas espanhóis 

adicionarmos os 
excursionistas, observamos 
que estes assumem a 
liderança nas receitas geradas 
totais”. 

 
[E, se o critério for da entrada de 

turistas mais os 
excursionistas, então 
chegamos quase a 80% 
oriundos de Espanha. 

      Estes últimos dados  datam, 
respetivamente, de 1998 e 
2001. As suas fontes são o 
INE e o próprio Ministério da 
Economia. 
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2010 Ano da  recuperação 

 Portugal 
 4 milhões de residentes_  15,4 

milhões de viagens por motivos 
turísticos, 89,5 território nacional e 
cerca de 1,6 no estrangeiro. 

 As dormidas em estabelecimentos 
hoteleiros corresponderam a 20,7 do 
total, 

 Em 2010, na óptica da Procura 
Turística, representou 9,2% do PIB; 

 Em 2009, o Turismo Receptor 
representou 55,4% e o Turismo 
Interno registou um peso de 39,1%; 

 O peso do Emprego 8,2%, em 2008 
420,4  

 49,1% de Restauração e Bebidas, 
21,3% a Transportes de Passageiros e 
15,2% ao Alojamento 

 

 Portugal 
 A Procura Turística, aproximando-

se dos 16 mil milhões de euros., + 
7,9% em termos nominais, 

 A Oferta Turística, medida pelo 
Valor Acrescentado Gerado pelo 
Turismo corresponde a 6,3 mil 
milhões de euros, + 6,4% 

 Balança Turística Portuguesa: 
receitas 7 611 milhões de euros 
e as despesas 2 953 milhões- O 
saldo da Balança Turística um 
valor positivo de 4,7 mil milhões 
€ correspondendo a 2,7% do valor 
do PIB pm; 
 
 



Fatores críticos de mudança:  
1. Uma nova classe média instruída e culta 



Fatores críticos de mudança:  
1. Uma nova classe média instruída e culta, 
ampliada com a emancipação da mulher pelo 
trabalho 
 
 



 
 
Fatores críticos de mudança:  
2. Ascensão do Turismo Cultural 

 55% realizou 
actividades culturais 

 63,9% alojou-se em 
hotéis 

 Ficou em média 10,3 
dias, 

 73,4% não tinham 
pacote contratado 

 Regressam 
frequentemente, 79,6% 
e mais de 10 vezes 
30,5% 

 O seu grupo principal, 
tem entre 25 e 44 anos 
(42,2%) e estudos 
superiores (50,7%). 

 

 Sinais de mudança 



Atividades Realizadas % Gastos 



Fatores críticos de mudança:  
2. Ascensão do Turismo Cultural 
 8.541.060 ______1998 
Número de visitantes dos museus,  
monumentos, centros de interpretação e afins, em Portugal…mas, 69,6% na 
Região de Lisboa, 11,7% no Norte e 5,8% no Centro, 3,8% no Alentejo, 1,4% 
no Algarve, 0,8% nos Açores e 6,9% na Madeira  
 



Fatores críticos de mudança:  
2. Ascensão do Turismo Cultural 
13.609.609 ______2002 
 Número de visitantes dos museus, monumentos, centros de 
interpretação e afins em Portugal…53,1% na Região de Lisboa, 
19,9% no Norte e 11,6% no Centro, 3,9% no Alentejo, 5,5% no 
Algarve, 1,0% nos Açores e 5,0% na Madeira. 
 
 

3.000.000 de espectadores nos estados de futebol em 2009  



Visitantes, com bilhete, dos principais monumentos. 
IGESPAR 

1-Convento de Cristo

2-Mosteiro dos Jerónimos

3-Torre de Belém

4-Mosteiro de Alcobaça

5-Mosteiro da Batalha

6-Panteão Nacional

2007

Nacionais Estrangeiros SUB-TOTAL

83.263 97.320 180.583

58.840 581.667 640.507

30.805 394.229 425.034

78.202 147.295 225.497

99.497 236.752 336.249

21.103 28.892 49.995

371.710 1.486.155 1.857.865



                                                        
Fatores de Mudança  Abertura de Novos 

Museus e % público/tipos 

Monumentos Musealizados 

1980-1989 23,6 

1990-1999 26,5 

2000-2002 5,7 

Jardins Zoológicos, 
Botânicos 
Aquários 

 

26,5 

23,1 

.Mais Oferta: Museus 
e Afins 

. Papel da Escola   
e Autarquias 

.Democratização 
e melhor comunicação 

nos museus 



Fatores críticos de mudança:  
3. O Turismo Cultural mais o Turismo de Natureza 
(Ecoturismo) transformam-se  em Turismo Ambiental 
(nasce a Ética do Turismo)       

 



Paisagem física_património material 
A biodiversidade e a geodiversidade  
 

Metafísica da paisagem_património imaterial, 
imaginário erudito e popular, estética da paisagem: o belo, o sublime, o 
misterioso, o maravilhoso… 
 

Cântaro Magro e Vale Glaciar de Loriga 



 
 Fatores críticos de mudança:  
4. Predomínio das viagens aéreas e  expansão dos 
aeroportos regionais  de proximidade e do “low cost” 



Evolução das chegadas internacionais  em comboio a Espanha 
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Imprescindibilidade das Estruturas Aeroportuárias 

Año 2006 6,1% 



Modo de Viajar dos Espanhóis: o avião primeiro 



Aeroportos e portos 

Em 2011 12,2 milhões de passageiros de 
voos internacionais-8,6% (+966 mil   
Voos tradicionais (57%). 
830 cruzeiros com 1.149,1 mil passageiros 
aumento de 79 cruzeiros e de quase 152 mil 
passageiros. 



Raio de cobertura dos aeroportos regionais 
 

Espaço-tempo, de menos de 1 hora de viagem 



Fatores críticos de mudança:  
5. Expansão da  Internet e da cultura cibernética 
e  declínio dos “packages” (pacotes turísticos) 
agenciados 

 Informar, reservar e pagar 

em 2008, 73,8 %  



Fatores críticos de mudança: 6. Inversão funcional 
da relação entre as Cadeias de Serviços e Valores 
 e o Património 

 Alojamento 
 Restauração 
 Lojas e merchandising 
 Animação 

 
 A nova função  a = f(p) 

 
 Transportes 
 Agenciamento e animação 

 

 São as Rotas e Circuitos, 
integradas nos seus Destinos 
Turísticos, que geram as 
principais mais-valias, mas não 
são as estruturas que organizam 
essas Rotas e Circuitos, os 
museus, monumentos e parques,  
a recolher os maiores valores; a 
renda do turismo  é recolhida 
externamente nas já referidas 
Cadeias de Valor. 
 



Conimbriga como microcosmos do turismo 
Visitantes do Museu Monográfico de Conimbriga:  
110.558/ ano (Média da última década) 

Turistas: 75%

Excursionistas:
25%

Positivo: 98%

Negativo: 2%



% Rendimento do Turismo de Conimbriga: 
Externalidades 
7,73 M €/ano 

Turistas: 88,30%

Excursionistas:
11,70%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Euros per capita

Turistas
Excursionistas
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Impacte nas Cadeias de Valor 

Turistas: 7.048.072 € 
Excursionistas: 690.987 € 



Tempo de visita ao Museu 

 Média de 2 a 3 h 
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Outras Atividades dos Turistas de Conimbriga 
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Factores críticos de mudança:  
7. Planear e organizar o turismo  para 
transformar os excursionistas em turistas 
 

12% 

Turistas Receitas 

Excursionistas 
Receitas 

41% 
59% 

Turistas %  
Excursionistas % 



Fatores críticos de mudança: 8. Criar escala de 
concorrência e privilegiar  a cooperação 
intermunicipal, inter-regional e transfronteiriça 
 Estes novos produtos turísticos, do turismo cultural e de natureza, como 

mercadorias que são, possuindo embora um valor acrescentado e de troca 
comparável às mercadorias comuns, comportam-se face à concorrência de 
um modo peculiar, que importa pôr em evidência. Esta concorrência, pela 
diferenciação, gera complementaridade e redes de cooperação, em 
vez de exclusão do concorrente. 
 

Termas do Cró 

Termas da Cavaca 



Fatores críticos de mudança: 
9. Reorganizar a oferta turística com base nos 
conceitos (técnico-científicos) de Rota e de Circuito, 
orientados para o turismo internacional 
 
 Produtividade e Competitividade 

dos destinos turísticos: 
 

Captação do mercado 
internacional 

 
Aumento do tempo de 

permanência; transformar 
excursionistas em turistas 

 
Promoção do Retorno; novas 

expectativas e satisfação; 
ultrapassar a sazonalidade 

 
Aumento do consumo de 

qualidade 
 
 Ver: www. lac.pt 

 
 



Competitividade 
 

 O crescimento da 
competitividade da economia 
do turismo, resultará sobretudo 
da capacidade de organizar as 
Rotas e Circuitos integradoras 
de todos os patrimónios, que, 
progressivamente integrarão os 
atuais polos de atração urbanos, 
conferindo-lhe uma dinâmica de 
visita regional, inter-regional e 
mesmo transfronteiriça. 



Produtividade 
 

 Com as Rotas e Circuitos 
promove-se a passagem do 
estatuto económico de 
excursionista a turista, 
aumenta-se o seu tempo de 
permanência e a 
vontade/necessidade de 
regresso, ultrapassa-se a 
sazonalidade e fomenta-se 
o consumo de qualidade, e 
isto conduz, no seu 
conjunto,  ao incremento 
da produtividade. 
 



Mudança de paradigma 

Fatores críticos 
 

 1. Uma nova classe média instruída e culta, 
ampliada com a emancipação da mulher pelo trabalho 

 2. Ascensão do Turismo Cultural 
 3. O Turismo Cultural mais o Turismo de Natureza 

(Ecoturismo) transformam-se  em Turismo Ambiental 
(nasce a Ética do Turismo) 

 4. Predomínio das viagens aéreas e  expansão dos 
aeroportos regionais  de proximidade e do “low cost” 

 5. Expansão da  Internet e da cultura cibernética e  
declínio dos “packages” (pacotes turísticos) agenciados 

 6. Inversão funcional da relação entre as Cadeias de 
Serviços e Valores e o Património 
 

 7. Planear e organizar o turismo  para transformar os 
excursionistas em turistas 

 8. Criar escala de concorrência e privilegiar  a 
cooperação intermunicipal, inter-regional e 
transfronteiriça 

 9. Reorganizar a oferta turística com base nos conceitos 
(técnico-científicos) de Rota e de Circuito, orientados 
para o turismo internacional 
 
 

Vetores estratégicos  



Oferta e procura 



Quadro evolutivo 
37 estabelecimentos com 910 empregados -52/2011  



Termalismo clássico  V. Saúde e Bem Estar 

 -6.000 termalistas clássicos 
 + 11.000 no lazer e bem estar 
 A classe média está a abandonar o 

termalismo clássico? 
 O SNS tende a diminuir os apoios ? 



Termas em Portugal 



Termas em Portugal 



Termalismo: Missão e estratégia 
 Imagem de marca 

predominante … 
 Centro de Cura de doenças 

crónicas.  
 Lugar para a  meia idade.  
 Água como remédio 
 ….em transição para o 
 Bem-estar e lazer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Situação estratégica:  
 Ligação dominante ao setor 

de saúde  

 público (s): 
 Pluriclassista, intergeracional, multinacional 

 o que é valioso para o público (s): 
 Preservar ou recuperar a saúde física e mental;  
 desfrutar da água com todos os sentidos;  
 desfrutar de uma alimentação segura e saudável (dieta 

mediterrânica, produtos genuínos e funcionais).  
 Diversificação da oferta pelo produto, valorizar o tempo e 

atividades além do tratamento 

  Estratégia: 
 Reforçar da ligação ao setor de Turismo de Saúde, que se 

integra no Turismo de Natureza e  
 Ao Turismo Gatronómico e Enológico (Alimentação 

segura e saudável)  
 Ao Turismo Ambiental: Turismo Cultural, de Natureza e 

em Espaço Rural (Rotas e Circuitos) 
 Afirmar uma identidade própria face à proliferação dos 

denominados SPA urbanos, mas incorporando os seus 
serviços 

 Cooperar e emergir no ciber espaço_ Roteiro Termal, 
identidade, unidade e diversificação 
 



Vetores estratégicos 

 O ideal que se pretende 
refletir/Valores: 

 Ideal da OMS. A saúde é um «estado 
de completo bem-estar físico, mental e 
não somente a ausência de uma 
doença ou enfermidade»  

 Welness (Dunn, 1961) _Wellness + 
Fitness 

 Salus Per Aqua (SPA) 
  Valor estético e ambiental: 

Construções com valor arquitetónico 
e  integradas na paisagem.  

 Gestão ambiental de edifícios e 
equipamentos.  

 Valor  da qualidade do serviço 
 Qualificação e certificação de pessoal 

e produtos 
Termas de S. Pedro do Sul 



Termas Romanas de Conimbriga 



Componente económica: I&D 

 Projetos 
 I&D 

 
 Campanha de marketing no 

contexto do Turismo de 
Natureza/Turismo de Saúde 
 

 Unidades inovadoras e 
modernizadas, em espaço rural,  
estrategicamente localizadas na 
confluência das grandes Rotas do 
Turismo Cultural e de Natureza 
 

 Estudo de programas e produtos, 
destinados a captar os novos 
segmentos de público no mercado 
interno e externo 

 
 Organização de Rotas e Circuitos 

Regionais 
 
  Enquadramento pleno no SNS 
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