
 

unesp  UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
                             “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

 
Campus de Rosana - SP 

 
 

 

ÉDER RAFAEL DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   TTTUUURRRIIISSSMMMOOO   EEE   

CCCOOOMMMPPPEEETTTIIITTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE:::   EEESSSTTTUUUDDDOOO   CCCOOOMMMPPPAAARRRAAATTTIIIVVVOOO   DDDAAASSS   

EEESSSTTTRRRAAATTTÉÉÉGGGIIIAAASSS   EEE   DDDAAASSS   PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCAAASSS   AAADDDOOOTTTAAADDDAAASSS   PPPEEELLLOOOSSS   MMMUUUNNNIIICCCÍÍÍPPPIIIOOOSSS   

DDDEEE   IIILLLHHHAAABBBEEELLLAAA   NNNOOO   BBBRRRAAASSSIIILLL   EEE   DDDEEE   AAAVVVEEEIIIRRROOO   EEEMMM   PPPOOORRRTTTUUUGGGAAALLL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSANA – SÃO PAULO. 
2008 

 



 1

ÉDER RAFAEL DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   TTTUUURRRIIISSSMMMOOO   EEE   

CCCOOOMMMPPPEEETTTIIITTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE:::   EEESSSTTTUUUDDDOOO   CCCOOOMMMPPPAAARRRAAATTTIIIVVVOOO   DDDAAASSS   

EEESSSTTTRRRAAATTTÉÉÉGGGIIIAAASSS   EEE   DDDAAASSS   PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCAAASSS   AAADDDOOOTTTAAADDDAAASSS   PPPEEELLLOOOSSS   MMMUUUNNNIIICCCÍÍÍPPPIIIOOOSSS   

DDDEEE   IIILLLHHHAAABBBEEELLLAAA   NNNOOO   BBBRRRAAASSSIIILLL   EEE   DDDEEE   AAAVVVEEEIIIRRROOO   EEEMMM   PPPOOORRRTTTUUUGGGAAALLL 
 

   
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Curso de Turismo – Unesp/Rosana, como requisito 
parcial para obtenção do título de Bacharel em 
Turismo.  

 
 
 

Orientadora: Cláudia de Almeida Moraes 
 

Co-orientadoras: Isabela de Fátima Fogaça e 
Zélia Breda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROSANA – SÃO PAULO. 
2008 



 2

ÉDER RAFAEL DOS SANTOS 
 
 
 

RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   DDDEEE   TTTUUURRRIIISSSMMMOOO   EEE   

CCCOOOMMMPPPEEETTTIIITTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEE:::   EEESSSTTTUUUDDDOOO   CCCOOOMMMPPPAAARRRAAATTTIIIVVVOOO   DDDAAASSS   

EEESSSTTTRRRAAATTTÉÉÉGGGIIIAAASSS   EEE   DDDAAASSS   PPPOOOLLLÍÍÍTTTIIICCCAAASSS   AAADDDOOOTTTAAADDDAAASSS   PPPEEELLLOOOSSS   MMMUUUNNNIIICCCÍÍÍPPPIIIOOOSSS   

DDDEEE   IIILLLHHHAAABBBEEELLLAAA   NNNOOO   BBBRRRAAASSSIIILLL   EEE   DDDEEE   AAAVVVEEEIIIRRROOO   EEEMMM   PPPOOORRRTTTUUUGGGAAALLL   
 
   
   

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Curso de Turismo – Unesp/Rosana, como requisito 
parcial para obtenção do título de Bacharel em 
Turismo. 

 
 
Orientadora: Cláudia Corrêa de Almeida 
Moraes 
Co-orientadoras: Isabela de Fátima Fogaça e 
Zélia Breda. 

 
 
Data de aprovação: 26/11/2008. 

 

MEMBROS COMPONENTES DA BANCA EXAMINADORA: 

 

 
 
Presidente e Orientador: Prof. Ms. Cláudia Corrêa de Almeida Moraes 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
 
 
 
Membro Titular: Prof. Ms. Isabela de Fátima Fogaça 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
 
 
 
Membro Titular: Prof. Ms. Lélio Galdino Rosa 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
 
 
 
Local: Universidade Estadual Paulista 
 
UNESP – Campus Experimental de Rosana 



 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, 
Ângela e Maurílio, dedico. 

 

 



 4

AGRADECIMENTOS 
 

 

Agradeço a minha mãe pela sua força e determinação e ao meu pai pela simplicidade e 

objetividade que me auxiliaram e motivaram meus estudos durante estes anos. Ao meu irmão 

Murilo que me apoiou sempre na minha caminhada sem pedir nada em troca. Também as 

minhas duas lindas e queridas avós (Nair e Dolores). E para os meus tios Cal e Branco, minha 

tia Silvana e meus primos Naiara e Rodrigo, obrigado pela força em todos os momentos. 

Agradeço a amizade e a orientação da professora Cláudia, como também as co-

orientações das professoras Isabela e Zélia, que não mediram esforços para eu realizar este 

trabalho. 

Agradeço os amigos novos do meu intercâmbio em Aveiro: Pedro, Jéssica, Priscila, 

Ana Paula, Julian, Milos, Mateuz, Ewa, Issana, Elis, Dani, Daniella, Leila, Xuxu, Douglas, 

Sabrina, Patrícia, João, Renato, Marianita e o Bar Azucar e Salsa, Aléssio, Gabrieli, Giulio, 

Marco, Vinicius, Pipa, Karen, Letice, Negesse, Mariana, Douglas, Caio Manuel e Verônica e 

Flávia que me proporcionaram com certeza o melhor ano da minha vida, inesquecível. 

Agradeço em especial à República Katapulta, pelas festas, convivência, alegrias, 

tristezas, aprendizado, respeito, troca de culturas. Em especial queria agradecer cada um dos 

“mulekes” que fizeram os meus quatro anos e meio de faculdade serem sensacionais no 

Pontal do Paranapanema:  Thiago(Tio Chico) – por ser o nosso churrasqueiro, o cara que fala 

alto, tem um coração enorme, esteve comigo desde o início de tudo, e tem  uma família linda 

(meu irmão); Victor (TG) – o baterista, com quem eu mais me irritava, mas obrigado pelas 

músicas, conversas e “muierada” compartilhada sempre; Rafael (Porcaria) – o gêmeo mais 

centrado, mas loco, com quem eu mais discutia sobre diversos assuntos; Lucas (Kibosta) – o 

gêmeo mais desorientado, loco, inconseqüente, mas com uma irreverência, surtos e toques 

únicos. Mateus – o (Augusto abduzido) vive fora do ar e na vida profana nos altos comandos 

da madrugada, obrigado pela confiança e a positividade de sempre; Victor (Cowboy) – o cara 

imperativo, prestativo, de conversas intermináveis de aventuras pelo mundo, o que sabe de 

tudo um pouco uma irmandade para sempre. “Mulekada” valeu pelas conversas, conselhos, 

ensinamentos e por fazerem parte de uma história que não termina aqui, vamos ter paciência 

para os reencontros. 

Aos meus amigos de Primavera que sempre se fizeram presentes em todo o decorrer 

das minhas loucuras no Pontal do Paranapanema: Mara, Ling, Marília, Louise, Buda, Juliana, 

Ovo, Castor, Vinicius, Dú, Hugão, Livinha, Mari, Pirituba, Mucuri, Punk, Maria, Natália, 



 5

Maíra, Larissa, Aline Teixeira, Chernobil, C1, Fabi Augusta, Luna, Camila Xicatto e Maria 

Fernanda pelos laços criados. 

Queria agradecer em especial à Marina Mascarenhas, uma menina linda que fez e faz 

parte da minha vida intensamente, pela cumplicidade e apoio em momentos mais 

complicados, obrigado por tudo irmã.  

Em especial também a Mayka Perosa que tenho muita afinidade, obrigado por toda a 

colaboração e empenho, não só nesse trabalho, mas em muitos que realizamos juntos, sempre 

agradeço a oportunidade de compartilhar momentos sensacionais contigo na vida. 

Agradeço a minha nova família adquirida no Pontal, pois aprendi muito e recebi um 

carinho incondicional de pessoas lindas e maravilhosas: Zezé, Ana, Laura, Breno, Grilo, Vó, 

Vô e Tia Pretinha, obrigado por fazer parte da minha vida. 

Agradeço aos meus amigos que estiveram distantes, apenas fisicamente durante esse 

período: Son, Pé de Serra, Thiago, Josi, Natalee, Dani Rossetto. 



 6

RESUMO 

 
 
Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como intuito realizar um estudo comparativo sobre 
a competitividade de destinos turísticos. O objeto de estudo constitui-se pelos municípios de 
Ilhabela no Brasil e Aveiro em Portugal. A escolha de Ilhabela deu-se por ter sido listada pelo 
Ministério do Turismo entre os 65 destinos indutores da regionalização no Brasil e Aveiro 
pelo conhecimento do autor adquirido in loco durante um intercâmbio estudantil. Tem como 
finalidade compreender as ações e estratégias adotadas por esses municípios para se tornarem 
mais competitivos por meio da inserção nos programas de regionalização de turismo em 
ambos os países e da integração entre os agentes envolvidos (governo, iniciativa privada e 
comunidade). A metodologia escolhida foi a pesquisa bibliográfica em livros, teses, artigos, 
entre outros sobre políticas públicas, princípios de gestão e competitividade e em documentos 
oficiais (leis, planos diretores, etc) de governos do Brasil, Portugal, Ilhabela e Aveiro para 
descrever os planos nacionais, regionais e municipais de turismo desses atores. Desta forma, 
este trabalho apresenta uma visão acadêmica de como localidades em diferentes países atuam 
para aumentar a competitividade no turismo e se tornarem destinos consolidados tanto para o 
mercado interno quanto para os padrões internacionais. 
 
 
Palavras – Chave: Ilhabela, Aveiro, Regionalização, Competitividade, Turismo. 
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ABSTRACT 
 
 
This completion of course work aims to conduct a comparative study on the competitiveness 
of tourist destinations. The object of study will be the municipalities Ilhabela in Brazil and 
Aveiro in Portugal. The choice of these locations took place primarily by being listed by the 
Ministry of Tourism among the 65 regionalization inducers destinations in Brazil and the 
other by the author's knowledge acquired on the spot during an exchange student program, 
respectively. It aims to understand the actions and strategies adopted by these municipalities 
to become more competitive through the insertion in programs of regionalization of tourism in 
both countries and integration between the actors involved (government, private enterprise 
and community). The method chosen was a bibliographic research on books, theses, articles, 
and others on public policies, principles of management and competitiveness and in official 
documents (laws, Director Plans, etc.) from governments of Brazil, Portugal, Ilhabela and 
Aveiro to describe the national, regional and municipal tourism of these actors. Thus, this 
work presents an academic vision of how is the work in different countries to increase 
competitiveness in tourism destinations and become consolidated both for the internal market 
and to international standards. 
 
 
Keywords: Ilhabela, Aveiro, Regionalization, Competitiveness, Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetos de estudo as políticas e 

estratégias adotadas pelos municípios de Ilhabela, São Paulo no Brasil e de Aveiro em 

Portugal para se tornarem mais competitivos. 

 A escolha da localidade Aveiro justifica-se pelo intercâmbio estudantil realizado pelo 

autor deste trabalho na Universidade de Aveiro – UA, no curso de Turismo, pelo período de 

setembro de 2007 a julho de 2008. Tal experiência proporcionou o estudo in loco do destino e 

possibilitou maior conhecimento tanto dos atrativos, da infra-estrutura de base e turística da 

cidade, quanto dos programas de regionalização em que está inserida. 

 Para viabilizar um estudo comparativo foi necessária a seleção de outro município. Era 

fundamental que a localidade escolhida fosse uma das 65 selecionadas no Relatório Brasil 

gerado a partir de um estudo elaborado pela EBAPE/FGV (Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas) em parceria com o 

Ministério do Turismo – Mtur e o SEBRAE (Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) sobre a competitividade dos destinos indutores para o desenvolvimento turístico 

regional. Como o estudo abrange todas as Unidades Federativas do país, a decisão por São 

Paulo deveu-se ao fato do autor morar e estudar no Estado. No entanto, o Estado de São 

Paulo, possuía duas cidades selecionadas no Relatório Brasil, a Capital e Ilhabela, a 

preferência pelo arquipélago de Ilhabela, foi em função de possuir maiores semelhanças com 

Aveiro do que a capital São Paulo. 

 Além dos motivos apresentados, o Brasil possui certa proximidade com Portugal 

devido à herança (mesma língua, tradições, entre outros) deixada depois de um extenso 

período de colonização. Apesar da influência e de semelhanças, deve-se lembrar que Portugal 

é um país desenvolvido, situado no continente Europeu e participa da União Européia, bloco 

econômico de moeda forte, enquanto o Brasil é uma economia emergente, conferindo uma 

diversidade grande entre esses dois países que será identificada durante este estudo. 

 Como a competitividade é um dos focos desse trabalho, verificou-se a necessidade de 

escolher municípios, dentro dessas nações, e especificar suas políticas para o setor do turismo 

já que “não existem países competitivos, mas países com indústrias competitivas. São as 

empresas que competem, e não os países” (GUTIÉRREZ e BORDAS, 1993). 

 Outro enfoque dessa pesquisa é o da regionalização turística e da formação de clusters 

que servem como motor da competitividade entre destinos. Na verdade estes dois conceitos 
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estão intensamente relacionados, pois os clusters (turísticos) “são aglomerados de vários 

atrativos turísticos, infra-estruturas compatíveis e equipamentos e serviços receptivos, e 

organização turística concentrada em âmbito geográfico bem definido” (BENI, 2007, p.173). 

Então, os espaços geográficos mencionados pelo autor são definidos através dos programas de 

regionalização do turismo. 

 Mesmo que a regionalização de destinos turísticos pareça algo simples de acontecer, a 

questão envolve muito mais do que a escolha de municípios com ofertas complementares em 

determinado território. Para que aconteça de fato é necessária a mobilização de governos 

federais, estaduais e municipais para criar políticas públicas eficazes que permitam a 

cooperação entre as localidades para formar as regiões, circuitos ou roteiros. 

 De acordo com Hall (2001) muitas vezes a política para o turismo costuma ser uma 

parte relativamente insignificante das iniciativas políticas dos governos. Essa falta de 

valorização do setor acaba atrasando seu desenvolvimento, e por conseqüência dificulta a 

aplicação das políticas para regionalização. Os impactos negativos na execução das políticas 

públicas podem ser minimizados com um bom planejamento. 

 O planejamento engloba a elaboração das políticas, e no caso da administração pública 

significa planejamento governamental de políticas tanto em escala global quanto setorial. 

Assim, como os demais, o planejamento de turismo deve ser um processo continuo, em 

permanente revisão, dessa forma, as políticas também devem ser revisadas sempre que se 

julgar necessário (CRUZ, 2002). 

 Atualmente Brasil e Portugal contam com políticas públicas nacionais específicas para 

o setor de turismo. Nesses documentos estão às diretrizes e propostas para a formação de 

regiões turísticas visando a ampliação da competitividade dos destinos. Ao longo deste 

trabalho serão abordadas estas políticas (nacionais e regionais) e como seu contexto atua nos 

municípios de Ilhabela e Aveiro. 

 Neste sentido, o problema deste Trabalho de Conclusão de Curso consiste em 

compreender como dois municípios turísticos de países irmãos, Ilhabela (Brasil) e Aveiro 

(Portugal), localizados no litoral, porém em dois países com grandes diferenças referentes às 

questões socioeconômicas se posicionam quanto a competitividade no mercado turístico 

frente as políticas de regionalização de cada país. 

 Como objetivo geral, este trabalho busca analisar as políticas de regionalização do 

turismo no Brasil e em Portugal por meio de um estudo de caso comparativo das estratégias 

de competitividade entre Aveiro (Portugal) e Ilhabela (Brasil). 

 Os objetivos específicos que se pretende obter são: 
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• Identificar os critérios para inserção dos municípios nos programas de 

regionalização do turismo em Portugal e no Brasil; 

• Analisar a competitividade turística dos municípios de Ilhabela e Aveiro. 

 Os métodos científicos utilizados para alcançar os objetivos já mencionados iniciam-se 

com uma pesquisa bibliográfica e documental indireta, incluindo livros, dissertações, teses, 

leis, documentos públicos oficiais e acesso em sites de entidades do setor como EMBRATUR, 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério do Turismo, 

Prefeitura Municipal de Ilhabela (no Brasil), Ministério da Economia e Inovação, Câmara 

Municipal de Aveiro, Universidade de Aveiro, Rota da Luz (em Portugal), entre outros que 

abordam questões distintas relacionadas a políticas públicas de turismo, regionalização, 

competitividade e a formação de clusters e redes. 

 Para a análise dos dados foi utilizada principalmente a abordagem qualitativa, não 

deixando entretanto, de quantificar alguns dados passíveis de mensuração. A pesquisa 

qualitativa responde a questões muito particulares, e se preocupa, nas ciências sociais, com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crença, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis (DESLANDES, 1994, p.21). Utilizou-se ainda o método 

comparativo para identificar as vantagens competitivas de Ilhabela e de Aveiro além da 

observação sistêmica em campo durante o intercâmbio no município de Aveiro. 

 Assim, para melhor leitura e entendimento do que foi proposto, o presente documento 

estará dividido em dois capítulos, (já que durante a revisão da bibliografia e dos objetivos 

definidos surgiram assuntos pertinentes ligados ao contexto estudado e que foram inseridos 

neste trabalho tornando-se de extrema validade para enriquecimento do estudo). 

 No primeiro capítulo foram apontados os conceitos e definições sobre políticas 

públicas de turismo, princípios da gestão pública na contemporaneidade, regionalização de 

ambos os países envolvidos na pesquisa e a inserção dos municípios nestes programas. 

Inicialmente foi apresentada uma linha cronológica sobre as políticas no contexto mundial, e 

também uma discussão sobre a gestão de políticas na atualidade. Serão descritos o Plano 

Nacional de Turismo do Brasil e o Plano Estratégico Nacional de Portugal e como os 

municípios de Ilhabela e de Aveiro estão inseridos nos programas de regionalização por meio 

das Regiões Turísticas em Ilhabela e em Aveiro. 
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 Já o segundo capítulo aborda os conceitos de competitividade e as propostas e 

estratégias adotadas em nível nacional no Brasil e em Portugal e em âmbito municipal em 

Ilhabela e Aveiro para tornarem-se destinos mais competitivos. 

 Para concluir o trabalho foram apresentadas as considerações finais apontando o 

resultado da comparação em relação à competitividade dos destinos turísticos estudados. 

Serão destacados os pontos que possam ser aplicados em outras destinações e os que 

incentivem a continuação de pesquisas sobre o tema. 
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CAPÍTULO 1 - PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO 

 

 

Neste capítulo buscou-se analisar as diferentes experiências de atuação do poder 

público nacional no âmbito do desenvolvimento do turismo, a importância dos organismos 

regionais e as estruturas administrativas de turismo presentes no: Brasil e em Portugal. 

 

 

1.1. Políticas de Turismo 

 

 

 As primeiras manifestações de política surgiram entre os gregos no século IV a.C, e 

vem passando por ressignificações semânticas que acompanham o desenvolver da própria 

História (LOBATO, 2007). Para os gregos o sentido original do termo politika, era derivado 

de outro, polis que significa a cidade como uma comunidade organizada, formada pelos 

cidadãos políticos. 

 Segundo Nogueira (2001, p.27) Aristóteles vinculou a política à virtude. “A condição 

do homem seria um ser social: comunicar-se e conviver”. E ainda define a relação do homem 

com a política da seguinte forma: 

 

[...] somente o homem, entre todos os animais tem o dom da palavra e que, 
esta, tem por finalidade fazer compreender o que é útil ou prejudicial, 
conseqüentemente, o que é justo ou injusto [...] o que distingue o homem de 
um modo específico é que ele sabe discernir o bem do mal, o justo do 
injusto, e assim todos os sentimentos da mesma ordem cuja comunicação 
constitui a família do Estado. 

 

 Percebe-se então que o homem é um ser político por viver em sociedade e necessita 

estabelecer regras e normas para conviver em conjunto. Neste sentido, Ferreira (1975 apud 

LOBATO, 2007, p.109) vê a política como a “ciência dos fenômenos referentes ao Estado, 

sistema de regras, [...] arte e bem governar, conjunto de objetivos, princípios doutrinários, 

posição ideológica, habilidade no trato das relações humanas”. 

 Dallari (1999, p.11) apresenta duas definições distintas para a política: 

 a) a organização social que procura atender à necessidade natural de convivência dos 

seres humanos; 
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 b) toda ação humana que produza algum efeito sobre a organização, o funcionamento 

e os objetivos de uma sociedade. 

 De acordo com Sousa (1998 apud LOBATO, 2007, p.24), a participação do homem na 

sociedade: 

 

[...] diz respeito à ação humana tendente a conseguir adoção de decisões 
relacionadas ao governo da sociedade, sua organização e forma de exercício 
do poder. A política deve ter por finalidade, partindo do homem e da 
sociedade, oferecer rumos, diretrizes, normas para a boa organização da polis. 
Deve “descobrir” a forma de tornar mais adequados os meios necessários à 
realização dos fins que interessam à sociedade toda. 

 

 Quanto ao planejamento, Sousa (1998 apud LOBATO, 2007, p.43) escreve que a 

política passa a ser entendida como “a arte de conduzir um tema visando alcançar um 

determinado fim, ou a habilidade para atingir um objetivo”. Por meio dessa afirmação Lobato 

(2007) mostra que, nesse sentido, a política seria o conjunto de orientações que facilitam o 

processo de tomada de decisões por parte do planejador, orientando o mesmo para alcançar os 

objetivos estabelecidos. 

 No entanto, do ponto de vista da atuação dos poderes públicos, a política é entendida 

como a ação desses em favor da sociedade, sendo também denominada de Políticas Públicas, 

que para ocorrerem precisam da participação das pessoas. 

 O Turismo, sendo também um setor público na organização da sociedade, deve possuir 

um conjunto de Políticas Públicas para seu desenvolvimento. Padilla (1994, p.74) escreve que 

na participação do homem na sociedade leva-se em consideração a política de turismo e pode 

ser definida como o “conjunto de atitudes e estratégias que uma comunidade organizada adota 

frente ao fenômeno turístico”. 

 Beni (2007, p.103) vê a política de turismo como um processo “um conjunto de fatores 

condicionantes e diretrizes básicas que expressam os caminhos para atingir os objetivos 

globais para o turismo no país”. Na mesma linha de pensamento, Moutinho e Witt (1989, 

p.533) definem a política como um “curso de ação calculada para obter objetivos específicos. 

Políticas são linhas guias específicas para o dia-a-dia do gerenciamento do turismo”. Sob o 

mesmo enfoque, Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002, p.294) expressam sua compreensão de 

política de turismo como “um conjunto de estratégias de regulamentações, regras, diretrizes 

que forneçam estruturas para tomadas de decisões coletivas e individuais que afetam 

diretamente o desenvolvimento turístico e as atividades diárias dentro de uma destinação”. 

Concluindo esta linha de pensamento, Lickorisch e Jenkins (2000, p.224) explicam que o 
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termo política de turismo pode ser entendido como “uma consideração de alternativas”. Com 

isso a política se reduz à escolha da melhor estratégia ou decisão que demanda-se um longo 

período de investimentos e de trabalho para construção de um destino turístico em longo 

prazo. 

 Portanto, os autores citados consideram as políticas de turismo como o processo que 

conduz a uma orientação que permite selecionar e definir estratégias e instrumentos a serem 

utilizados na implementação e desenvolvimento do Turismo. E esta idéia é a que será adotada 

neste Trabalho de Conclusão de Curso. 

 Para Cruz (2002) a política pública de turismo deveria, teoricamente, ser um 

documento público que reunisse o pensamento do(s) poder(es) público(s) (local, estadual, 

nacional) com relação à organização do setor do turismo em dado território e os objetivos, 

metas, diretrizes e estratégias devem estar claramente consubstanciados em um documento 

desta natureza, pois a política pública setorial é uma referência para o planejamento do setor, 

tanto para os agentes públicos quanto para a iniciativa privada. 

 Por meio desse aspecto, a autora afirma que o setor turístico, principalmente de ordem 

pública, deve estar integrado com a Política Nacional de Desenvolvimento, composta por um 

conjunto de intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas e/ou ações deliberadas, no âmbito 

do poder público, em virtude do objetivo geral de alcançar ou dar continuidade ao pleno 

desenvolvimento da atividade turística num dado território. E acrescenta ainda que haja uma 

necessidade de “articulação da política de turismo com outras políticas setoriais bem como 

sua subordinação a políticas publicas globais” (CRUZ, 2002, p.25). 

 Existem três níveis para desenvolver as políticas de turismo: o federal, o estadual e o 

municipal. A falta de um deles dificulta a implantação das políticas nos outros níveis. Para um 

melhor resultado há a necessidade da política de turismo ser articulada com as outras políticas 

setoriais para que as ações sejam feitas em conjunto e não parcialmente. 

 Solha (2004, p.15) fazendo uma análise das Políticas Públicas de Turismo destaca suas 

principais funções: 

• Definir os termos em que as operações turísticas devem funcionar, determinando o 

produto, a imagem e o tipo de turista desejado; 

• Facilitar a discussão e o consenso sobre os objetivos a serem atingidos; 

• Proteger os interesses da sociedade; 

• Permitir interfaces com outros setores. 



 20

 Com essas funções a mesma autora, mostra como obter resultados satisfatórios aos 

mais diversos aspectos como: 

• Determinação dos tipos e níveis de taxação; 

• Estabelecimento das estratégias de financiamento; 

• Definição de diretrizes para a oferta de recursos humanos; 

• Estabelecimento das prioridades de investimento no sistema de transportes; 

• Estímulo ao desenvolvimento da tecnologia e informação; 

• Encorajamento da participação da comunidade. 

 Na mesma linha de raciocínio Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002) analisam a 

aplicabilidade e formulação das necessidades políticas, por meio da atuação em nível macro e 

no longo prazo e também com o rompimento das barreiras tradicionais entre os segmentos do 

setor turístico. Para estes autores a importância de se reconhecer os papéis que a concorrência 

e a cooperação exercem nos destinos irá auxiliar na criatividade organizada do setor e que a 

aplicabilidade seja de relacionar políticas turísticas com o sistema sócio-econômico. 

 A política de turismo varia conforme as necessidades e objetivos de cada local. Ao 

analisar a literatura notam-se duas principais posturas: visão comercial, que acredita em 

resultados mais eficazes, e estratégia de desenvolvimento harmonioso, que estabelece limites 

garantindo às necessidades e expectativas da comunidade receptora (SOLHA, 2004). 

 Observando a política pública para o turismo sob esta ótica deve-se levar em 

consideração que os incentivos governamentais ao setor do turismo não se restringem ao 

plano financeiro. É preciso outras ações como desenvolver pesquisas que beneficiem o setor 

do turismo em geral, e ampliar o marketing e a divulgação dos destinos (HALL, 2001). 

Porém, a política pública do turismo é mais abrangente como se pode verificar no documento 

intitulado Esquema do Desenvolvimento do Espaço Comunitário Europeu-Edec (SILVEIRA, 

2002). Este documento foi elaborado no intuito de orientar e modelar as políticas públicas 

para a promoção do crescimento econômico e geração de novos empregos na Europa. A 

novidade desta orientação deu-se na inclusão da busca pelo desenvolvimento sustentável para 

o conjunto de países que integram o bloco europeu e neste documento, o turismo assume um 

papel de destaque visando conciliar o desenvolvimento econômico com a melhoria da 

qualidade de vida da população e com a preservação do meio ambiente. 

 Esta nova orientação tem sido uma constante nas políticas públicas de países europeus 

e no Brasil. A preocupação em desenvolver o turismo está relacionada à procura de soluções 
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para os desequilíbrios regionais que ocorrem na escala comunitária tendo sempre em vista e 

estando de acordo com o desenvolvimento sustentável. 

 Como foi visto, “em função do nível da tarefa de planejamento a formulação dos 

objetivos turísticos será responsabilidade dos governos” (LICKORISH e JENKINS, 2000, 

p.198). Entretanto, nas novas orientações político-sociais tem sido uma constante que os três 

setores (público, privado e terceiro setor) tomem parte na fixação dos objetivos turísticos e na 

elaboração das políticas turísticas. A partir deste ponto serão abordadas algumas políticas de 

turismo da atualidade, incluído detalhes do Brasil e de Portugal, países estudados neste 

trabalho. 

 

 

1.2. Princípios da gestão das Políticas de Turismo vigentes na contemporaneidade 

 

 

 Diante do assunto apresentado anteriormente sobre Políticas Públicas de Turismo, 

sentiu-se a necessidade de refletir sobre os princípios que regem a gestão dessas políticas na 

contemporaneidade. 

 Segundo a Organização Mundial do Turismo – OMT (2001) para se alcançar a gestão 

responsável das políticas de turismo, o processo requer participação e comprometimento de 

todos os segmentos envolvidos. O poder público tem o papel de incentivar e apoiar o 

processo, estimulando a participação da sociedade por meio de construção de consensos, com 

isso espera-se que os produtos turísticos sustentáveis sejam desenvolvidos em harmonia entre 

meio ambiente e as culturas locais. 

 Nesse sentido, torna-se de suma importância as parcerias e os compromissos 

estabelecidos entre os diversos agentes e agências governamentais dos três níveis de governo, 

nas três esferas de poder, além dos responsáveis no âmbito da sociedade civil (OMT, 2001). 

 Para o MTur (BRASIL, 2008, p.70) o princípio da parceria, “diz respeito ao 

estabelecimento de ligações e associações que permitam aos parceiros conhecer e 

compreender melhor as necessidades dos outros”. Isso mostra os novos rumos de pensamento 

na contemporaneidade, em relação à competição, expansão e dominação, que abre precedente 

para a cooperação e tolerância entre os setores envolvidos no processo. 

 Assim, é papel fundamental dos governos transformarem teoria em prática efetiva, 

para, com isso, incorporar aspectos fundamentais que levem a melhoria da qualidade de vida e 
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a construção de uma visão em longo prazo para o desenvolvimento do turismo (BRASIL, 

2008). 

 Portanto, para que isso seja possível, o turismo deve ser planejado e considerado como 

um sistema aberto e inter-relacionado aos subsistemas sociocultural, ambiental, econômico e 

político-institucional (BRASIL, 2008). 

No que se refere ao conceito político-institucional faz-se necessário compreender a 

interdependência real entre (BRASIL, 2008): 

• O governo, que necessita de agentes locais para formular políticas públicas; 

• Os agentes locais que precisam de um governo que reconheça as dificuldades locais 

e estimule a organização dos sistemas de produção; 

 Diante desta interdependência, o turismo deve se desenvolver por meio de uma 

perspectiva integrada, na qual as instituições governamentais e não governamentais 

comprometidas com a atividade turística trabalhem em parceria para garantir a 

sustentabilidade político-institucional. 

 A OMT (apud BRASIL, 2008 p.61) discute que deve haver uma continuidade da 

gestão das políticas de desenvolvimento turístico, pois sua descontinuidade gera alguns 

fatores que irão desestabilizar o processo de desenvolvimento regional como: 

• Falta de continuidade das políticas públicas de turismo; 

• Acentuada disputa por interesses políticos; 

• Falta ou pouca transparência na gestão pública do turismo; 

• Baixa cooperação interinstitucional; 

• Falta de planejamento do turismo regional; 

• Falta ou pouca participação do setor privado. 

 Assim os princípios da gestão nas políticas públicas de turismo ganham força e 

destaque, quando no processo há a participação ativa de grupos representados por líderes 

comunitários, empresários, universidades, organizações da sociedade civil e outros membros 

da comunidade que analisam e manifestam interesses coletivos da população de uma 

determinada região turística (BRASIL, 2008). 

 Segundo Brasil (2008) o poder público na contemporaneidade vem mostrando um 

processo de aperfeiçoamento em suas práticas de gestão, tendo como principais objetivos a 

transparência, eficácia e menos burocracia. A partir do segundo quartel do século XX é nítido 

o aumento dos grupos organizados em sindicatos e associações, organizações não 

governamentais (ONGs), empresas mistas, entre outros no desenvolvimento de diálogos que 
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facilitem a cooperação entre a sociedade e o Estado. Tais órgãos têm como objetivo contribuir 

para a qualidade e eficácia da gestão, para isso desenvolve-se consórcios, conselhos, fóruns, 

associações e organizações sem fins lucrativas, também conhecidas como organizações do 

terceiro setor. (BRASIL, 2008). 

 Essa tendência é mais evidente no setor empresarial, em que empresas em parceria 

com os governos municipal e estadual formalizam suas realizações, por meio das 

organizações sem fins lucrativos para (BRASIL, 2008): 

1. democratizar o debate sobre as futuras políticas e estratégias para o 

desenvolvimento turístico regional; 

2. observar de forma sistemática a evolução da demanda turística a partir da 

realização de pesquisas; 

3. garantir a continuidade da política regional de turismo; 

4. melhorar o poder de negociação das empresas locais com fornecedores e clientes. 

 Para se alcançar melhores resultados dentro da gestão das políticas públicas de turismo 

o MTur (2008) apresenta um modelo descentralizado, coordenado e integrado que parte de 

alguns pressupostos para sua implementação como: flexibilidade, articulação, mobilização, 

cooperação intersetorial e cooperação institucional. 

 Segundo Calame e Talmant (2001, p.44), descentralização é: 

 

Cada escalão de coletividade local que se encontra diante dos mesmos 
desafios sociais procura intervir sobre esses desafios. Resultado: não há 
estratégicas à escala das aglomerações; um esforço das feudalidades locais; 
uma preocupação de clarificação das responsabilidades que termina, enfim 
pela superposição das intervenções de uns e de outros sobre as mesmas 
questões. 

 

 Sobre o processo político da descentralização, Bordini (2007, p.59) baseando-se em 

Maurice Hauriou acrescenta: 

 

A centralização é a criação de um centro de coordenação e de unificação na 
administração do Estado, graças a existência de um pessoal devotado e 
hierarquizado, enquanto a descentralização é a criação de centros de 
administração pública autônoma em que a nomeação dos agentes provém do 
corpo eleitoral, da circunstancia e em que estes agentes formam agências 
coletivas ou assembléias de participantes no poder executivo. 

 

 De acordo com a mesma autora, um Estado centralizado consiste em um atraso devido 

a inexistência de capacidade de ação organizada no nível local. Nos países desenvolvidos os 
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municípios controlam cerca de metade dos recursos públicos, enquanto em países 

subdesenvolvidos esse montante não chega a 10% do total de investimentos. 

 

[...] cada vez mais os cidadãos dos países em desenvolvimento resolvem 
seus assuntos nos próprios municípios, e enquanto nos países mais pobres as 
cidades adotam o regime de peregrinação de viagens para as capitais, a fim 
de conseguir autorização para financiamentos (DOWBOR, 2003, p.33). 

 

 Bordini (2007) afirma ainda que para obter a participação das comunidades no 

processo de gestão pública implica uma transformação da cultura administrativa, ou seja, a 

capacidade de descentralização se desenvolve progressivamente, e as exigências devem 

corresponder à capacidade real de execução. 

 Sobre a descentralização o autor Oszlak (1998, p.68), emprega uma visão positiva 

sobre o assunto, ao afirmar ser “provável que, em longo prazo, a descentralização política e 

administrativa venha a ser a única opção para melhorar certos serviços públicos que deveriam 

ser mais bem administrados e controlados em nível local”. 

 Em contraponto, em curto prazo o processo de descentralização às vezes venha a 

piorar o desempenho do setor público. As decisões improvisadas de transferência de serviços 

e as pressões políticas sobrecarregam repentinamente os governos locais e estatais com 

deveres que não estavam capacitados para executar (BORDINI, 2007, p.67). 

 Dentre as questões levantadas fica possível perceber que por meio de uma gestão 

participativa, sustentável e descentralizada a região turística, para o seu desenvolvimento, 

depende de um trabalho coordenado entre os municípios envolvidos para que desenhem 

estratégias conjuntas procurando estimular a competitividade global da região. 

 A seguir serão abordadas as políticas de turismo no Brasil e em Portugal, as diretrizes 

propostas para a regionalização e como Ilhabela e Aveiro estão inseridas nestas políticas. 
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1.3 Políticas Nacionais de Turismo do Brasil e de Portugal 

 

 

1.3.1 Brasil – Plano Nacional de Turismo (PNT) 

 

 

 No Brasil, o órgão público responsável pelo planejamento e desenvolvimento do 

turismo é o Ministério do Turismo. Criado em 2003, no governo do presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, este órgão surge com a missão de desenvolver o turismo como uma atividade 

econômica sustentável, com importante atuação na geração de empregos e divisas, 

proporcionando assim a inclusão social. Este Ministério é composto por duas secretarias 

nacionais (Secretaria Nacional de Políticas do Turismo – SNPT-MTur e Secretaria Nacional 

de Programas de Desenvolvimento do Turismo – SNPDT-MTur) e a EMBRATUR – Instituto 

Brasileiro de Turismo (BRASIL, 2004). 

 Segundo o MTur a SNPT-Mtur é responsável pela política nacional relativa ao setor 

de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional do Turismo. É também 

responsável pela promoção interna e pelas questões relacionadas à qualidade da prestação do 

serviço turístico brasileiro. A estratégia de regionalização dos produtos turísticos nos estados 

brasileiros é uma das metas desta Secretaria. 

 Já a Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo – SNPDT-

MTur tem como principal função o desenvolvimento da infra-estrutura em localidades 

turísticas ou com potencial turístico e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao setor 

turístico. 

 A EMBRATUR, antiga Empresa Brasileira de Turismo foi reformulada com o 

surgimento do MTur e tornou-se o Instituto Brasileiro de Turismo. Esta autarquia foi criada 

em 18 de novembro de 1966, com a função de fomentar a atividade, gerar empregos no setor 

turístico e desenvolver a atividade em todo o Brasil. Desde janeiro de 2003, o Instituto passou 

a concentrar-se na promoção, no marketing e apoio à comercialização dos produtos, serviços e 

destinos turísticos brasileiros no exterior (BRASIL, 2004). 

 O MTur possui os Escritórios Brasileiros de Turismo (EBTs) em diversos países que 

são unidades de promoção, marketing e apoio à comercialização de produtos, serviços e 

destinos turísticos brasileiros no mercado internacional oferecendo alternativas que possam 

contribuir para a consolidação da imagem do país como um destino turístico atraente e 
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competitivo. Os EBTs encontram-se na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na França, na 

Itália, nos Estados Unidos da América e no Japão (BRASIL, 2004). 

 A Figura 1 representa o organograma do MTur: 

 

 

 

Figura 1 – Organograma do MTur 

Fonte: Ministério do Turismo (2008) 

 

 

 O Mtur foi o idealizador do Plano Nacional de Turismo – PNT. O Primeiro plano foi 

lançado em 2003 com metas para serem atingidas até o ano de 2007. Atualmente está em 

vigor o PNT 2007/2010, um novo plano que dá continuidade as ações realizadas no plano 

2003/2007. 

 A seguir serão apresentadas as estratégias do governo brasileiro para o 

desenvolvimento das atividades turísticas do PNT 2007/2010, que está estruturado em cinco 

vertentes: 

1. O Programa de Aceleração do Crescimento e o turismo – PAC (propõe ações, 

metas e investimentos em infra-estrutura na atividade, a fim de propiciar seu desenvolvimento 

sustentável); 

2. Diagnóstico (o turismo no contexto internacional); 

3. Gestão Descentralizada do Turismo (os três níveis governamentais, iniciativa 

privada e sociedade civil); 
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4. Metas para o Turismo 2007/2010 (serão executadas 4 metas para o turismo 

brasileiro); 

5. Macroprogramas e Programas (realização de 8 macroprogramas e 23 programas 

estratégicos para o desenvolvimento de projetos, monitoramento e parcerias). 

 Com o PNT, serão traçadas linhas orientadoras de objetivos e estratégias que 

pretendem expandir o mercado interno, com a valorização das diversidades regionais, 

culturais e naturais e inserir o Brasil no cenário mundial. O governo brasileiro pretende 

também estruturar o produto turístico com qualidade e torná-lo diferenciado, fomentando a 

competitividade dos seus serviços, garantindo a continuidade e fortalecimento das políticas 

nacionais para a atividade e promover a inclusão social. 

 Dentro das cinco estratégias propostas pelo governo para a implantação do PNT, a 

quinta, que aborda os Magroprogramas e Programas é a que contempla o Programa de 

Regionalização do Turismo. No total são 8 Macroprogramas que deverão desenvolver a 

atratividade e estimular a competitividade dos recursos turísticos brasileiros de forma 

sustentável. Cada Macroprograma é aplicado por um número determinado de Programas 

(totalizando 23), que se desdobram em diversas ações, projetos e atividades para viabilizar o 

alcance das metas. A divisão é feita da seguinte maneira: 

 Macroprograma 1: Planejamento e Gestão 

1. Programa de Implementação e Descentralização da Política nacional de Turismo 

2. Programa de Avaliação e Monitoramento do Plano Nacional de Turismo 

3. Programa de Relações Internacionais 

 Macroprograma 2: Informação e Estudos Turísticos 

4. Programa Sistema de Informações do Turismo 

5. Programa de Competividade do Turismo Brasileiro 

 Macroprograma 3: Logística de transportes 

6. Programa de Ampliação da Malha Aérea Internacional 

7. Programa de Integração na América do Sul 

8. Programa de Integração Modal nas Regiões Turísticas 

 Macroprograma 4: Regionalização do Turismo 

9. Programa de Planejamento e Gestão da Regionalização 

10. Programa de Estruturação dos Segmentos Turísticos 

11. Programa de Estruturação da Produção associada ao Turismo 

12. Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Turismo 

 Macroprograma 5: Fomento a Iniciativa Privada 
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13. Programa de Atração de Investimentos 

14. Programa de Financiamento para o Turismo 

 Macroprograma 6: Infra-Estrutura Pública 

15. Programa de Articulação Interministerial para Infra-Estrutura de apoio ao Turismo 

16. Programa de Apoio a Infra-Estrutura Turística 

 Macroprograma 7: Qualificação dos Equipamentos e Serviços Turísticos 

17. Programa de Normatização do Turismo 

18. Programa de Certificação do Turismo 

19. Programa de Qualificação Profissional 

 Macroprograma 8: Promoção e Apoio a Comercialização 

20. Programa de Promoção Nacional do Turismo Brasileiro 

21. Programa de Apoio a Comercialização Nacional 

22. Programa de Promoção Internacional do Turismo Brasileiro 

23. Programa de Apoio à Comercialização Internacional 

 Dentre os Macroprogramas apresentados, o Macroprograma 4 é o que trata do 

Programa de Regionalização do Turismo – PRT, que tem como princípios: flexibilidade, 

descentralização, articulação e mobilização. Nota-se a partir do programa, a interiorização dos 

destinos para divulgá-los tanto para o mercado doméstico, quanto para o turista estrangeiro. 

Uma das ferramentas utilizadas pelo governo foi à criação do Salão do Turismo, a fim de 

ampliar as ações centradas nas unidades municipais com uma gestão participativa e uma 

maior dinamização econômica das comunidades locais. 

 Para um melhor entendimento do que propõe o PRT serão sintetizados os Programas 

que tornarão possíveis a execução da regionalização dos destinos brasileiros. 

� Programa de Planejamento e Gestão da Regionalização: 

 É um programa que integra um conjunto de ações relacionadas ao planejamento das 

regiões turísticas, atividades de articulação, sensibilização e mobilização. A atuação de 

instâncias de governança regionais, na formação de redes e na monitoria e avaliação em 

âmbito municipal, estadual e nacional. 

� Programa de Estruturação dos Segmentos Turísticos: 

 O programa tem como estratégia a estruturação de produtos e consolidação de roteiros 

e destinos e os principais segmentos da oferta turística. A roteirização turística é voltada para 

a construção de parcerias e promove a integração e cooperação do setor turístico. 

� Programa de Estruturação da Produção Associada ao Turismo: 
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 Este programa tem como objetivo identificar os produtos associados ao turismo 

(artesanal, industrial, comercial e serviços) para posteriormente mobilizar recursos para a 

adequação, divulgação e promoção desses produtos. 

� Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Turismo: 

 É o programa que integra os Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo – 

PRODETUR, com financiamento do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, com 

os projetos PRODETUR Nordeste II, PRODETUR Sul, PRODETUR JK e o Programa de 

Desenvolvimento de Ecoturismo na Amazônia Legal – PROECOTUR. 

 A Figura 2 a seguir mostra a situação da regionalização dentro do Plano Nacional de 

Turismo 2007/2010: 

 

 

 

Figura 2 – Processo de regionalização e Roteirização do Programa de Regionalização 

Fonte: Plano Nacional de Turismo 2007/2010 (2007) 
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 Como metas a serem atingidas para este novo quadriênio, o PNT apresentou o 

seguinte: promover a realização de 217 milhões de viagens no mercado interno; criar 1,7 

milhão de novos empregos e ocupações; estruturar 65 destinos turísticos com padrão de 

qualidade internacional; gerar 7,7 bilhões de dólares em divisas. 

 O Plano Nacional de Turismo selecionou 11 produtos turísticos de acordo com os 

elementos de identidade de cada região, para a fim de consolidar os roteiros e destinos com 

estratégias e estruturação dos produtos. Os principais segmentos da oferta turística do 

programa são:  

• Turismo Cultural; 

• Turismo Rural; 

• Ecoturismo; 

• Turismo de Aventura; 

• Turismo de Esportes; 

• Turismo Náutico; 

• Turismo de Saúde; 

• Turismo de Pesca; 

• Turismo de Estudos e Intercâmbio; 

• Turismo de Negócios e Eventos; 

• Turismo de Sol e Praia. 

 Percebe-se, pelo apresentado, que o PNT estabeleceu estratégias para competir no 

mercado global, por meio de investimentos do PAC, que visam recuperar e adequar a infra-

estrutura de serviços e de equipamentos turísticos. Houve também a criação da Marca Brasil, 

programa de marketing para a comercialização do setor no país e no exterior. Desse modo o 

governo pretende estruturar os destinos turísticos valorizando suas diversidades regionais e 

almejando ainda a inclusão social. 

 

 

1.3.2 Portugal – Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT) 

 

 

 Em Portugal o Turismo é considerado uma atividade econômica e geradora de receitas 

para o país e por isso, este setor é de responsabilidade do Ministério da Economia e da 

Inovação – MEI. O Turismo de Portugal é um dos órgãos que compõem o setor de Turismo 
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do MEI e tem por missão promover a valorização e sustentabilidade da atividade turística 

nacional, com atribuição de prestar apoio técnico e financeiro às entidades públicas e privadas 

do setor do turismo e gerir os respectivos instrumentos de apoio financeiro ao investimento. 

 Além do MEI, o turismo também é contemplado em programas específicos de outros 

ministérios, como no Ministério do Ambiente do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional (MAOTDR) e no Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas (MADRP). No MAOTDR são definidos os planos de ordenamento do 

território e as zonas que serão destinadas à atividade turística e no MADRP são desenvolvidas 

ações que envolvem as zonas rurais que interferem diretamente no Turismo em Espaço Rural 

(TER). 

 Em 2006 entra em vigor em Portugal um novo Plano Estratégico Nacional de Turismo 

(PENT). Este plano define as linhas estratégicas para o setor de atividades turísticas visando 

assegurar o seu crescimento sustentável. O período de aplicação deste Plano é de 2006 a 2015.  

 O plano português está estruturado em quatro capítulos: 

1. Situação atual do Turismo em Portugal (breve análise da atividade na economia 

nacional e sua evolução no contexto Europa e Mundo); 

2. Visão e Objetivos (objetivos gerais e específicos de cada região); 

3. Linhas de Desenvolvimento Estratégico (mercados emissores, produtos das regiões 

e pólos turísticos, acessibilidade, eventos e a qualidade: urbana, paisagística, recursos 

humanos, entre outros); 

4. Programa de Implementação (projetos, monitoramento e parcerias). 

 Por meio do PENT são estabelecidos objetivos e estratégias para a diferenciação e 

qualificação dos produtos turísticos do país, a fim de tornar o destino português competitivo e 

assumir posições de liderança entre os destinos da Europa. Também se procura, com as ações 

deste plano, elevar a qualidade da oferta por incrementos na formação dos recursos e 

modernização das empresas privadas ou públicas, bem como, aumentar a contribuição do 

turismo para a economia, tornando-o fator de desenvolvimento social e regional. 

 O PENT especificou como característica distintiva e qualificadora para o Turismo em 

Portugal tornar mais competitivo os elementos presentes no quadro abaixo: 
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Elementos Qualificadores Elementos Distintivos 

Autenticidade moderna Clima e Luz 

Segurança História, Cultura e Tradição. 

Qualidade competitiva Hospitalidade 

 Diversidade Concentrada 
Quadro 1 – Características Distintivas e Qualificadoras do Turismo 

Fonte: PENT (2006). 

 

 

 Para definir os objetivos deste plano foram usados os seguintes critérios: as 

potencialidades de cada região turística, as tendências mundiais, a evolução do setor e o 

contexto histórico da procura turística em Portugal.  

 A organização do Estado Português divide o território nacional em unidades 

territoriais segundo o Regulamento (CE) n.° 1059/2003 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de Maio de 2003, relativo à instituição de uma Nomenclatura Comum das 

Unidades Territoriais Estatísticas (NUTS). Estas correspondem às sub-regiões estatísticas em 

que se divide o território dos países da União Européia e estão subdivididas em 3 níveis: 

NUTS I, NUTS II e NUTS III (EUROLEX, 200[?]). 

 Em Portugal, o Turismo é incluído nos NUTS em três níveis: Nacional, Regional e 

Municipal.  

 Nacional: representa o NUT I – considerando todo o território continental e as suas 

duas regiões autônomas - Açores e Madeira. 

 Regional: representa o NUT II – formadas pelas cinco regiões continentais – Porto e 

Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve; e as duas regiões autônomas – os 

Açores e a Madeira; 

 Municipal: representa o NUT III – incluindo os 308 municípios do território nacional. 

 O Decreto-Lei nº 67/2008, de 10 de Abril define as novas áreas regionais de turismo 

em Portugal. São consideradas cinco áreas regionais, que refletem as áreas abrangidas pelas 

unidades territoriais utilizadas para fins estatísticos do nível II (NUTS II). São ainda criados 

os pólos de desenvolvimento turístico, integrados nas áreas regionais – Douro, Serra da 

Estrela, Leiria-Fátima, Oeste, Litoral Alentejano e Alqueva – aos quais compete à valorização 

turística e o aproveitamento sustentável dos recursos turísticos das respectivas áreas, 

refletindo desta forma as orientações e diretrizes da política de turismo definida pelo 

Governo. 
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 A redefinição do quadro de interlocutores para o desenvolvimento do turismo regional 

no território nacional continental permite que cada um dos pólos tenha uma entidade 

dinamizadora e interlocutora junto ao órgão central de turismo (DECRETO-LEI Nº 67/2008). 

 A gestão proposta pela Lei pretende conferir aos novos organismos capacidade de 

autofinanciamento e estimulo ao envolvimento dos agentes privados. Permite ainda o 

estabelecimento de parcerias com o Turismo de Portugal, criando oportunidades para o 

desempenho de atividades e projetos na esfera da administração central. 

 Mostrar-se-á, na Figura 1, a situação atual do Turismo em cada região (NUT II), tanto 

no nível da oferta como no da procura. O que será apresentado é apenas um panorama recente 

do PENT. Posteriormente este trabalho irá tratar do contexto histórico da Legislação das 

Regiões de Turismo, que passaram a ser definidas regionalmente com a criação do Decreto-

Lei nº387/82. Com a implementação do PENT em 2006 a integração e separação dos 

municípios em Regiões Turísticas passaram novamente a ser feitas em nível superior 

(nacional), pela secretaria de Estado (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 – Síntese da performance do Turismo por região 

Fonte: PENT (2006) 
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 As regiões previstas pelo PENT que terão maior contribuição para o desenvolvimento 

turístico serão: Lisboa, Algarve e Porto e Norte, sendo acompanhadas pelo crescimento 

significativo dos Açores, Alentejo e Centro (onde se localiza o município de Aveiro). 

 O plano português tem como meta atingir em 2015 entre 20 e 21 milhões de turistas 

externos e que as pernoites ultrapassem de 25 milhões em 2005 para 38 milhões em 2015. No 

turismo interno, todas as regiões crescerão entre 2% e 3,5% por ano no que diz respeito ao 

número de pernoites. 

 O Plano Estratégico Nacional de Turismo estabelece algumas linhas de 

desenvolvimento para a diversificação dos mercados emissores tradicionais. A partir dessas 

linhas foram criados 3 tipos de mercados: estratégico (consolidado), mercados a desenvolver 

(importante para o país), mercados de diversificação (atrativos e com potencial de 

crescimento). 

 

 

Mercados Estratégicos Mercados a Desenvolver Mercados de Diversificação 

Portugal 
Reino Unido 
Espanha 
Alemanha 
França 

Países Escandinavos 
Itália 
E.U.A. 
Japão 
Brasil 

Holanda 
Irlanda 
Bélgica 

Áustria 
Suiça 
Rússia 

Rep. Checa 
Hungria 
Polónia 
Canadá 
China 

Quadro 2 – Mercados Emissores Tradicionais para Portugal 

Fonte: PENT (2006) 

 

 

 Os critérios para selecionar estes mercados foram precisamente os seus potenciais de 

receita e os potenciais de crescimento, a proximidade geográfica e a possibilidade de reduzir a 

sazonalidade. 

 O MEI selecionou 10 produtos turísticos de acordo com seus recursos naturais e 

culturais, para desenvolver e consolidar o turismo em Portugal. Abaixo, na Tabela 1, o 

ranking de importância destes produtos no turismo nacional, no que diz respeito às 

motivações e ao crescimento anual previsto até 2015. 
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Tabela 1 – Ranking de importância dos produtos turísticos de Portugal 

Produtos Turístico Peso na Motivação (%) 
Crescimento Anual 

Previsto (%) 
Sol e Mar 41 1,5 

Touring Cultural e Paisagístico 34 7 
City Break 7,2 13 
Golfe 6,3 7 

Turismo de Natureza 6 6,5 

Saúde e Bem-Estar 1,9 8 

Turismo Náutico 1,2 9 

Turismo de Negócios … 2,5 

Resorts Integrados … … 

Gastronomia e Vinhos … 10 

Fonte: PENT (2006) 

 

 

 Pode-se constatar de acordo com a tabela, que o segmento Sol & Mar ainda é o 

produto de maior influência na escolha do turista para o destino Portugal, porém é o produto 

com menores perspectivas de crescimento por ser um mercado saturado. Com nível de 

motivação muito baixo há Saúde e Bem-Estar e Turismo Náutico, devido à oferta pouco 

qualificada e divulgada. Porém, esses produtos apresentam boa perspectiva de crescimento, 

ficando atrás apenas dos produtos City Break e Gastronomia e Vinhos. 

 Para a implementação do PENT, o MEI propôs cinco eixos estratégicos de 

desenvolvimento da atividade turística no país, sendo eles: 

1. Território, Destinos e Produtos; 

2. Marcas e Mercados; 

3. Qualificação de Recursos; 

4. Distribuição e Comercialização; 

5. Inovação e Conhecimento; 

 Os cinco eixos serão aplicados por meio de 11 projetos, em que as Regiões de Turismo 

atuarão diretamente dentro de todos os projetos, mostrando assim sua importância para o país. 

Os projetos são os seguintes: 

1. Produtos, destinos e pólos; 

2. Intervenção em ZTI’s (Urbanismo, Ambiente e Paisagem); 

3. Desenvolvimento de conteúdos distintivos e inovadores; 

4. Eventos; 
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5. Acessibilidade aérea; 

6. Marcas, promoção e distribuição; 

7. Programa de qualidade; 

8. Excelência no capital humano; 

9. Conhecimento e inovação; 

10. Eficácia do relacionamento Estado–Empresa; 

11. Modernização empresarial. 

 Face ao ambiente de grande concorrência entre destinos turísticos na atualidade e 

diante da tendência do aumento da competitividade no futuro, o PENT aponta como possíveis 

soluções, para Portugal obter notoriedade as seguintes estratégias: organização de mega-

eventos para promover a marca nacional e as regiões; desenvolvimento de infra-estruturas que 

possam atrair turistas; criar condições para as companhias aéreas low-cost; requalificar as 

zonas urbanas e zonas protegidas; e apostar nos conteúdos de animação e culturais. Com essas 

medidas pretende-se alcançar meios mais competitivos para os destinos turísticos do país. 

 

 

1.4 Programas de Regionalização do Turismo no Brasil e em Portugal 

 

 

1.4.1 Programa de Regionalização de Turismo no Brasil 

 

 

 A partir de 1994 é implantada no Brasil uma política turística que altera 

consideravelmente a orientação do turismo no país. Surgem novos programas, entre eles, o 

Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT. Foi criado com caráter 

inovador e consoante com as novas tendências e exigências sociais de descentralização e 

parcerias entre governo e demais setores da sociedade. 

 A base das reformas no Brasil após 1994 deu-se sustentada pelo discurso de 

descentralização do poder do governo federal, como condição da própria democracia e 

incorporada às agendas governamentais. Os municípios passam a ser os novos atores no 

processo desta política de democratização do país e a transferência de responsabilidades é 

justificada pela necessidade de atuações políticas mais integradas para solucionar demandas. 

Dessa forma, a estratégia do planejamento foi sair das mãos de especialistas e técnicos 

encastelados em algumas instituições para ser utilizado por várias outras. 
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 Neste contexto, o PNMT surgiu para estimular a participação dos municípios e atribuí-

los às responsabilidades pelo desenvolvimento local do setor. O programa tinha como 

objetivo conscientizar a sociedade da importância do turismo como instrumento de 

crescimento econômico, de geração de empregos, de melhoria da qualidade de vida e 

preservação do patrimônio cultural e natural (EMBRATUR, 1998a). 

 Este programa foi elaborado pela EMBRATUR tendo a OMT como consultora para a 

orientação do planejamento da atividade turística em âmbito municipal. 

 O programa fundamenta-se no modelo de turismo sustentável da OMT (1994), 

concebido para assegurar a boa qualidade ambiental e de vida da comunidade, e a satisfação 

ao turista. 

 

É um processo de conscientização, sensibilização, estímulo e capacitação 
dos vários agentes de desenvolvimento que compõem a estrutura do 
município, para que despertem e conheçam a importância e a dimensão do 
turismo como gerador de emprego e renda, conciliando o crescimento 
econômico com a preservação e a manutenção do patrimônio ambiental, 
histórico e de herança cultural, tendo como fim a participação e a gestão da 
comunidade nas decisões de seus próprios recursos (EMBRATUR, 1998a, 
p.12) 

 

 Estas propostas da OMT foram inicialmente planejadas procurando reverter à 

estagnação socioeconômica e os processos de degradação ambiental ocorrida no interior do 

continente europeu. O Brasil utilizou-as para fazer o PMNT. 

 

Essas estratégias valorizam o aspecto global, holístico, integrado (vertical e 
horizontal), transetorial e sistêmico nos projetos de incremento do turismo, 
abrangendo todas as dimensões da vida econômica e social local e do 
espaço, e valorizam a parceria, com mobilização de vários atores e 
associações, incluindo agentes externos portadores de recursos [saber, 
criatividade, poder, capital ou facilidades de inserção no mercado] 
(SILVEIRA, 1997, p. 94). 

 

 Todo o processo se fundamenta no conceito da descentralização das ações e do 

incentivo para a implantação dos municípios na co-gestão do Plano de Desenvolvimento 

Sustentável do Turismo. A fim de elevar os níveis de qualidade eficiência e eficácia na 

prestação dos serviços turísticos, o programa propunha estimular o fortalecimento das 

relações dos diferentes níveis do poder público com a iniciativa privada, visava o 

estabelecimento de parcerias (EMBRATUR, 1998a). Em 2001, o PNMT contava com o 

engajamento de 1801 municípios brasileiros (EMBRATUR, 2001). 
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 Segundo a EMBRATUR, a transferência de responsabilidade do planejamento da 

atividade turística do Estado para a esfera municipal tem como vantagem estreitar os laços 

entre a população e o planejamento. Afinal, “são os munícipes que conhecem as 

potencialidades de seu município e, portanto, são responsáveis pelo planejamento do turismo 

de sua cidade” (BRASIL, 1998a, p.18). Portanto, o foco do desenvolvimento turístico volta-se 

para o município e sua governança.  

 Embora como citado nos parágrafos acima, o PNMT possuía uma proposta engajada 

em seu tempo e com uma nova visão para o desenvolvimento do turismo, descentralizado, 

participativo, promotor do desenvolvimento sustentável e gerador de emprego e renda, 

entretanto, não conseguiu atingir em plenitude estes objetivos. 

 Para que realmente houvesse a participação dos atores sociais e a descentralização, era 

preciso que os municípios conseguissem realizar o plano estratégico de turismo por meio de 

sua população em conjunto com as lideranças, dessa forma, os interesses e os compromissos 

da maioria estariam presentes no processo. Observou-se uma fragilidade nas organizações 

sociais causada pelo baixo envolvimento dos atores locais da comunidade. Além disso, “em 

2002, não havia uma estrutura educacional compatível com as necessidades locais. Tudo isso 

implicou a exacerbação das necessidades básicas nos municípios e, em instância 

governamental, a falta de sustentabilidade técnica das experiências” (BRASIL, 2008, p. 153).  

 A ausência de uma relação direta entre o governo federal e os municípios envolvidos 

deixou de lado o objetivo de estabelecer relações entre os diferentes níveis de poder público, 

portanto, a descentralização não ocorreu. Poucos foram os municípios que realmente 

passaram a determinar suas políticas turísticas por meio da governança criada entre os setores: 

público, privado e o terceiro setor. Neste sentido, observa que embora os princípios e a 

iniciativa em mudar a forma de fazer política de turismo no Brasil foram louváveis, o 

programa não conseguiu concretizar seus objetivos e metas. Com a mudança de governo do 

nível federal, houve descontinuidade na política nacional de turismo. Em 2003, quando a 

gestão de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entra em vigor, o programa é 

desfeito e se coloca em prática o de regionalização. 

 Apesar dos vários problemas que impediram o sucesso do PNMT, este conseguiu 

divulgar o turismo e interiorizar sua compreensão. Ajudou a criar as bases da municipalização 

participativa com os Conselhos e Fundos de Turismo em muitos municípios e colocar na 

ordem do dia a discussão com do turismo sustentável.  

 Com a criação do Ministério do Turismo em 2003 e o novo Plano Nacional de 

Turismo foi proposto outro foco para o desenvolvimento do setor. A orientação para o foco 
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municipal foi substituída para o foco regional. Territorialmente a nova orientação está 

fundamentada espacialmente em regiões turísticas. 

 O governo ao analisar em documentos (BRASIL, 2008, p.153) o PNMT ressalta que: 

 

Pode-se dizer que um fato que limitou um avanço mais expressivo e uma 
exploração mais adequada do potencial turístico de inúmeras localidades foi 
que o turismo, para ser uma atividade efetivamente transformadora dos 
padrões de desenvolvimento, deve ser abrangente. Ou seja, para ser bem 
sucedida, a atividade turística não deve se restringir a um município, portanto, 
não pode ser pontual. Em geral, os destinos turísticos de sucesso abrangem 
uma região ou um roteiro turístico que engloba, de forma complementar, 
atrativos, serviços e segmentos turísticos de distintas localidades [grifo do 
autor]. 

 

 A partir desta nova concepção, foi lançado o Programa de Regionalização, sob a 

coordenação nacional do Ministério do Turismo, assessorado pelo Núcleo Estratégico de 

Turismo (Conselho Nacional de Turismo e Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de 

Turismo); estadual, por meio do Órgão oficial de turismo apoiado pelo Fórum Estadual de 

Turismo e parceiros; regional, a partir de instâncias definidas e estruturadas no processo de 

operacionalização do Programa, apoiado pelo Órgão Estadual de turismo, Fórum Estadual de 

Turismo e parceiros; e local, através da Unidade de Turismo do município, com o apoio de 

representatividade dos segmentos sociais, econômicos e políticos locais (conselho, comitê, 

fórum). Propõe-se estratégias de ação e gestão compartilhada, planejamento integrado e 

participativo e a promoção e apoio à comercialização (BRASIL, 2004). 

 

 

Coordenação Nacional MINISTÉRIO DO 
TURISMO 

CONSELHO NACIONAL DO 
TURISMO  

(Câmara Temática de regulamentação) 

 

Coordenação Estadual ÓRGÃO OFICIAL DE 
TURISMO DA UF 

FÓRUM ESTADUAL  
DE TURISMO 

 

Coordenação Regional 
INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL  

MUNICIPIOS INTEGRADOS  
(A ser criada/validada durante a implementação do Programa  

Ex. Fórum, Conselho, Comitê etc.) 
 

Coordenação Municipal 
ÓRGÃO 

 MUNICIPAL DE 
TURISMO 

COLEGIADO LOCAL  
(Conselho,  
Fórum etc.) 

Quadro 3 – Estrutura de Coordenação do Programa de Regionalização de Turismo do Brasil 

Fonte: Ministério do Turismo (2004) 
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 O programa está situado dentro dos Macroprogramas do Plano Nacional de Turismo e 

tem por base o conceito território como espaço lugar de interação do homem como o ambiente 

e incorpora também o ordenamento dos arranjos produtivos. A proposta é de segmentação da 

oferta e da demanda como estratégia de organização do turismo para fins de planejamento e 

gestão. 

 A nova orientação para o turismo, no entanto, mantém a condução do processo 

conforme um modelo de gestão de política pública descentralizada, coordenada e integrada, 

alicerçada nos princípios da flexibilidade, articulação, mobilização, cooperação intersetorial e 

interinstitucional. Segundo as Diretrizes Políticas traçadas em 2004, a gestão de política 

pública tem por fundamento a sinergia de decisões com vista a otimizar os resultados da ação 

do Estado e do mercado em um espaço territorial ampliado, a própria região turística. 

 Por ser a inclusão social um dos pressupostos do Programa de Regionalização do 

Turismo – Roteiros do Brasil estão centrados nas populações locais o resultado dos benefícos 

gerados pela atividade turística. Segundo a orientação das Diretrizes do Programa de 

Regionalização (2004) as decisões e ações que beneficiem a comunidade devem ser 

priorizadas, sendo relegadas a segundo plano aquelas que favoreçam exclusivamente um ou 

outro segmento. É necessária, ainda, a criação de mecanismos de distribuição dos benefícios 

conquistados para proporcionar um crescimento econômico equilibrado, favorecendo a 

geração e ampliação de postos de trabalho, além da distribuição de renda.  

 Por meio de oficinas de planejamento e de definição de estratégias para 

implementação do Programa de Regionalização do Turismo – realizadas nas Unidades da 

Federação – foram identificadas regiões turísticas no país e, ainda, as potencialidades e 

necessidades de cada uma. O resultado dessas oficinas, juntamente com a união de esforços, 

conhecimentos e experiências dos governos Federal e Estaduais, iniciativa privada, órgãos 

não-governamentais, sociedade civil organizada e outros parceiros forneceram os subsídios 

para a elaboração das Diretrizes Operacionais do Programa 

 Nesta concepção, os roteiros, produtos e destinos devem refletir as características de 

cada região. O mapa inicial da regionalização contava com 219 regiões turísticas, com 3.819 

municípios, depois passaram para 219 regiões turísticas com 3.203 municípios. Atualmente, 

após novo mapeamento destacando-se 149 regiões e 396 roteiros, em que perpassavam 1.027 

municípios em um contexto se resume na convergência de interesse, rede de relações no 

mercado e interação econômica e social. 
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 É importante frisar que o processo de mapeamento do país é dinâmico e sofre 

alterações de acordo com o processo de organização e amadurecimento dos municípios 

envolvidos com o processo de regionalização do turismo. 

 A concepção é que os roteiros, produtos e destinos reflitam as características de cada 

região, com financiamento para o desenvolvimento regional do PRODETUR e 

PROECOTUR. O mapa inicial da regionalização contava com 200 regiões turísticas, com 

3.819 municípios. Dessas, destacam-se 149 regiões e 396 roteiros, em que perpassam 1.027 

municípios. O contexto se resume na convergência de interesse, rede de relações no mercado 

e interação econômica e social. 

 Dentro do Macroprograma do PNT, o Programa de Regionalização (BRASIL, 2007) 

foi subdividido em quatro partes: Programa de Planejamento e Gestão da Regionalização; 

Programa de Estruturação dos Segmentos Turísticos; Programa de Estruturação da Produção 

Associada ao Turismo e Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Turismo que 

foram detalhadas em outro tópico deste trabalho. 

 O Programa de Regionalização apresenta um modelo descentralizado, com ações 

coordenadas e integradas entre os diversos membros das esferas institucionais, parcerias, 

ONGs e comunidade. Busca-se uma organização técnica, administrativa que coordene e 

alcance os investimentos específicos e as respectivas articulações em sua execução. 

 Sendo assim, o programa tem em sua coordenação diferentes níveis políticos: 

 

 Nacional – Ministério do Turismo, apoiado pelo Conselho Nacional de Turismo – 

órgão que define as estratégias e diretrizes do programa, como também sua articulação e 

negociação nas diferentes esferas (governo, iniciativa privada e organismos internacionais) e é 

responsável pelo monitoramento e avaliação das ações do Programa de Regionalização. 

 

 Estadual – órgão oficial de turismo, apoiado pelo Fórum Estadual de Turismo – 

órgão responsável pela formulação das estratégias nacionais e efetuar o planejamento e 

execução dos planos para a realidade regional dentro de uma negociação descentralizada. 

Nesta instância de poder é importante a mobilização e as parcerias na localidade, para que os 

processos de implantação dos planos federais sejam executados de forma ordenada e 

responsável e que tenha monitoramento e a avaliação dos projetos. 

 

 Regional – instância a ser definida e estruturada no processo de implementação 

do Programa, apoiado pelo órgão estadual de turismo e pelo Fórum Estadual de 
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Turismo – Neste processo regional a integração em nível das ações regionais e institucionais 

serão permissíveis para alcançar uma mobilização dos parceiros e traçar um planejamento 

operacional adequado para cada região, porque as dimensões territoriais brasileiras são 

continentais e bem diversificadas, com isso, as macrorregiões têm suas peculiaridades e o 

processo terá mais aplicabilidade com ações em conjunto dentro do âmbito regional, por meio 

das organizações sociais, políticas e econômicas. 

 

 Local – unidade de turismo municipal, apoiada na instância local representativa 

dos segmentos sociais, econômicos e políticos (conselho, comitê, fóruns) – Esta é a 

instância governamental mais importante da atividade turística, pois, é neste contexto que se 

realiza o turismo de fato. As unidades municipais terão que agir de forma integrada na 

comunidade, mobilizar os segmentos com debates e propostas para as regiões envolvidas e 

acima de tudo ter uma participação ativa em debates e discussões sobre as formulações e 

estratégias para o desenvolvimento e consolidação dos destinos turísticos. 

 Para a consecução do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil 

são necessárias ações orientadas a partir das diretrizes políticas e das estratégias, a fim de 

atingir o padrão de qualidade dos produtos turísticos e sua inserção nos mercados 

consumidores, de modo que contemple e harmonize a força e o crescimento do mercado com 

a distribuição da riqueza (BRASIL, 2003). Essas são as chamadas Ações Operacionais, 

descritas a seguir. 

� Mobilização 

 O processo de mobilização é fundamental para o desenvolvimento regional, tendo 

consigo a incorporação social organizada e as capacidades criativas e inovadoras das 

populações locais para gerar conhecimento, emprego riquezas para a cadeia produtiva. 

 Neste momento as comunidades passam a pensar seus municípios além das fronteiras 

geográficas, com a interdependência das relações humanas, culturais, econômicas, políticas, 

entre outras, e de acordo com o Programa de Regionalização (2004, p.15) venham a “produzir 

e reproduzir o desenvolvimento a partir do relevante papel de cada grupo no conjunto dos 

territórios e da sociedade”. 

 Vale a pena ressaltar a importância de se estruturar um banco de dados nacional, com 

participação de núcleos estaduais e regionais com informações das regiões turísticas, por 

meio, de um sistema de três eixos estratégicos que fará a circulação das informações por todo 

o território. São eles: Inventariação, Banco de Dados e Comunicação. 

� Sistema de monitoramento 
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 De acordo com, o Programa de Regionalização do Turismo (2004, p.16): 

 

O nível de eficiência e o impacto dos gastos são fatores que os gestores de 
políticas enfrentam na atualidade em decorrência da escassez de recursos e 
do aumento da demanda por investimentos públicos. Nessas circunstâncias, a 
avaliação adquire uma nova significação para salvaguardar o grau de 
efetividade na destinação dos recursos e ampliar o benefício às comunidades. 

 

 Para garantir a eficiência discutida pelo programa, devem-se envolver os segmentos do 

setor, a fim de adotar regras de monitoramento com racionalidade política, com isso, o 

sistema de monitoramento busca instrumentos, procedimentos e indicadores para alcançar 

resultados qualitativos que beneficiem as comunidades locais, e o processo irá ser feito em 

duas etapas: 

• Acompanhamento – integrado entre Mtur, demais Ministérios parceiros no setor 

turístico, e os órgãos estaduais e municipais; 

• Avaliação – dados atualizados para colaborar com o planejamento, elaboração e 

implementação de projetos turísticos, com uma orientação e gerenciamento das atividades. 

� Planejamento: instrumento da ação mobilizadora e da cooperação 

 O planejamento é considerado pelo Programa de Regionalização do Turismo (2004, 

p.18), uma “ação contínua, com propósito de contornar dificuldades como: incertezas, riscos, 

descontinuidade e choques de interesses”. O Quadro 4 apresenta os princípios norteadores dos 

planos estratégicos para se atingir uma estabilidade na implementação e legitimação das ações 

do setor. 

 

 

Princípios Estratégicos Linhas Norteadoras 

Unidade 
Estratégias, objetivos, metas, custos, cronograma e 
avaliação 

Previsão Identificar tendências para neutralizar os conflitos 

Flexibilidade 
Reorientação das ações de execução para enfrentar as 
mudanças 

Descentralização Englobar os níveis governamentais e a sociedade 

Participação 
Envolver os segmentos turísticos nas ações dos 
planos e projetos 

Parceria 
Comprometimento das instituições, sociedade e 
estrutura empresarial no planejamento do turismo 

Territorialidade Valorização da identidade cultural da região 

Quadro 4 – Princípios Estratégicos e Linhas Norteadoras do planejamento regional do Turismo 

Fonte: do autor (2008) adaptado das Diretrizes Operacionais do Programa de Regionalização (2004). 
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� Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional: instrumento de 

negociação e coordenação 

 O plano estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional irá estabelecer as ações 

de articulação e as diretrizes políticas, como também a elaboração de planos regionais para 

diagnosticar a oferta e a demanda dos destinos. 

 Com a estruturação dos roteiros haverá a formação das redes de organizações, que vai 

assegurar o processo de inovação, integração de arranjos produtivos locais e regionais, a 

qualificação e requalificação dos serviços e equipamentos turísticos que são fatores 

determinantes na competitividade. 

 Para se almejar os itens acima sobre a roteirização, as políticas públicas devem ser 

apropriadas, com ordenamento das regiões, planejamento sustentável e responsável, e que a os 

novos destinos possam assim realizar o papel de gerador de emprego, distribuição de renda, 

inclusão social definidos no PNT. 

� Estratégias de promoção e apoio à comercialização 

 Este item apresenta uma tendência da contemporaneidade em relação à segmentação 

dos produtos turísticos para mercados diferenciados e que exigem “novos padrões de 

consumo, oferta qualificada e personalizada” (BRASIL, 2004, p. 20). 

 Os destinos devem se organizar em uma promoção com informações dirigidas a 

públicos e agentes do trade específicos, para assim formar opiniões dos produtos e serviços 

oferecidos pela cadeia produtiva do turismo e traçar estratégia para formação da imagem dos 

roteiros, pela valorização de suas características ambientais, culturais e históricas. 

 O Programa de Regionalização do Turismo (2004, p. 20) discute que para essas “ações 

terem resultado realmente expressivos, deve haver forte investimento na organização dos 

agentes econômicos e políticos, dos produtores e comunidades”. Entretanto as regiões devem 

adotar um modelo de gestão consorciado que possibilite agenciar e coordenar as estratégias de 

desenvolvimento das regiões de turismo. 

 Além das Ações Operacionais, o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros 

do Brasil é constituído por módulos distintos, não necessariamente seqüenciais, que norteiam 

as ações operacionais e servem de elo entre elas. 
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Figura 4 – Módulos Operacionais do Programa de Regionalização de Turismo do Brasil 

Fonte: Ministério do Turismo (2004) 

 

 

 O fato de existirem módulos orientadores não significa que o processo de 

regionalização deva ser iniciado pelo primeiro módulo proposto. Cada Estado e região 

turística apresentam diferentes níveis de maturidade com relação ao processo, e este aspecto 

deve ser considerado. 

 Existem nove módulos e são eles: 

• Sensibilização; 

• Mobilização; 

• Institucionalização de instâncias de governança regional; 

• Elaboração do plano estratégico de desenvolvimento do turismo regional; 

• Implementação do plano estratégico de desenvolvimento do turismo regional; 

• Sistema de informação turísticas do programa; 

• Roteirização turística; 

• Promoção e apoio à comercialização; 

• Sistema de monitoria e avaliação do programa. 
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 Somando-se os objetivos dos módulos, aliado a um sistema integrado de informações 

temos toda a base para o planejamento conceitual da roteirização, ou seja, para o projeto que 

conhecemos como Roteiros do Brasil. 

 

 

1.4.2 Regiões de Turismo – Portugal 

 

 

 Em Portugal as Regiões de Turismo são regulamentadas e organizadas por uma 

legislação constituída de Decretos Leis. As Regiões de Turismo são enquadradas ao nível de 

planejamento regional e são regulamentadas pelo MEI. 

 Diferente do Brasil, em Portugal há quase 90 anos existem órgãos de turismo no 

âmbito regional, os primeiros foram as Comissões de Iniciativa. No entanto, a designação 

“Regiões de Turismo” é mais recente surgindo apenas em 1956 para solucionar casos, em 

que, fosse necessário dar resposta a problemas turísticos que, embora tivessem um interesse 

supra-local, não se podiam considerar problemas turísticos nacionais. No entanto, o poder 

limitado destes órgãos fez com que as suas ações fossem quase mecânicas e repetitivas 

(COSTA, 2007). 

 Em 1957 foi criada a primeira Região de Turismo, a Região de Turismo da Serra da 

Estrela. Para diminuir a limitação das decisões regionais, foi promulgado o Decreto-Lei 

nº387/82, de 16 de Agosto, que passou a institucionalizar os Órgãos Regionais de Turismo 

como Pessoas Coletivas de Direito Público, dotadas de autonomia administrativa e financeira, 

com atribuições e competências próprias e outras delegadas por Órgãos Centrais de Turismo. 

 No âmbito destas atribuições encontram-se a valorização turística dos respectivos 

territórios, no quadro das orientações e diretivas da política de turismo definida pelo Estado e 

pelos municípios. Com este Decreto-Lei, as Regiões de Turismo passam a deter competências 

em matéria de definição da política de turismo, coordenação das atividades turísticas regionais 

e promoção do Turismo interno na respectiva área de jurisdição. 

 Um importante destaque deste Decreto-Lei, que faz toda a diferença, é o fato das 

Regiões de Turismo deixar de serem criadas pelo Estado, para passarem a ser 

institucionalizadas por vontade própria dos municípios envolvidos. 

 No entanto, o aparecimento das Regiões de Turismo foi um processo gradual. Em 

1982 existiam apenas nove regiões de turismo, que cobriam cerca de 25% do território 

nacional. 



 47

 A Figura 5, adaptada de Malta (2001) mostra o mapa das regiões de turismo em 1982. 

 

 

 

Figura 5 – Regiões de Turismo de Portugal em 1982 

Fonte: REIS, REIS e ARAÚJO (2007, p.10) 

 

 

 O surgimento de novas Regiões de Turismo exigiu que a legislação vigente até o 

momento fosse alterada acompanhando as transformações ocorridas no cenário turístico. Foi 

então promulgado o Decreto-Lei 287/91, de 09 de Agosto (Anexo A). 

 As novas Regiões de Turismo passam a ter as seguintes atribuições: 
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1. Elaborar os planos de ação turística da região; 

2. Realizar estudos de caracterização das respectivas áreas geográficas, sob o ponto 

de vista turístico, e proceder à identificação dos recursos turísticos existentes; 

3. Definir o produto ou produtos turísticos regionais, tendo em conta a desejável 

cooperação e complementaridade com os de outras regiões; 

4. Promover a oferta turística no mercado interno e colaborador com os órgãos 

centrais de turismo com vista à sua promoção externa; 

5. Fomentar o artesanato e a animação turística regional; 

6. Colaborar com os órgãos centrais e com as autarquias com vista à consecução dos 

objetivos da política nacional que for definida para o Turismo. 

 As competências das Regiões de Turismo são relativas à valorização turística e ao 

aproveitamento das potencialidades do patrimônio histórico, cultural e natural da sua área. 

Com isso, não se tem influência direta no planejamento, isto é, não lhe compete autorizar ou 

proibir a implementação de qualquer projeto turístico. Mas existe a relevância do 

planejamento para incentivar o desenvolvimento do setor, por meio, de entidades público-

privadas e ser uma fonte de informação para investidores na área de turismo 

 Para a criação das Regiões de Turismo, deveria haver a integração das Câmaras 

Municipais, das localidades que tenham potencialidades turísticas, verificando os 

pressupostos da legislação: 

 

 

CRITÉRIOS 

1 - A área da região seja contígua e sem soluções de continuidade 

2 - A área da região coincida com as dos municípios que as integram 

3 - 
Os municípios que integram a região constituam um todo homogêneo ou complementar entre si, 
em função dos aspectos geográficos, ecológicos, etnográficos, históricos e culturais; 

4 - 
A integração de cada município na região tenha sido previamente aprovada pela respectiva 
assembléia municipal 

5 - 
A região tenha capacidade de gerar receitas próprias para suportar os encargos inerentes ao bom 
desempenho das suas atribuições; 

6 - A região disponha de equipamento turístico relevante 

Quadro 5 – Critérios para a criação das Regiões de Turismo em Portugal 

Fonte: Decreto-Lei 287/91 (1991) 

 

 

 A legislação vigente indica competências às regiões de turismo, como a participação 

da região em projetos de fomento turístico, apreciar e aprovar propostas de planos das 
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atividades anuais, por meio dos princípios das políticas de turismo regionais. É importante a 

elaboração e atualização de inventários turísticos, como também a realização de itinerários 

para a criação de circuitos no setor. Por fim as medidas de investimento se fazem necessária 

na região para uma melhor estruturação dos empreendimentos da indústria turística. 

 A legislação de 1991 dividiu Portugal em 19 regiões de turismo (Figura 6): 

 

 

 

Figura 6 – 19 Regiões de Turismo de Portugal 

Fonte: REIS, REIS e ARAÚJO (2007, p.27) 
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 Vale a pena ressaltar que na lei de 1991 os municípios não eram obrigados a integrar 

as regiões de turismo, a decisão partia daqueles que quisessem se juntar e constituir as 

referidas regiões, desde que fosse aprovado em assembléia municipal e houvesse continuidade 

geográfica entre os municípios. Neste momento também existiam as Comissões Municipais 

de Turismo (para os municípios que decidiam não entrar em nenhuma região e prosseguir 

com suas ações na área de turismo isoladamente) e as Juntas de Turismo (que era semelhante 

às comissões, mas abrangiam apenas uma parte do território dos municípios). 

 A nova legislação de 2006 que cria o PENT e ainda está em fase de implantação, já 

refere que todo o território nacional deve estar integrado em Regiões de Turismo, ou seja, por 

princípio, todos os municípios devem pertencer a uma região, uma vez que elas correspondem 

às NUTS II (regiões administrativas). A nova divisão define 5 Regiões de Turismo – Norte, 

Centro, Alentejo, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve. Além dessas, existem áreas com um 

regime especial, que são os pólos turísticos definidos no PENT. 

 Os próximos itens irão abordar o enquadramento do Município de Ilhabela, em São 

Paulo no Programa de Regionalização de Turismo brasileiro, e o enquadramento do 

Município de Aveiro na Região de Turismo do Centro de Portugal na nova legislação que no 

momento tem um estatuto especial, para posteriormente fazer um estudo sobre a 

competitividade turística dessas duas localidades. 

 

 

1.5 Ilhabela e Aveiro 

 

 

1.5.1 Ilhabela: as Estâncias Turísticas e o Circuito do Litoral Norte Paulista 

 

 

 A Estância Balneária de Ilhabela está localizada no litoral norte do Estado de São 

Paulo, na Região Sudeste do Brasil. A sua área total é de 348,3 km² e população fixa de 

24.580 habitantes (PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA, 2005). Trata-se ainda da 

segunda maior ilha marítima do território Brasileiro com128 km de costa e 42 praias (Figura 

7). 
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Figura 7 – Arquipélago de Ilhabela 

Fonte: Revista Terra, [?] 

 

 

 Ilhabela, por ser um arquipélago não apresenta nenhuma fronteira terrestre. O acesso 

direto é feito por via marítima ou aérea. Pelo mar, o principal acesso é o Canal de São 

Sebastião, em faixa costeira, com uma extensão de 2 km e tempo estimado de 15 minutos para 

a travessia com balsas operadas pelo DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A. A travessia 

pelo canal justifica-se por uma série de facilidades de acesso em relação à porção oceânica do 

município. Em São Sebastião existem corredores rodoviários que possibilitam o transporte 

terrestre. O acesso aéreo é restrito, em virtude da inexistência de aeroportos e pistas de pouso 

em seu território. Na Ilha existem duas vias de acesso principais: a Rodovia Municipal SP-131 

que realiza a ligação entre as regiões norte e sul e a Estrada de Castelhanos, que faz a conexão 

do lado da Ilha voltada para o continente com a porção oceânica. 

 O município conta com um ecossistema constituído por Mangues, Restingas, Praias, 

Floresta Ombrófila, mas o que predomina é a Mata Atlântica. Aproximadamente 85% de sua 
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superfície está protegida pelo Parque Estadual de Ilhabela, criado em 1977. Dos 15% do 

território não pertencentes ao Parque, apenas 2% são passíveis de ocupação. 

 O clima é bastante úmido, com médias pluviométricas elevadas, em torno de 2000 

milímetros anuais e temperaturas consideradas elevadas, com médias anuais acima dos 20ºC.  

 Na década de 1980 houve um impulso na construção de residências de veraneio por 

moradores das classes médias e altas de São Paulo e também no fluxo de migrantes de demais 

Estados brasileiros. Em meados de 1990, Ilhabela já era um destino turístico bem conhecido. 

O principal roteiro de visitação é a orla de Ilhabela. Nota-se a existência de estruturas 

complementares capazes de atender a demanda turística, tais como a Quadra de Futebol 

Society, Quadras Poliesportiva e de Areia. Do ponto de vista paisagístico, destacam-se um 

Calçadão em madeira no centro do município, uma passarela de madeira para acesso às Praias 

do Pinto e da Armação, atracadouros, plataformas flutuantes e a ciclovia uma vez que 

passeios de bicicleta estão entre as atividades mais exercidas no local. Existem ainda dois 

Centros de Informações Turísticas em pontos estratégicos, além da arquitetura que vai desde 

estilos do puro colonial, ao popular caiçara. 

 No que tange a regionalização, Ilhabela sustenta o título de Estância Turística 

concedido pelo governo paulista e está inserida no Circuito do Litoral Norte de São Paulo, 

juntamente com Caraguatatuba, Ubatuba e São Sebastião (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ILHABELA, 2005). 

 Nos anos de 1920, o Brasil seguindo o modelo europeu de rede sanatorial que originou 

as cidades-estâncias (CASTELLS, 2000 apud VIANNA e ELIAS, 2007) e as cidades 

balneárias européias, estabelece no Estado de São Paulo as estâncias climatéricas de repouso 

administradas pelo governo. A primeira estância nestes moldes foi Campos do Jordão, em 

1926, instituída por meio da Lei nº 2.140 de 1º de outubro por possuir requisitos técnicos para 

o tratamento de doentes e a profilaxia da tuberculose. (VIANNA e ELIAS, 2007) 

 Porém, a organização oficial do turismo em São Paulo, inicia-se pela Lei nº 8.663 de 

janeiro de 1965. Assim, o Estado começa a atuar de forma mais efetiva no fomento da 

atividade turística, através das Estâncias Turísticas que têm as seguintes classificações: 

climáticas, balneárias (título de Ilhabela) e hidrominerais. Desta forma, em julho de 1968 

firmou-se um acordo de investimento para os municípios envolvidos denominado Fomento de 

Urbanização e Melhoria das Estâncias – FUMEST, que foi extinto em 15 de junho de 1989, 

pela lei 6470/89, criando automaticamente o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 

Estâncias - DADE, regulamentada pelos decretos de números 30.624/89 e 30.625/89 de 26 de 
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outubro de 1989. O DADE é ligado diretamente a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo do 

Estado – SELT, atual órgão responsável pelo turismo paulista. (TRIGO, 2000). 

 Para entender a conjuntura da ocupação de Ilhabela Rodrigues (1997) explica que a 

partir de 1968 o PIB brasileiro cresce significativamente juntamente com o mercado. O 

período recessivo anterior e os recursos econômicos disponíveis oportunizam a propensão ao 

consumo das classes de rendas mais elevadas que não haviam sido afetadas pela crise dos 

anos 1960. É também neste contexto que a concentração de renda da população apresenta uma 

rápida evolução com crescimento da renda per capita da classe média e alta em proporções 

bem maiores do que a média brasileira. Neste momento acentua-se a ocupação da orla 

litorânea da Baixada Santista, que já vinha acontecendo desde os anos 1950. 

 Na década de 1970 com a melhoria das estradas e o fenômeno de metropolização de 

São Paulo, ocorre a ocupação contínua de seu território e expande sua influência pelo litoral e 

interior. A população metropolitana começa a construir ou adquirir as segundas residências 

nas cidades litorâneas, primeiro no litoral sul e depois no litoral norte. Até meados de 1950 

poucos turistas freqüentavam Ilhabela, por causa dos meios de transportes escassos, com a 

abertura da Rodovia Rio-Santos em 1983 a acessibilidade é facilitada, mesmo que a ligação 

entre o continente e o arquipélago fosse feito por balsa. (RODRIGUES, 1997). 

 Pode-se observar que a ocupação turística do Estado ocorre principalmente 

capitaneado pela especulação imobiliária e no nível municipal. A política estadual de turismo 

visava o desenvolvimento principalmente das estâncias turísticas que atuavam isoladamente. 

Mesmo que existisse um órgão público de fomento, este não priorizava o desenvolvimento 

regional e sim o da localidade. 

 Em 1991, a Secretaria de Esportes e Turismo do Estado de São Paulo publica um 

roteiro básico para o Plano Turístico Municipal. Em sua apresentação aponta que os 

municípios, mesmo não sendo estância turística ou não possuindo um atrativo de 

reconhecimento nacional, deveriam ler o manual, pois perceberiam que o turismo poderia 

estar presente em suas economias. Também descreve que o manual é uma das ações dentro da 

filosofia de descentralização administrativa da atividade turística no Estado e que planos 

globais acabam se inviabilizando por serem megalômanos, uma vez que cada município é 

conhecedor de sua realidade melhor que ninguém (CTI, 1991). Assim, mesmo não possuindo 

pesquisas que corroborem para uma análise de resultados desta política, pode-se intuir que 

tem início a idéia de um processo institucional rumo a descentralização do turismo no Estado 

de São Paulo. 
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 Bahl (2004, p.25) destaca que a primeira experiência de regionalização do turismo no 

território paulista ocorreu no governo de Luiz Antônio Fleury Filho, (1991-1995) “que buscou 

estabelecer núcleos turísticos compostos por municípios que possibilitasse a promoção 

conjunta e integrada de seus atrativos, e o direcionamento de estimulo de investimentos à 

iniciativa privada”. 

 Durante a década de 1990, houve no Estado de São Paulo uma orientação de alguns 

escritórios regionais do SEBRAE para projetos turísticos formatados em uma versão do 

modelo de “Pólos de Crescimento” de Perroux (1955), que foi adaptada pelo Banco do 

Nordeste e pelo BID, como “Pólo de Turismo” e usou-se no âmbito do PRODETUR/NE 

(GARRIDO, 2002). Um exemplo desta ação de desenvolvimento regional foi o Projeto 

Turismo no Alto-Médio Tietê – potencialidade e infra-estrutura desenvolvido pelo Instituto de 

Desenvolvimento Regional – INDER e Sebrae/SP (MORAES et al, 2000). 

 A Política de Turismo para o Brasil de 1994 a 1998 tem como um de seus principais 

programa o PNMT (já mencionado anteriormente) que teve ação no Estado de São Paulo por 

meio do Comitê Estadual, realizando diversas oficinas e estimulando a criação de conselhos e 

fundos municipais de turismo, além da sensibilização da população. Não se encontrou durante 

a pesquisa estudos que possam comprovar a eficácia da aplicação do Programa no Estado. Os 

dados disponíveis apontam para a quantidade de ações realizadas, mas não há informações 

sobre os resultados que essas ações ocasionaram no desenvolvimento do turismo estadual. 

 Como houve grande adesão dos municípios ao programa é de se supor que alterou-se a 

concepção de turismo ampliando seu entendimento e aumentando o interesse pelo setor em 

diversas localidades. Posteriormente, o Sebrae/SP inicia um Programa de Desenvolvimento 

do Turismo Receptivo, visando inicialmente o desenvolvimento do turismo a nível municipal. 

Este programa teve grande atuação entre os municípios paulistas e quando houve a alteração 

na organização do turismo do nível municipal para o regional o Sebrae também modifica sua 

forma de atuação. 

 Durante o período em que o turismo em São Paulo era vinculado a Secretaria de 

Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento e Turismo iniciou-se oficialmente o Programa de 

Regionalização segundo relatório do Demonstrativo de Despesas da Secretaria da Fazenda do 

Governo (FAZENDA, 2004) que “implantou os circuitos turísticos consolidados por meio de 

consórcios de municípios, com o apoio do Estado, estabelecendo-se rotas que integram 

diferentes cidades em torno de vocações comuns multiplicando o potencial de atração 

turística”. Segundo este relatório em 2004 foram lançados 7 circuitos que beneficiaram 42 

municípios: Caminhos de Anchieta; Circuito das Águas; Circuito das Frutas; Roteiro dos 
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Bandeirantes; Pólo Cuesta; Caminhos do Mar; Circuito Ecoturístico do Vale do Ribeira e 

Circuito Paulistano das Artes. 

 Foram estimuladas a criação de novos circuitos ou roteiros turísticos e a continuidade 

dos já existentes. Em 2005 foram ampliados para 13 circuitos contemplando 112 municípios. 

Surge então o roteiro do Litoral Norte de São Paulo. 

 Ainda neste ano, com a criação da Secretaria de Turismo, o governo lança o programa 

Jornada de Desenvolvimento do Turismo Paulista, que tinha como objetivo envolver todo o 

Estado de São Paulo na busca do potencial turístico de cada município (DUBNER, 2005). 

 Segundo entrevista realizada com o Secretário de Turismo da época Fernando Longo o 

Programa de Regionalização do Turismo em São Paulo se baseia nas Jornadas de 

Desenvolvimento do Turismo Paulista (Revista de Turismo, 200[?], s/p). 

 

A Jornada é uma ação inserida no contexto de políticas públicas 
através da gestão regional coordenada e integrada e cujos princípios 
são a flexibilidade, a articulação, a mobilização e a cooperação entre 
todos os setores e instituições, de forma participativa com alto grau 
de comprometimento e com os seguintes objetivos: 
1) Inventário do Estado de São Paulo; 
2) Identificação e Diagnóstico das Potencialidades de Municípios 
Âncoras para o Desenvolvimento Turístico Regional; 
3) Criação dos Conselhos Regionais do Turismo do Estado de São 
Paulo; 
4) Capacitação dos Agentes Públicos e Privados; 
5) Comercialização dos Produtos Turísticos; 
6) Roteirização do Estado. 

 

 Estas jornadas continham entre suas ações os seminários técnicos com apoio do Sebrae 

e da Associação dos Municípios Turísticos – AMINTUR, os Salões Paulista de Turismo, com 

o objetivo de divulgar o turismo paulista e cursos de capacitação de agentes públicos 

ministrado pela Fundação Getulio Vargas. 

 O Estado de São Paulo foi dividido em oito macrorregiões, de acordo com critérios 

técnicos de topografia, programas ambientais e desenvolvimento turístico. São elas: Capital 

Expandida (39 municípios); Centro – Norte Paulista (93); Centro – Oeste Paulista (143); 

Cuesta – Alto do Paranapanema (79); Entre Rios (139); Estradas e Bandeiras (90); Vertente 

Oceânica Norte (39) e Vertente Oceânica Sul (23). 
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Figura 8: Circuitos Turísticos Regionais do Estado de São Paulo. 

Fonte: Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, 2008. 

 

 

 No contexto geral, o município de Ilhabela (figura 9) participa do Circuito Turístico do 

Litoral Norte Paulista, por meio da Fundação Linha Verde e também integra as iniciativas da 

regionalização do turismo estadual. Tais abordagens de desenvolvimento serão capazes de 

incrementar seus atrativos e diferenciar seus produtos baseado no Programa de 

Regionalização Federal e o processo de formação de clusters. 

 Ilhabela deverá definir indicadores de resultados da regionalização para serem 

mesurados, além de selecionar empreendimentos e produtos turísticos prioritários a nível 

regional, e realizar pesquisa de demanda efetiva em conjunto com o potencial turístico 

municipal. 

 É importante para Ilhabela a cooperação regional entre os destinos do Circuito do 

Litoral Norte Paulista (Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela), pois a existência de 

regiões de turismo propicia o planejamento regional, com isso gera facilidades para os 

turistas. Sendo assim, são necessárias as parcerias entre os agentes envolvidos no processo 

para diversificar a oferta e qualificar o produto da destinação. 
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Figura 9 – Imagem do Arquipélago de Ilhabela 

Fonte: Baixaki [?] 

 

 

1.5.2 Aveiro: Região de Turismo da Rota da Luz e Região de Turismo do Centro de 

Portugal 

 

 

 O município de Aveiro tem média dimensão e está localizado no Centro de Portugal. 

Cobre uma área total de 199,7 km², dos quais aproximadamente 70% correspondem a área 

urbana. A população total fixa é 73.626 habitantes (2006). 

 Banhada pelo Oceano Atlântico a oeste faz fronteira com Águeda a leste, Albergariaa- 

Velha, Estarreja, e Murtosa, ao norte e Oliveira do Bairro, Ílhavo e Gafanha da Nazaré ao Sul. 

O acesso direto a Aveiro pode ser realizado por via terrestre ou marítima. As mais 

importantes rodovias são a Auto-Estrada A-1 no sentido norte-sul e a IP-5 que margeia a 

costa. Ainda em terra a conexão com demais localidade de Portugal e outros países da Europa 

conta com uma vasta rede ferroviária administrada pela Companhia Portuguesa – CP. Apesar 

de não possuir um aeroporto é possível a utilização do transporte aéreo, deslocando-se (via 

trem e metro) para a cidade do Porto (Figura 10). 
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Figura 10 – Centro de Portugal 
Fonte: Mapa de Portugal, [?] 

 

 

 De clima ameno, Aveiro possui médias térmicas anuais de 15º. Por se tratar de um 

município extremamente urbanizado, pouco ainda resta de vegetação nativa. Os principais 

aspectos naturais ainda preservados são os 45 Km² que formam a Ria de Aveiro com um 

ecossistema rico em biodiversidade, entrecortado por canais, onde as águas dos rios ligam-se 

às águas salinas, trazidas pelas marés. 

 A economia está tradicionalmente ligada aos setores da pesca, da construção e 

reparação naval, da agricultura e da produção leiteira e apresenta novas dinâmicas nas áreas 

das indústrias da cerâmica, das telecomunicações e da eletrônica. Há também a consolidação 

da Universidade de Aveiro que contribui com a ciência e a tecnologia (CÂMARA 

MUNICIPAL DE AVEIRO, 2008). 
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 No turismo o principal interesse está na Ria (Figura 11), com diversidade paisagística 

natural e ambiental, em que se desenvolve o turismo náutico, com os barcos moliceiros1. O 

contato com a natureza também acontece no Parque Municipal Infante D. Pedro, com o seu 

lago, zonas ajardinadas ao longo da cidade e pequenos jardins coloridos. A gastronomia 

tornou-se famosa com os ovos moles, doce típico da localidade. Podem ainda ser citados o 

mercado do Peixe, interessante estrutura da arquitetura do ferro, e os monumentos, igrejas, 

museus, construções históricas e cultura popular. Faz parte da Região de Turismo denominada 

Rota da Luz composta por diversos Concelhos (distritos) localizados no centro de Portugal. A 

gama de atrativos existentes em toda a localidade é notável e sua geografia diversificada 

resulta uma simbiose entre litoral e montanha. 

 

 

 

Figura 11 – Imagem do Centro da cidade de Aveiro 

Fonte: do autor (2007) 

 

 

 A Região de Turismo da Rota da Luz foi criada em 1985 e conta com quinze 

conselhos: Águeda, Albergaria-a-Velha, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva, Estarreja, Ílhavo, 

                                                 
1 Barcos Moliceiros são embarcações destinadas a colheita e transporte de moliço e outras vegetações presentes 
na Ria. Sua principal característica são as cores usadas que revelam o espírito popular. 
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Murtosa, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Vagos, Vale de 

Cambra e São João da Madeira. No seu plano de atividades apresenta os seguintes objetivos: 

• Promoção interna e externa, com o objetivo de captar clientes/turistas a visitar e 

permanecer na Região. Aqui se inclui a produção de materiais promocionais e as ações 

promocionais em Portugal e no estrangeiro; 

• Animação Turística que visa acolher o turista e proporcionar-lhe uma agradável 

estada, fazer com que permaneça mais tempo na Região, que divulgue, junto do seu círculo de 

familiares e amigos, esta Região onde foi bem recebido usufrui de serviços de qualidade. 

 Sobre a Região de Turismo da Rota da Luz (figura 12), é possível identificar que os 

objetivos visam a promoção e a animação turística dos conselhos de maneira a proporcionar 

uma boa imagem da Região de Turismo no mercado. A Rota da Luz foi criada no contexto em 

que a legislação vigente era a do Decreto-Lei nº387/82 de 16 de Agosto, em que as Regiões 

de Turismo eram delimitadas em nível regional, por iniciativa dos municípios, e nenhum era 

obrigado a participar, a decisão era livre.  

 

 

 

Figura 12 – Mapa da Região de Turismo da Rota da Luz 

Fonte: REIS, REIS e ARAÚJO (2007, p.49) 
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 No momento, de acordo com o que foi abordado nos itens acima, está sendo 

implementada uma nova legislação para as Regiões de Turismo, que voltaram a ser definidas 

pelo Estado2, através do PENT.  

 Para Costa (1997, p 73) a problemática subjacente às atuais Regiões de Turismo é seu 

número excessivo (19 no total), pois, assim não se consegue capitalizar os interesses dos 

agentes que as integram, não se segue uma lógica de produto-espaço, existe uma profunda 

insatisfação entre os membros pela falta de eficiência e eficácia e as elas estão desprovidas de 

quadros técnicos adequados às funções para as quais estão investidas e encontram-se 

excessivamente politizadas. 

 A legislação em vigor implica que todos os municípios têm obrigatoriedade de fazer 

parte de uma Região de Turismo, que foram reduzidas de 19 e concentradas em 5 regiões 

continentais (Porto e Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) e 2 regiões 

especiais (Açores e Madeira). Além disso, foram designados alguns pólos de 

desenvolvimento. 

 Na nova divisão, o Município de Aveiro está localizado na Região de Turismo do 

Centro, e o seu desenvolvimento será intensificado com o Pólo da Ria. Para que o trabalho 

destas novas regiões de turismo seja efetivamente realizado “as mesmas deverão polarizar e 

perspectivar as suas funções ao nível de quatro domínios de intervenção” (COSTA, 1997, 

p.84). São eles: 

 

• Definição da política regional do turismo e sua integração na política de 
desenvolvimento da região; 
• Gestão e planejamento; 
• Promoção; 
• Investimento e promoção do desenvolvimento. 

 

 No intuito de esclarecer o processo de enquadramento dos municípios às novas 

Regiões de Turismo, será estudado o Decreto-Lei nº 67/2008 de 10 de Abril, suas atribuições 

e competências. 

 Inicialmente podem ser citadas as novas denominações. A cidade de Aveiro é a sede 

da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal que corresponde ao NUT II e a 

composição é a seguinte: Baixo Vouga, Baixo Mondego, Pinhal Interior Norte, Pinhal Interior 

Sul, Dão-Lafões e Beira Interior Sul. 

                                                 
2 Até 1982 as Regiões de Turismo eram definidas pelo Estado. Com o Decreto-Lei nº387/82 de 16 de Agosto, 
passaram a ser definidas regionalmente. Em 2006, com o PENT, novamente passaram a ser definidas pelo 
Estado. 
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 A nova Região de Turismo do Centro de Portugal Continental tem funções integradas 

entre os participantes regionais e essas são suas respectivas atribuições: 

• Aproveitamento sustentado dos recursos turísticos; 

• Orientações e diretrizes adequadas com a política de turismo definida pelo 

Governo; 

• Colaborar com órgãos centrais e locais para atingirem objetivos dentro da política 

nacional; 

• Realização de estudos de caracterização turística identificando e dinamizando os 

respectivos recursos; 

• Monitorar a oferta turística regional, tendo em conta a afirmação turística dos 

destinos; 

• Dinamizar e potenciar os valores turísticos; 

 Cabem aos municípios integrantes da Região de Turismo Centro diversas 

competências, tais como: planejamento turístico; dinamização e gestão; promoção turística; 

estabelecimento de parcerias; instalação, exploração e funcionamento da oferta turística; que 

serão sintetizadas a seguir. 

 Planejamento Turístico 

 O município de Aveiro em conjunto com os outros conselhos terá de definir e 

implementar estratégias turísticas para a área regional. Estabelecer e promover parcerias com 

universidades e centros educacionais para promover a realização de estudos e projetos de 

investigação e por fim participar quando solicitado, na elaboração de instrumentos de gestão 

territorial, por meio dos planos municipais e regionais. 

 Dinamização e Gestão 

• Identificar e gerir os principais produtos turísticos da área regional; 

• Elaborar e executar planos de dinamização para a atividade. 

 Promoção Turística 

 A Região de Turismo do Centro de Portugal Continental irá participar em conjunto 

com o Turismo de Portugal para definir e executar estratégia nacional de promoção externa e 

apoiar eventos com conteúdo turístico de projeção internacional. 

 Cabe também definir e implementar estratégia regional de comunicação e marketing, 

através da criação e gestão de postos de turismo a nível regional, sendo que o mesmo pode ser 

afeto a sua sede ou em qualquer outra delegação e nas regiões espanholas fronteiriças. 
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 Estabelecimento de Parcerias 

 É de suma importância fechar parcerias para a atividade turística. Sendo assim 

Portugal estabelece normas específicas para as regiões turísticas associarem-se a quaisquer 

entidades de direito público ou privado, cujos fins se relacionem com a área regional de 

turismo. 

 Para ter mais força as regiões devem participar de celebrações, protocolos e acordos 

em relação a projetos de interesse, para se obter uma articulação e coordenação integrada com 

pólos de desenvolvimento turístico criados no âmbito regional. 

 Instalação, Exploração e Funcionamento da Oferta Turística 

1. Participar, a solicitação dos municípios interessados na elaboração dos 

regulamentos municipais; 

2. Exercer quaisquer competências em matéria de instalação, exploração e 

funcionamento da oferta turística; 

3. Colaborar em atividades de formação e certificação profissional. 

 O Turismo do Centro de Portugal possui delegações que assumirão as designações de 

Pólo de Marca Turística, na qual Aveiro se insere na delegação Ria de Aveiro – NUT III 

(Baixo Vouga). As estruturas serão obrigatoriamente profissionalizadas e especializadas na 

implementação de um desenvolvimento consolidado e a dinamização dos produtos turísticos 

estratégicos. 

 No próximo capítulo, a partir do que foi levantado sobre as políticas de regionalização 

de Brasil e Portugal, será feito um estudo sobre a competitividade de destinos turísticos em 

especial de Avieiro em Portugal e de Ilhabela no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 – COMPETITIVIDADE DE DESTINOS TURÍSTICOS 
 

 

2.1 Competitividade no Turismo 

 

 

 A literatura recente tem identificado a competitividade como um conjunto de 

indicadores de desempenho ou eficiência em detrimento da busca de construção de um 

estatuto teórico próprio para o conceito. Dessa maneira, ocorre a redução da noção de 

competitividade a algo que se esgota no produto ou na firma que o produz. Mas a 

competitividade é um fenômeno que se plasma no âmbito do setor que a constitui e no 

mercado, este último como o principal espaço de concorrência inter-capitalista (KUPFER, 

1992). 

 Chudnovsky e Porta (1990, p.8) realizam um estudo com base em treze definições 

recentes de competitividade e “propõe a existência de enfoques microeconômicos e 

macroeconômicos do conceito”. As definições que se situam no enfoque microeconômico têm 

seu cerne na firma. Nestas, a competitividade está associada à aptidão de uma firma no 

projeto, produção e vendas de um determinado produto em relação aos seus concorrentes. Já 

no enfoque macroeconômico, a competitividade aparece como a capacidade de economias 

nacionais de apresentarem certos resultados econômicos relacionados quase sempre ao 

comércio internacional, em outros, mais amplos, com a elevação de nível de vida e o bem-

estar social. 

 Mesmo que sejam estudos voltados à macroeconomia não se pode prescindir de 

fundamentos microeconômicos genéricos, que sejam pertinentes com suas particularidades 

enquanto objeto analítico.  

 Outro autor Haguenauer (1989) organiza vários conceitos de competitividade em dois 

grupos: a) a competitividade como desempenho – a competitividade expressa na participação 

no mercado (market-share) por um momento do tempo e seu indicador mais imediato seria a 

cota de participação do setor no comércio internacional total da mercadoria. b) a 

competitividade como eficiência – a competitividade por meio da relação insumo-produto 

praticada pela empresa ou destino e a capacidade da empresa ou destino em converter 

insumos em produtos com o máximo de rendimento, neste caso é a produção mais eficaz que 

a destaca de seus concorrentes. 
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Na primeira visão, é a demanda no mercado que, ao arbitrar quais produtos 
de quais empresas serão adquiridos, estará definindo a posição competitiva 
das empresas, sancionando ou não as ações produtivas, comerciais e de 
marketing que as empresas tenham realizado. Na segunda visão, é o 
produtor que, ao escolher as técnicas que utiliza submetido às restrições 
impostas pela sua capacitação tecnológica, gerencial, financeira e 
comercial, estará definindo a sua competitividade (KUPFER, 1992). 

 

 A conciliação analítica entre as duas visões encontram obstáculos. Fajnzylber (apud 

KUPFER, 1992) avalia a competitividade como desempenho atribuindo-lhe qualificativos 

como aumento da produtividade, ou baixos salários, taxa de cambio, entre outros, dependendo 

das fontes que a originam. Para o autor os fatores determinantes da competitividade podem 

ser bem abrangentes e que competem no mercado internacional não apenas empresas mais 

também sistemas produtivos, esquemas institucionais, organizações sociais e assim, a 

competitividade depende também de externalidades como o sistema educacional, infra-

estrutura, aparato institucional público e privado, sistema financeiro, e outros mais. Neste 

contexto serão incluídos os destinos turísticos. 

 Para este estudo a competitividade é entendida não como uma característica das 

empresas ou de um produto, mas a uma dimensão extrínseca a eles, estando relacionada ao 

padrão da concorrência presente no mercado a que o produto ou empresa pertencem. Desta 

maneira, é o padrão de concorrência a variável determinante e a competitividade a variável 

determinada ou de resultado. 

 Em um estudo os autores UI Haque (1995), Chudnovsky e Porta (1990) afirmam que a 

competitividade “é um dos temas mais relevantes nas agendas de políticas públicas em nações 

desenvolvidas e em desenvolvimento”. 

 Vale ressaltar que a concorrência existente entre destinos, é um fator decisivo no 

turismo internacional e muito influenciada pelo Estado.  

 

[...] a maioria dos bens de um destino turístico deve ser atrativos e 
funcionais, assim os serviços oferecidos pelo Estado às empresas do setor 
serão com vantagens competitivas. A diferença se dará com a participação 
efetiva entre o poder público e a iniciativa privada (TRIGO, 2005, p.16).  

 

 O mesmo autor enfoca que no contexto atual do turismo é importante renovar produtos 

e serviços com tais ferramentas: sistema de informação, inovação, rejuvenescimento das 

atrações de um determinado destino e as estratégias de diferenciação (melhoria de produtos, 

gerenciamento, investimentos contínuos e sistema de garantia de qualidade). 
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 No entanto, para alcançar as renovações citadas acima é fundamental planejar a 

atividade a fim de minimizar impactos potencialmente negativos e maximizar retornos 

econômicos nos destinos e, dessa forma estimular um processo ordenado do turismo a longo 

prazo. (HALL, 2001). 

 Para que um determinado destino turístico possa se manter competitivo frente a seus 

concorrentes a administração pública necessita: coordenar diferentes agentes sociais e 

econômicos, participação dos setores do turismo (público, privado e comunidade) na 

elaboração dos planos da atividade na localidade, aptidão em estimular a capacidade de 

inovação nos destinos (BRASIL, 2008). 

 Em relação às formulações teóricas sobre a competição entre destinos e também sobre 

o desenvolvimento regional é nítida a tendência básica em que as regiões sejam vistas cada 

vez menos isoladamente e que estejam integradas a um sistema ou de clusters e/ou redes. É de 

extrema importância o processo de organização dos clusters e das redes, para que os destinos 

possam de forma ordenada, planejada e sustentável alcançar objetivos que os tornem mais 

competitivos no setor de turismo. 

 Sendo assim Porter (1999) menciona que o cluster pode ser entendido como uma 

região polarizada, pois envolve o agrupamento de unidades territoriais geográficas contíguas 

que apresenta um grau de interdependência nas suas relações (culturais, econômicas e 

sociais). Inspirado na idéia de que cluster é um agrupamento de objetivos similares de 

organizações empresariais que se unem para competir, o autor, aprofundou o conceito de 

aglomerado de empresas: 

 Sendo assim, Porter (1999) menciona que o cluster pode ser entendido como uma 

região polarizada, pois envolve o agrupamento de unidades territoriais geográficas contíguas 

que apresenta um grau de interdependência nas suas relações (culturais, econômicas e 

sociais). Inspirado na idéia de que cluster é um agrupamento de objetivos similares de 

organizações empresariais que se unem para competir, o autor aprofundou o conceito de 

aglomerado de empresas: 

 

Um aglomerado é um agrupamento geograficamente concentrado de 
empresas interelacionadas e instituições correlatas numa determinada área, 
vinculadas por elementos comuns e complementares. O escopo geográfico 
varia de uma única cidade ou estado para todo um país ou mesmo uma rede 
de países vizinhos (PORTER, 1999, p.211). 

 

 Ainda sobre clusters Beni (2001) salienta que os clusters são estratégias de áreas do 

ambiente que se juntam com o Turismo, um setor tão relevante quanto petróleo e informática. 
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É um modelo de desenvolvimento e gestão integrada entre Estado e iniciativa privada, que 

destaca seus atrativos, por meio de um diferencial turístico, com equipamentos e serviços de 

qualidade. Por fim apresenta-se aos distintos mercados consumidores de Turismo como um 

produto acabado, final, com tarifas diferenciais na forma de package tours (pacotes) em alto 

nível de competitividade internacional. 

 Um dos pontos mais fortes do modelo de cluster é sua flexibilidade e adaptabilidade, a 

praticamente todos os setores produtivos. Além disso, aplica-se de forma igualmente ajustada, 

tanto em países ou regiões desenvolvidas como em economias frágeis ou deprimidas. Nestas 

últimas, o cluster pode exercer importante papel na alavancagem do setor e da região. As 

externalidades inerentes ao modelo mostram-se importantes para o desenvolvimento regional, 

porque alcançam as empresas e toda a sociedade (TOMAZZONI, 2007) 

 O Quadro 6 apresenta a importância da flexibilidade e adaptabilidade da metodologia 

utilizada nos sistemas de clusters, comparando-as com a metodologia convencional. 

 

 

Fatores Metodologia Convencional Metodologia dos Clusters 

1. Agente Governo Sociedade, Iniciativa Privada e Governo 

2. Motivação 
Aproveitamento de recursos e 
fatores disponíveis 

Aproveitamento de oportunidades de 
mercado 

3. Fatores Regionais 

Vantagens comparativas 
tradicionais (dotação de 
recursos naturais e mão-de-obra 
abundante) 

Vantagens competitivas dinâmicas (serviços 
terciários e quaternários, recursos humanos 
qualificados, ambiente de pesquisa, infra-
estrutura, entre outros) 

4. Competitividade 
Localizada, com base em custos 
de produção 

Sistêmica, fundamentada em custos de 
transação e gestão e utilização de fatores com 
inovação tecnológica 

5. Elaboração 
Órgãos oficiais de promoção de 
investimentos e/ou consultorias 

Criação coletiva (governo, empresários, 
consultoria) 

6. Credibilidade Baixa Alta 

Quadro 6 – Metodologia Convencional versus Metodologia de Clusters 

Fonte: do autor (2008), adaptado de Thomazi (2006). 

 

 

 Segundo Thomazi (2006), o modelo de cluster segue os mesmos princípios do 

desenvolvimento sustentável do turismo focalizando-se na sustentabilidade econômica, 

sociocultural e ambiental. Por meio desses fatores propõem a cooperação, inovação, 

aprendizagem e integração social, tendo como resultado o aumento da competitividade. 
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 Correlacionado ao modelo de cluster aparece um conjunto de linhas de comunicação 

interligadas denominadas de redes que podem servir de cooperação interorganizacional no 

turismo. Theobald (1998, p.848) as considera como “um novo paradigma organizacional”, 

pois, são capazes de abrir novas perspectivas e implantar novas dinâmicas no setor. A 

aplicabilidade desse modelo para o setor turístico estabelece o desenvolvimento de sistemas 

de informação, construção de padrões de comunicação e confiança, cooperação, planejamento 

conjunto e integração operacional, contribuindo para a redução dos riscos para os 

investidores, além do aumento da produtividade e da competitividade no mercado global. 

 No contexto do turismo, as redes são iniciativas voltadas para o desenvolvimento da 

cultura associativa e participativa. Podem exercer papel importante na gestão do setor, no 

fomento de redes locais, regionais, estaduais que tenham a perspectiva de promover as 

interconexões dos destinos com os principais agentes promotores e distribuidores do produto 

turístico nas regiões (BRASIL, 2008) 

 Na Tabela 2 há um panorama favorável em relação a criação organizacional de redes. 

 

 

Tabela 2 – Interesse Regional na Formação de Redes. 

Aspectos Positivos das Redes Porcentagem 

1 – Interesse em fazer parte de uma rede 98 
2 – Disponibilidade em ajustar a forma de trabalho e se compatibilizar 
com elementos da rede 

100 

3 - Regiões de Turismo como elemento coordenador da rede 78 

4 – Aumento da competitividade das organizações  100 
5 – Capacidade de sobrevivência meio a crises e recessões dos 
mercados 

98 

6 – Conduzem a soluções melhor informadas 87 

7 – Melhor gestão e planejamento de recursos 80 

8 – Mais eficiência e eficácia na elaboração de políticas 96 

9 – Melhoria do funcionamento do mercado 75 

10 – Melhor coordenação horizontal de políticas 94 

11 – Aumento da visibilidade das organizações não lucrativas 70 

12 – Melhor ajustes aos desafios empregados pela globalização 100 
13 – Processos de tomada de decisão e qualidade do funcionamento 
das regiões 

91 

14 – As redes não conduziriam a mais conflitos 77% 

Fonte: do autor (2008) adaptado de Costa (2007). 
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 Dentre os aspectos destacados na tabela, nota-se que o futuro das organizações é 

evoluir para as redes, de tal modo que elas serviriam como importante ferramenta de 

desenvolvimento dentro das regiões de turismo e como conseqüência, beneficiariam todas as 

organizações que integram a cadeia produtiva do setor. Mas também, deve-se pautar que a 

implantação de redes de organizações na área do turismo é complicada, pois, há rotinas 

convencionais instaladas, interesses corporativos e uma cultura individualista no setor. 

 As idéias abordadas até o momento enfatizam a representatividade da integração das 

regiões de turismo com processos de clusters e redes para aumentar a competitividade dos 

destinos. Tornar determinado atrativo ou localidade mais competitiva depende de ações que 

levem ao planejamento responsável, a formação de parcerias (governos e iniciativa privada) e 

ao envolvimento da comunidade que ao obter um maior entendimento intensifica sua 

integração na dinâmica da atividade turística. 

 Dados importantes sobre a competitividade foram levantados pelo Fórum Mundial 

Econômico (World Economic Forum), por meio da revista Travel & Tourism Competitiveness 

Report (Relatório sobre a competitividade no turismo). O objetivo deste estudo é contribuir 

para se alcançar uma indústria turística sustentável, pois os impactos das mudanças climáticas 

no mundo e da poluição dos destinos turísticos nos últimos anos fez crescer em âmbito global 

a conscientização e a necessidade em demonstrar uma liderança forte no setor para a 

preservação dos recursos do turismo. 

 O relatório apresenta o ranking de competitividade de 130 países com itens 

relacionados à Estrutura Organizacional, ao Ambiente Empresarial e Infra-estrutura e aos 

Recursos Humanos, Culturais e Naturais. Nas tabelas 3,4,5 e 6, estão as colocações e notas de 

Brasil e Portugal, países estudados neste trabalho. O anexo B traz as informações do 

levantamento na íntegra. 

 

 

Tabela 3 – Índice de Competitividade Turística 

Índice Geral de 
Competitividade 

Subitens de Competitividade 
Estrutura 

Regulamentar 
Ambiente Empresarial 

e Infra-Estrutura 
Recursos Humanos, 
Culturais e Naturais 

País Rank Nota Rank Nota Rank Nota Rank Nota 

Portugal 15 5,09 14 5,50 22 4,83 11 4,93 

Brasil 49 4,29 84 4,11 67 3,55 06 5,21 
Fonte: World Economic Forum (2008) 
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 No ranking geral de competitividade mundial no turismo, Portugal aparece na 15º 

lugar, enquanto o Brasil está apenas na 49ª posição. O estudo envolveu países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. Esta divisão pode explicar o ranking e as notas nos subitens da tabela. 

Portugal, país desenvolvido, ficou bem a frente no ranking e nas notas nos subitens de 

Estrutura Regular e de Ambiente Empresarial e Infra-Estrutura. Mesmo não estando no 

mesmo patamar dos países mais ricos da Europa, Portugal faz parte da União Européia – UE, 

bloco econômico que contribui para que a nação tenha uma moeda forte, estimulando a 

indústria e mantenha certo padrão de qualidade nos serviços oferecidos e na infra-estrutura em 

geral. Quanto ao Brasil, o país obtém melhor classificação no subitem dos Recursos 

Humanos, Culturais e Naturais. Isso pode ser conseqüência da grande extensão territorial do 

país, que possui variados tipos de ecossistemas, climas, grande diversidade cultural, e 

disponibilidade de mão-de-obra para a produção. 

 

 

Tabela 4 – Estrutura Organizacional/ Regulamentar 

Índice Geral de 
Estrutura 

Organizacional 

Subitens Estrutura Organizacional 
Política de 
normas e 

regulamentos 

Sustentabilidade 
Ambiental 

Garantia e 
Segurança 

Saúde e 
Higiene 

Prioridade de 
Viagens e 
Turismo 

País Rank Nota Rank Nota Rank Nota Rank Nota Rank Nota Rank Nota 

Portugal 14 5,50 21 5,19 15 5,38 16 5,94 30 5,96 27 5,04 

Brasil 84 4,11 95 3,81 37 4,90 128 3,15 69 4,46 68 4,24 

Fonte: World Economic Forum (2008) 

 

 

 A tabela 4 discute temas importantes sobre o Índice Geral da Estrutura 

Organizacional. Novamente Portugal se mantém a frente do Brasil, na 14º colocação. Nesse 

caso, Portugal está mais bem classificado também em todos os demais subitens (Política de 

normas e regulamentos; Sustentabilidade ambiental; Garantia e Segurança; Saúde e Higiene; 

Prioridade de Viagens e Turismo), com os 21º, 15º, 16º, 30º e 27º lugares respectivamente, 

enquanto o Brasil ocupa o 95º, 37º, 128º, 69º e 68º lugares no ranking. Esses resultados 

demonstram maior estruturação por parte do governo português. Como mencionado na tabela 

anterior, o país está consolidado na Comunidade Européia e tem maior maturidade política, se 

preocupando com as questões do meio-ambiente, segurança e saúde de forma mais enfática 

beneficiando a população local e os visitantes. 
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 No caso do Brasil, vale destacar a o item que trata das políticas e regulamentos, muitas 

vezes ineficientes devido à descontinuidade política da nação, e diferenças nos ideais 

partidários. Cabe ainda dizer que a segurança é um problema sério brasileiro, deixando-o atrás 

de países como o Paquistão e a Rússia. Por fim, no que diz respeito a viagens e turismo, 

novamente, o subdesenvolvimento afeta de forma expressiva o país. Em uma nação 

desenvolvida e com economia estável como Portugal, há um número maior de pessoas que 

conseguem reservar dinheiro para viajar. Além disso, os valores acessíveis das tarifas aéreas, 

a disponibilidade de ampla malha ferroviária e a curta extensão territorial facilitam o 

deslocamento interno e para países próximos. Já no Brasil, além de possuir extensão maior 

que os países do oeste Europeu juntos, o transporte é majoritariamente rodoviário, que é 

muito caro e as tarifas aéreas são de alto custo. 

 

 

Tabela 5 – Ambiente Empresarial e Infra-Estrutura 

Índice Geral de 
Ambiente 

Empresarial e 
Infra-Estrutura 

Subitens Ambiente Empresarial e Infra-Estrutura 
Infra-Estrutura 
de Transporte 

Aéreo 

Infra-Estrutura 
de Transporte 
Terrestre 

Infra-Estrutura 
Turística 

Competitividade 
de Preços da 

Indústria Turística 

País Rank Nota Rank Nota Rank Nota Rank Nota Rank Nota 

Portugal 22 4,83 31 4,19 24 5,03 13 6,32 86 4,36 

Brasil 67 3,44 45 3,59 95 2,89 47 4,17 92 4,31 

Fonte: World Economic Forum (2008) 

 

 

 Na questão do Ambiente Empresarial e Infra-Estrutura, da tabela 5, Brasil e Portugal 

estão classificados bem próximos no subitem de Competitividade de Preços da Indústria 

Turística em 92º e 86 º lugares respectivamente. Porém, no Índice Geral, o Brasil está apenas 

em 67º lugar, enquanto Portugal encontra-se em 22º. Nota-se que essa diferença está 

relacionada com os demais subitens da tabela – Infra-Estrutura de Transporte Aéreo, Infra-

Estrutura de Transporte Terrestre e Infra-Estrutura Turística – em que o Brasil apresenta notas 

muito aquém das de Portugal. Os itens analisados no momento são fundamentais para o 

desenvolvimento da atividade turística, e permite observar que o Brasil necessita de 

amadurecimento político e organizacional, para de fato utilizar adequadamente todo o seu 

potencial para o turismo. 
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Tabela 6 – Recursos Humanos, Culturais e Naturais 

Índice Geral de 
Recursos Humanos, 
Culturais e Naturais 

Subitens Recursos Humanos, Culturais e Naturais 
Recursos 
Humanos 

Afinidade com 
Viagens e Turismo 

Recursos 
Naturais 

Recursos 
Culturais 

País Rank Nota Rank Nota Rank Nota Rank Nota Rank Nota 

Portugal 11 4,93 37 5,26 42 5,05 81 2,89 02 6,52 

Brasil 06 5,21 66 4,98 94 4,48 03 5,81 12 5,58 

Fonte: World Economic Forum (2008) 

 

 

 Na tabela 6, o Brasil ocupa a 06ª posição no Índice Geral de Recursos Humanos, 

Culturais e Naturais, colocação que o deixa a frente de Portugal (11º colocado) e bem 

posicionado na totalidade de países pesquisados. No subitem de Recursos Naturais o país está 

em 03º lugar, por contar com uma riqueza inestimável de ecossistemas (Floresta Amazônica, 

Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, entre outros) além de recursos hídricos e áreas ainda pouco 

exploradas pelo homem. Já Portugal ocupa 81º lugar, porém está em 02º no quesito Recursos 

Culturais, afinal é um dos primeiros países da Europa e tem um acervo rico de patrimônios, 

cidades históricas, castelos entre outros. Não muito atrás, está o Brasil, classificado em 12º, 

porque também possui grande número de patrimônios da humanidade e manifestações 

culturais e folclóricas relacionadas as tradições das diferentes regiões brasileiras. O país está 

atrás também nos subitens Recursos Humanos mesmo com amplo contingente de mão-de-

obra, esta em grande parte não é qualificada, e em Afinidade com Viagens e Turismo, devido 

a fatores antes apresentados como a falta de dinheiro para o lazer, as altas taxas de transporte 

e a deficiência na infra-estrutura de base e turística. 

 Após uma breve descrição sobre a competitividade no turismo, os processos que 

contribuem para o seu desenvolvimento – formação de clusters e redes e a apresentação de 

alguns dados sobre Brasil e Portugal, torna-se possível e viável a realização de um estudo 

comparativo entre os destinos Aveiro (Portugal) e Ilhabela (Brasil). A partir desse ponto serão 

abordados dados e estratégias específicas de cada localidade para uma posterior comparação 

entre elas. 
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2.2 Competitividade do Turismo no Brasil 

 

 

 No Brasil estudos sobre a competitividade foram estimulados pelo Ministério do 

Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior (MDIC) por meio dos Fóruns de 

Competitividade, ferramenta estratégica no contexto da Política Industrial, Tecnológica e de 

Comércio Exterior que compõem o Programa "Competitividade das Cadeias Produtivas", 

integrante do Plano Brasil para Todos/ PPA 2004-2007, que foi coordenado pelo MDIC e 

gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento da Produção (SDP) (BRASIL, 2004). 

 Seu objetivo é elevar a competitividade industrial das principais cadeias produtivas do 

País no mercado mundial, com ações relativas à geração de emprego, ocupação e renda, ao 

desenvolvimento e à desconcentração regional da produção, ao aumento das exportações, à 

substituição competitiva das importações e à capacitação tecnológica das empresas (BRASIL, 

2004). 

 Para esse projeto a competitividade dos produtos brasileiros, seja do ponto de vista do 

mercado interno como do externo, deve ser analisada sob o enfoque das dimensões: 

 a) empresarial – produtividade (relação entre custo e preço, qualidade, inovação e 

marketing); 

 b) estrutural – mercadológica; 

 c) sistêmica – fatores macroeconômicos. 

 O papel do governo é integrar os atores de cada setor para que possam propor 

alternativas para cada uma das Cadeias Produtivas, entre elas o Turismo, com a criação do 

Ministério do Turismo estas ações passam para esta pasta. 

 O Ministério do Turismo contratou a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro para 

realizar um estudo de competitividade dos destinos brasileiros. O diagnóstico estudou 65 

destinos turísticos priorizados pelo governo resultando no Relatório Brasil, documento que  

irá orientar o trabalho e os recursos do governo federal e também auxiliar Estados e 

municípios no desenvolvimento turístico. Uma das dificuldades mais freqüentes encontradas, 

ao longo da pesquisa e análise dos dados, foi a falta generalizada de estatísticas no País. 

Dados primários foram coletados nos destinos e, em alguns casos, dados locais não puderam 

ser considerados por não utilizarem metodologia confiável e compatível com a do estudo ou 

simplesmente por não possuírem método algum. Os dados secundários foram de fontes 

oficiais como as disponíveis no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e RAIS 

– Relação Anual de Informações Sociais. 
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 O coordenador dessa pesquisa definiu competitividade como a capacidade crescente 

de gerar negócios nas atividades do setor de forma sustentável e que proporcione experiência 

positiva ao turista, não sendo considerada como competição, que é quando se trabalha de olho 

no concorrente, procurando apenas ser melhor do que ele (BRITO, 2008). 

 De acordo com o Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do 

Desenvolvimento Turístico Regional (BRASIL, 2008), nos últimos anos, os mercados têm 

demonstrado uma preocupação com a competitividade internacional. 

 O documento foi estruturado em cinco macrodimensões – Infra-estrutura, Turismo, 

Políticas Públicas, Economia e Sustentabilidade e subdivididas em 13 dimensões – Infra-

estrutura Geral; Acesso; Serviços e Equipamentos Turísticos; Atrativos Turísticos; Marketing; 

Política Pública; Cooperação Regional; Monitoramento; Economia Local; Capacidade 

Empresarial, Aspectos Sociais, Ambientais e Culturais. Posteriormente esses itens foram 

analisados de acordo com sua importância para a competitividade no turismo. 

 Em relação à construção dos índices de competitividade dos destinos, consideraram-se 

variáveis que permitam a verificação das capacidades (direta e indireta) da indústria turística. 

O critério de pontuações e fórmulas foi elaborado de acordo com cada macrodimensão 

diagnosticada e de suas respectivas dimensões. A aplicação foi feita com o alvará do Mtur. 

Todo o processo se pautou em discussões de fóruns de turismo, com a participação de todos 

os interessados como: Mtur, Secretarias Estaduais de Turismo, Sebrae, representantes de 

órgãos de classe, profissionais do setor e comunidade acadêmica. 

 A metodologia usada no estudo permite o apontamento dos pontos fortes e fracos de 

cada destino e assim as possíveis alocações de recursos por parte de políticas públicas a fim 

de consolidá-los. Os itens analisados na pesquisa podem ser vistos no quadro 7: 

 

 

Macrodimensão Dimensão Variáveis 

Infra-Estrutura 
Infra-Estrutura 
Geral 

- Saúde pública: expectativa de vida da população; postos de atendimento 
ambulatoriais; equipamentos de resgate; operação durante a alta temporada; 
existência de aterro sanitário; serviço de limpeza pública; tratamento de resíduos 
hospitalares; campanhas educativas de coleta seletiva. 
 - Energia, comunicação e facilidades financeiras: quantidade de telefones 
públicos, postos dos correios, bancos e caixas eletrônicos (cartões internacionais), 
casas de câmbio; regularidade do fornecimento de energia (sazonal e diário) 
- Segurança pública: número de homicídios; efetivo policial ofensivo (municipal 
e estadual); grau de estruturação do corpo de bombeiros, defesa civil, delegacias de 
polícia e guarda municipal. 
- Urbanização: conservação dos postes de iluminação, lixeiras, abrigos, ônibus, 
telefones públicos, banheiros públicos, etc; sinalização das ruas (placas e 
numeração); Elementos de drenagem, para o escoamento de águas pluviais. 

Continua na página 75 
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Macrodimensão Dimensão Variáveis 

Infra-Estrutura Acesso 

- Transporte Aéreo: proximidade do destino em relação a aeroportos centrais; 
abrangência de vôos (nacionais e internacionais); disponibilidades de companhias 
aéreas. 
- Acesso Rodoviário: adequação da distância da rodoviária; profissionais 
qualificados em centros de informação turística; infra-estrutura. 
- Outros Tipos de Acesso (aquaviário e ferroviário): existência de meios de 
transporte alternativo; amplitude dos modais nos destinos; serviços de transporte 
para o turista chegar ao centro do destino; infra-estrutura dos terminais. 
- Sistema de Transporte no Destino: opções de transporte (ônibus, táxi, metrô, 
van, entre outros); qualidade e conforto. 

Turismo 

Serviços e 
Equipamentos 
Turísticos 

- Sinalização Turística: adequação da sinalização turística de acordo com o Mtur, 
conteúdo e informação. 
- Centro de atendimento ao turista: localização geográfica estratégica 
(aeroportos, rodoviárias, nos atrativos e na sede do órgão do turismo), profissionais 
capacitados e disponibilização de mapas turísticos. 
- Espaço para eventos: estrutura para a realização de diversos tipos de eventos e a 
localização dos espaços (proximidade com meios de hospedagem, aeroportos, 
rodoviárias e centros financeiros). 
- Capacidade dos meios de hospedagem: qualidade dos serviços hoteleiros de 
redes internacionais, níveis de oferta ao turista (econômica, standard e luxo), 
capacidade dos destinos em formular um sistema de padronização da qualidade. 
- Capacidade do turismo receptivo: presença de city tour, visitas guiadas, 
circulação entre os destinos no entorno. 
- Qualificação profissional: qualidade das instituições de ensino, programas 
voltados ao treinamento dos recursos humanos e atividade turística como um todo. 
- Restaurantes: capacidade de articulação e orientação de empresários e 
funcionários do setor, na capacitação em relação a manipulação de alimentos e 
higiene na preparação. 

Atrativos 
Turísticos 

- Atrativos Naturais: elementos da natureza que são usados para fins turísticos 
(rio, ilhas, montanha, serra, flora, fauna, duna, entre outros). 
- Atrativos Culturais: bens materiais ou imateriais (artesanato, manifestações 
folclóricas, gastronomia, etc). 
- Eventos Programados: debates de interesse comum, negociação e exposição de 
produtos e serviços, com data e local pré-estabelecida. 
- Realizações técnicas, científicas e artísticas: obras, instalações, organizações e 
atividades técnico-científicas que motivem turistas específicos para cada destino. 

Marketing 

- Planejamento de marketing: tempo de duração, indicadores de desempenho e 
acompanhamento dos gestores, processo de formulação e interação com a 
iniciativa privada. 
- Participação em feiras e eventos: participação do destino em feiras de 
promoção turística e organização local de evento dessa espécie. 
- Material promocional: campanha sobre a realidade do local, segmentos 
turísticos que pretende vender, tipo de material (folhetos, manuais de 
comercialização dos atrativos, CDs e DVDs) e agenda de eventos. 
- Sítio do destino na internet (website): se as páginas de internet contem 
informações turísticas, atualização e disponibilização em língua estrangeira. 

Política Pública 
Política 
Pública 

- Estrutura municipal para apoio ao turismo: exclusividade com o setor de 
turismo, autonomia em relação a fontes próprias de orçamento, grau de interação 
da gestão pública municipal com outras pastas dentro da organização e poder de 
utilizar mecanismos de participação popular. 
- Grau de cooperação com o Governo Estadual: participação dos destinos nos 
fóruns estaduais aplicação (representação direta ou instâncias regionais). 
- Grau de cooperação com o Governo Federal: inserção dos destinos nos 
programas oferecidos pelo Mtur, qualificação profissional, apoio à infra-estrutura 
turística, financiamento para o turismo e investimentos recebidos do governo 
federal. 
- Existência de cooperação de planejamento: elaboração de Plano Diretor 
Municipal (PDM), e sua aplicabilidade, além de outros planejamentos formais. 
- Existência de cooperação público/privado: envolvimento dos municípios e do 
setor privado com melhorias da segurança, proteção do meio ambiente, incremento 
de imagem, financiamento de novos negócios turísticos, etc. 

Continua na página 76 
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Macrodimensão Dimensão Variáveis 

Política Pública 

Cooperação 
Regional 

- Governança: princípios da gestão, responsabilidade, transparência e legalidade 
pública do setor, organização em instâncias regionais, órgãos governamentais, 
fórum estaduais e municipais de turismo. 
- Projetos de cooperação regional: mobilização e representatividade dos setores 
públicos, privados e comunidade, disseminação das informações, estruturação e 
formatação dos destinos. 
- Planejamento: desenvolvimento integrado para a região e os responsáveis pelo 
andamento, eficiência e eficácia na aplicabilidade regional e o monitoramento, por 
meio de relatórios formais. 
- Roteirização: produtos diferenciados, mais investimentos, participação dos 
atores na elaboração dos roteiros e diversificação dos segmentos comercializados a 
nível nacional e internacional. 
- Promoção e apoio à comercialização: parceria entre o destino e outros 
municípios em três níveis: internacional, nacional e regional. 

Monitoramento 

- Pesquisas de demanda: identificar o perfil dos turistas por meio de registros 
administrativos, centros de atendimento e processos de coleta de dados. 
- Pesquisas de oferta: os dados levantados do setor, a periodicidade das pesquisas 
e a aplicabilidade na elaboração de políticas públicas, planejamento, promoção. 
- Sistema de estatísticas do turismo: sistema de dados de comparação entre 
destinos, para que a administração pública possa elaborar estratégias de políticas de 
turismo adequadas para a região. 
- Medição dos impactos da atividade turística: auxiliar o desenvolvimento com 
monitoramento dos impactos: econômico, social, ambiental e cultural. 
- Setor específico de estudos e pesquisas no destino: criação de setores 
especializados de profissionais para realizar pesquisas. 

Economia 

Economia 
Local 

- Participação relativa do setor privado na economia local: participação da 
iniciativa privada em empreender no local e organizar os recursos para o 
desenvolvimento dos negócios turísticos. 
- Infra-estrutura de comunicação: serviços de TV a cabo, números de linhas 
telefônicas e número de operadoras de celular. 
- Infra-estrutura de negócios: negociação do setor privado nos destinos, com 
benefícios fiscais e linhas de financiamento que auxiliem nos negócios 
- Empreendimentos ou eventos alavancadores: existência de complexos 
turísticos que possam sustentar o setor de eventos e identificar os agentes como: 
Convention & Visitors Bureau, capazes de captar eventos para o destino. 

Capacidade 
Empresarial 

- Qualificação profissional para o trabalho: identificar as instituições de ensino 
e escolas técnicas, hierarquia nos cargos em turismo e formação profissional. 
- Presença de grupos nacionais e internacionais do setor de turismo: 
identificação de grupos estrangeiros no turismo, por meio de cadeia hoteleira e 
locadoras de veículos. 
- Concorrência e barreiras de entrada: aplicação de arranjos produtivos locais, 
criação de novos negócios, concorrência nos preços e diferenciação da qualidade. 
- Número de empresas de grande porte, filiais e/ou subsidiárias: adequação das 
empresas de grande porte em relação aos destinos. 

Sustentabilidade 
Aspectos 
Sociais 

- Educação: inclusão da população na aprendizagem, instrução e qualificação do 
setor para ocupar os empregos diretos e indiretos gerados pela atividade turística. 
- Empregos gerados pelo turismo: impacto do turismo na geração de emprego 
para a comunidade local do destino (empregos formais e informais) e também as 
principais deficiências na formação da força de trabalho local. 
- Política de enfrentamento e prevenção à exploração sexual infanto-juvenil: 
políticas executadas pelos destinos no combate a exploração sexual de forma 
integrada com os diversos agentes da sociedade, bem como a forma de 
financiamento e sensibilização das campanhas, como também a existência da 
ferramenta do disque denúncia (Disque 100). 
- Uso de atrativos e equipamentos turísticos pela população: o uso efetivo dos 
atrativos locais (naturais, culturais, artificiais), por parte da população local e a sua 
forma de utilização – gratuita ou paga e os programas de incentivo para o 
aproveitamento dos equipamentos existentes. 
- Cidadania: envolvimento das comunidades para minimizar problemas sociais e 
aumentar a sustentabilidade do destino, conseguir avaliar a competitividade por 
esse aspecto é fundamental a sensibilização e conscientização dos envolvidos. 
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Macrodimensão Dimensão Variáveis 

Sustentabilidade 

Aspectos 
Ambientais 

- Código ambiental municipal: existência de mecanismos legais para a 
implantação de um código ambiental, por meio de licenciamento ambiental, 
criação e consolidação de UCs e conselho municipal de meio ambiente. 
- Atividades em curso potencialmente poluidores: identificar atividades 
poluidoras, como: refinarias, indústrias químicas, etc e a qualidade da água e do ar. 
- Rede pública de distribuição de água: tratamento da água, sistema de 
distribuição. Se existe campanhas de utilização racional  
- Rede pública de coleta e tratamento de esgoto: posturas municipais de coleta e 
tratamento de esgoto, serviços de separação dos absolutos, cobrança da taxa de 
coleta e disposição de unidades de tratamento. 
- Destinação pública de resíduos: a geração de resíduos é inevitável, mas a forma 
como são tratados ou descartados é fundamental. 
- Unidades de Conservação no território municipal: melhor organização do 
meio ambiente e a proteção natural, existência de planos de manejo e de atividades 
econômicas em suas áreas. 

Aspectos 
Culturais 

- Produção cultural associada ao turismo: existência de expressões culturais, 
aspectos relacionados ao artesanato e culinárias típicas e a sua comercialização. 
- Patrimônio histórico e cultural: patrimônio material e imaterial; tombamento 
dos patrimônios e políticas de preservação (pública, privada, ou público-privado). 
- Aspectos de governança: administração da cultura e sua formatação 
compartilhada com outras pastas da gestão pública, controle de capacidade de 
carga e manejo dos bens culturais, a existência de legislação e projetos de 
implementação de turismo cultural. 

Quadro 7 – Macrodimensões, Dimensões e Variáveis do estudo de competitividade Brasileira 

Fonte: do autor (2008) baseado no Relatório Brasil (2008) 

 

 

 Para pontuar os quesitos relacionados acima, o estudo considerou cinco níveis, numa 

escala de 0 a 100 (Quadro 8). 

 

 

Pontos Condições dos destinos 

Nível 1 0-20 O destino apresenta certas deficiências em algumas dimensões. 

Nível 2 21-40 
O destino apresenta melhoria em alguns fatores, mas ainda são 
inadequados para turismo. 

Nível 3 41-60 O destino possui situação regularmente satisfatória. 

Nível 4 61-80 O destino releva condições adequadas para a atividade turística. 

Nível 5 81-100 O destino revela alto grau de satisfação para o turismo. 
Quadro 8 – Escala para pontuação na competitividade de destinos turísticos 

Fonte: Relatório Brasil (2008) 

 

 

 Para divulgar os resultados fez-se uma média da pontuação que as 65 localidades 

receberam nas macrodimensões, dimensões e variáveis, em âmbito nacional, das capitais e das 

não-capitais. O gráfico a seguir traz o resultado consolidado das macrodimensões (Figura 13): 
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Figura 13 – Gráfico do Resultado Consolidado das Macrodimensões 

Fonte: Relatório Brasil (2008) 

 

 

 É possível observar no gráfico que a média nacional de 52,7 pontos situa-o na faixa 

intermediária – nível 3, ou seja um país que não está completamente pronto para a atividade 

turística. A média das capitais (58,7 pontos), deixou-a bem próxima do limite do nível 4, 

enquanto as não-capitais alcançou a pontuação de 48,3 pontos, ficando bem abaixo do que se 

almeja em um plano que visa a regionalização dos destinos. 

 Quanto as dimensões, os resultados consolidados foram disposto em uma tabela: 

 

 

Tabela 7 – Resultado Consolidado das dimensões 

Dimensões 
Média 

Brasil Capitais Não-Capitais 
Total Geral 52,7 58,7 48,3 
Infra-estrutura geral 61,8 71,2 55,1 
Acesso 61,6 69,0 56,3 
Serviços e equipamentos turísticos 40,8 50,7 33,8 
Atrativos turísticos  56,9 54,5 58,6 
Marketing 37,6 45,9 31,7 
Políticas públicas  50,3 54,9 47,0 
Cooperação regional 49,0 48,1 49,6 
Monitoramento 34,8 41,6 30,0 
Economia local 56,9 65,4 50,9 
Capacidade empresarial 50,6 70,3 36,7 
Aspectos sociais 57,2 62,3 53,5 
Aspectos ambientais 59,0 63,2 56,1 
Aspectos culturais 50,0 56,3 45,5 

Fonte: Relatório Brasil (2008) 

Nível 5 

Nível 3 

Nível 4 

Nível 2 

Nível 1 
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 De acordo com a tabela, as não-capitais, que são os destinos visados para a 

regionalização do turismo, apresentam em quase todas as dimensões notas inferiores as 

médias alcançadas pelas capitais e Brasil, estando classificadas nos níveis 2 e 3, inferindo que 

as localidades ainda necessitam de muitas adaptações para realmente se tornarem destinos 

com estrutura satisfatória para realização de atividades turísticas. 

 Diante do apresentado, o estudo da FGV mostra que vários, dentre os 65 destinos 

selecionados como indutores, estão aquém do esperado para o desenvolvimento do turismo 

com padrões internacionais. 

 

 

2.3 Competitividade do Turismo em Portugal 

 

 

 Para aumentar a competitividade portuguesa, o PENT, no Eixo I que diz respeito a 

Território, Destinos e Produtos, traçou linhas estratégias para desenvolver novos pólos de 

atração turística, dinamizar clusters regionais e ampliar a acessibilidade O esquema a seguir 

apresenta as forças competitivas e as características de mercado dos 10 novos produtos3 

turísticos propostos para aumentar as vantagens competitivas em Portugal: 

 

 

                        

Figura 14 – Forças competitivas e características de mercado dos produtos portugueses 

Fonte: PENT (2006) 

                                                 
3 Os 10 novos produtos estão na descrição do PENT: Sol & Mar; Touring Cultural e Paisagístico; City Break; 
Golfe, Turismo de Natureza, Saúde e bem-estar; Turismo Náutico, Resorts integrados; Gastronomia e Vinhos. 
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 A partir do esquema acima, o MEI cita os elementos fundamentais da competitividade 

que contribuem para alcançar os objetivos estratégicos propostos no PENT (Figura 15): 

 

 

               
Figura 15 – Elementos da competitividade e a contribuição para os objetivos estratégicos 

Fonte: PENT (2006) 

 

 

 Sobre o esquema, a disponibilidade de recursos, aliada a esforços para cumprir metas, 

políticas eficazes de investimento, formação de produtos, comercialização, gestão, entre 

outros, conseqüentemente contribuirá para realização dos objetivos estratégicos (geração de 

empregos, atração de investimentos, [...] e rapidez de operacionalização) pretendidos por 

Portugal ao idealizar o PENT. 

 O governo português priorizou a Estratégia de Lisboa – Portugal de Novo (Programa 

Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego PNACE) – 2005/2008 para estabelecer 

projetos e linhas de financiamentos no contexto da UE. Estes processos serão articulados em 

conjunto com outros países da Comunidade Européia para agregar as sinergias envolvidas 

espaço da União. 

 De acordo com a Estratégia de Lisboa (2005, p.3) Portugal será capaz de “competir 

economicamente à escala global garantindo em simultâneo a coesão social e a 

sustentabilidade dos processos de desenvolvimento e incorporar níveis de inovação do 
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conhecimento, tecnologia e qualificação”. Isso beneficiará a competitividade de novos 

produtos diferenciados principalmente nos destinos turísticos especializados em segmentos 

turísticos do tipo desportivo, de saúde e sênior. 

 Para compreender melhor o contexto português da competitividade será sintetizado no 

Quadro 9 as políticas e medidas estratégicas do Domínio Microeconômico 3 – 

Competitividade e Empreendedorismo do PNACE que contém diversas determinações ligadas 

a tecnologia e a ciência: 

 

 

Políticas Medidas Estruturantes 

Competitividade e 
Empreendedorismo 

Dinamização do investimento empresarial: criar o Programa de apoio a 
Projetos de Potencial Interesse (PIN); reestruturar o sistema de capital de risco. 

Melhoria das condições para o desenvolvimento competitivo das PMEs 
(Pequenas e Médias Empresas) e do Empreendedorismo: elaborar sistemas 
de informação às empresas, comércio além do portal da empresa; criar as 
primeiras Áreas de Localização Empresarial (ALE); programar MIVE (Mercado 
de Iniciativas de Valor Empresarial); inserir plataformas para a inovação, 
exportação e competitividade; incentivar o programa inovjovem; introduzir o 
ensino de empreendedorismo nas escolas secundárias. 

Estabelecimento de parcerias e da dinamização de clusters, reforçando a sua 
competitividade internacional: programas de parcerias empresariais; 
contrapartidas de aquisições públicas; relançamento do programa dínamo; 
reforço do cluster do Turismo com conta satélite do turismo português e projeto 
proturismo; sistema de informação geográfica; atualização da promoção turística 
externa; desenvolvimento de 5 projetos pilotos na construção de produtos 
turísticos diferenciados e competitivos. 

Coesão Territorial 

Promoção do uso efetivo de uma sociedade de informação inclusiva: redes 
urbanas para a competitividade e a inovação; parcerias para a reabilitação 
urbana; novas soluções para a qualidade e funcionalidade das cidades; 
simplificação e eficiência dos instrumentos de ordenamento do território; 
cidades e regiões digitais; implementação de uma rede ferroviária de alta 
velocidade. 

Quadro 9 – Políticas e Estratégias do Domínio Microeconômico 3 – Competitividade e 

Empreendedorismo do PNACE 

Fonte: do autor (2008) Estratégia Lisboa – Portugal de Novo (2005) 

 

 

 A ação do país, para se adequar as mudanças do mercado mundial sob a ótica da 

programação financeira da União Européia, foi lançar o Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN – 2007/2013), que vem substituir o Quadro Comunitário de Apoio III 

(QCAIII – 2000/2006). A organização do QREN estabelece três agendas temáticas: 
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1. Agenda para o Potencial Humano: aperfeiçoamento profissional; formação 

avançada para a competitividade; empreendedorismo, cidadania; inclusão e desenvolvimento 

social; e promoção da igualdade de gênero; 

2. Agenda para os Fatores de Competitividade: estímulos à produção do 

conhecimento e desenvolvimento tecnológico; incentivos à inovação; ações para o 

desenvolvimento empresarial; sociedade da informação, redes e infra-estruturas de apoio a 

competitividade regional; e ações integradas de valorização econômica dos territórios menos 

competitivos; 

3. Agenda para a Valorização do Território: melhores condições de atratividade; 

reforço de conectividade internacional, acessibilidade e mobilidade; políticas de cidades e 

redes; e infra-estruturas e equipamentos para a coesão territorial e social. 

 Os princípios orientadores para a concretização da viabilidade econômica e da 

sustentabilidade financeira das três agendas temáticas são definidos nos seguintes Programas 

Operacionais. 

 

 

PROGRAMAS OPERACIONAIS 

Programas Operacionais Temáticos de Potencial Humano, fatores de competitividade e 
valorização do território. Serão co-financiados pelo Fundo Social Europeu, Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional e Fundo de Coesão, respectivamente 

Programas Operacionais Regionais do Continente – Norte, Centro (neste inclui-se o 
município de Aveiro, que sedia a Entidade Regional do Centro de Portugal), Lisboa, Alentejo 
e Algarve. Serão co-financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

Programas Operacionais das Regiões Autônomas dos Açores e Madeira. Serão co-
financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e pelo Fundo Social 
Europeu. 

Programas Operacionais de Cooperação Territorial Transfronteiriça (Portugal, Espanha e 
Bacia do Mediterrâneo); Transnacional (Espaço Atlântico, Sudoeste Europeu, Mediterrâneo e 
Madeira, Açores e Canárias); Inter-Regional e de Redes de Cooperação Inter-Regional. Serão 
co-financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 

Quadro 10 – Programas Operacionais das Agendas Temáticas do QREN 

Fonte: do autor (2008) adaptado do Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro (2008) 
 

 

 Além das propostas para a alavancar a competitividade do PENT, da Estratégia de 

Lisboa e das Agendas Temáticas, a 19ª Barômetro da Academia Aberta do Turismo (BAAT) 

realizada em 2008, organizou o Fórum Mensal Responsável do Instituto de Planeamento e 
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Desenvolvimento do Turismo (IPDT) que está ligado à 114 agentes do setor de turismo. Nele, 

os destinos turísticos obtiveram uma porcentagem sobre o grau de qualificação em relação ao 

seu poder competitivo no mercado (Tabela 8). 

 

 

Tabela 8 – Grau de Qualificação dos destinos Portugueses  

Qualificação dos Destinos % de Importância 

Segurança 76,1% 

Limpeza 10,4% 

Patrimônio histórico, cultural e natural 1,5% 

Afinidade por viagens e turismo 54,7% 

Infra-estrutura aérea 69,2% 

Infra-estrutura terrestre 27,7% 

Infra-estrutura portuária 3,1% 

Sensibilidade para receber turistas 53% 

Formação técnica dos recursos humanos 28,8% 

Fonte: do autor (2008) adaptado de Barros (2008) 

 

 

 De acordo com a tabela acima, a segurança em Portugal alcançou 76, 1%, que pode ser 

um dos pontos capazes de conferir maior competitividade ao turismo nacional. Há também a 

importância na infra-estrutura aérea com 69, 2%, por apresentar as empresas low-cost  com 

preços acessíveis. Essas características influem para que a afinidade por viagens e turismo 

tenha um bom desempenho (54,7%), além da busca pelo conforto e qualificação dos recursos 

humanos e atendimento. 

 Em suma, as políticas e estratégias de Portugal para se enquadrar nos desafios da 

competitividade estarão apoiadas na cooperação e criação de redes, como também no 

crescimento econômico, na modernização do tecido empresarial, nas competências de gestão 

das PMEs (como forma de minimizar as desvantagens competitivas) e na desburocratização 

dos procedimentos de serviços públicos. 
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2.4 Ilhabela e Aveiro 

 

 

2.4.1 Ilhabela 

 

 

 O município de Ilhabela é uma das Estâncias Turísticas do Estado de São Paulo. 

Classificada como Balneária, participa do PRT por meio do Circuito do Litoral Norte Paulista. 

 Para o Plano Gestor de Turismo de Ilhabela – PGT (2005, p.37) o município deve 

“proporcionar ao visitante, experiências turísticas diferenciadas, promover a inserção da 

comunidade, conservar o patrimônio cultural e natural, como também a valorização da cultura 

e desenvolvimento econômico” para com isso, tornar-se mais atraente no setor turístico. 

 O PGT (2005) definiu 8 estratégias para o aperfeiçoamento da estrutura turística do 

destino que devem ser aplicadas por meio de 26 projetos, alguns de início imediato, outros em 

curto, médio e longo prazo. A implantação será basicamente de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Turismo e Fomento. Para esse trabalho foram delimitados sete projetos 

considerados pelo autor essenciais para a localidade se inserir no contexto global da 

competitividade de destinos turísticos. O quadro 11 expõe estes projetos: 

 

 

PROJETOS 
Projeto Centro de Formação Profissional em Turismo: criação de um centro de formação em turismo com 
cursos de capacitação e reciclagem, a fim de suprir a demanda por mão-de-obra qualificada, em parceria com 
instituições de ensino e o Sistema S. Espera-se contribuir para o desenvolvimento da cadeia produtiva. 
Projeto de Formação de Gestores Públicos e Privados: preparação dos gestores quanto à implementação das 
estratégias de clusterização e regionalização, pautados no envolvimento e mobilização do trade e setor público 
entre os destinos turísticos e os empreendimentos competitivos. 
Projeto de Desenvolvimento do Empreendedorismo e Incentivo ao Investimento em Turismo: criar um 
núcleo de iniciativas empreendedoras que incentiva a competitividade no setor do turismo. São necessárias 
parcerias com o Sebrae e outras instituições financeiras que contribuam com linhas de crédito. 
Projeto Sistema de Gestão do Turismo Municipal: busca facilitar a gestão pública em diferentes áreas, 
organização e provisão de informações ao visitante, coleta de dados, processos de certificação de 
empreendimentos, para aumentar a eficácia na comunicação e captação de investimentos para o município. 
Projeto Website Dinâmico e Interativo de Ilhabela: visa a criação de um website que aumente o grau de 
interatividade e motivação do turista, e auxuliaa tomada de decisão e planejamento da oferta turística. 
Projeto Participação em Feiras e Eventos: participação em feiras e eventos nacionais e internacionais como 
ferramenta eficaz para o canal de distribuição do produto turístico, que amenizar a sazonalidade, otimizar 
recursos de promoção e comercialização e aumenta a projeção do município nos mercados nacional e mundial. 
Projeto Pontos de Venda do Produto Ilhabela: dinamizar os canais de distribuição com 3 iniciativas: 
centro de informação turístico ampliado, website do destino e agências de turismo emissivo. 

Quadro 11 – Projetos essenciais para as estratégias de desenvolvimento turístico em Ilhabela 

Fonte: Plano Gestor de Turismo (2005) 
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 Dentre os projetos citados acima, não será possível identificar neste trabalho aqueles 

que já estão sendo aplicados, ou qualquer outra informação de resultados obtidos, pois, ao 

questionar a Secretaria de Turismo e Fomento de Ilhabela sobre este assunto, não houve 

resposta aos contatos estabelecidos. 

 Mais recentemente, como já mencionado, Ilhabela foi um dos 65 municípios 

selecionado para ser indutor do desenvolvimento do turístico regional. Os resultados de 

competitividade apresentados no Relatório Brasil levaram o município a montar um Grupo 

Gestor para discutir qual a postura que Ilhabela adotaria diante do quadro apresentado.  

 O Grupo Gestor decidiu, no Seminário Técnico sobre a Competitividade realizado em 

agosto de 2008, priorizar algumas macrodimensões, dimensões e variáveis e elaborar 

propostas de aplicação imediata para melhorar a oferta competitiva. 

 O método utilizado para identificar as prioridades a serem resolvidas foi a confecção 

da Tabela GUT. Após listar-se os problemas encontrados ou atividades a serem realizadas, 

faz-se a análise e a pontuação 1, 3, 4 ou 5 para cada perspectiva: 

 Gravidade - são as conseqüências se nada for feito. 

 Urgência - prazo para tomada de decisão 

 Tendência - proporção do problema futuro 

 A pontuação deve ser multiplicada e o resultado é a classificação das prioridades. 

 

 

Valor Gravidade - Conseqüências 
se nada for feito 

Urgência - Prazo 
para tomada de decisão 

Tendência - Proporção do 
problema futuro GxUxT 

5 
Os prejuízos ou dificuldades 
são extremamente graves 

É necessária uma 
ação imediata 

Se nada for feito o agravamento 
da situação será imediato 125 

4 Muito graves 
Com alguma 
urgência 

Vai piorar a curto prazo 64 

3 Graves Mais cedo possível Vai piorar a médio prazo 27 

1 Sem gravidade Não tem pressa 
Não vai piorar e pode até 
melhorar 1 

Quadro 12 – Perspectivas e pontuação utilizadas para construir a Tabela GUT  

Fonte: GRESULTADOS [?] 

 

 

 No Seminário, determinou-se ainda, que naquele momento seriam traçadas estratégias 

apenas para os itens que obtivessem um grau de prioridade acima de 80. São eles: 
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Acesso Outros tipos de acesso (aquaviário e ferroviário) 125.0 
Infra-Estrutura Segurança pública 125.0 
Atrativos Turísticos Atrativos naturais 91.3 
Aspectos Ambientais Rede pública de coleta e tratamento de esgoto 125.0 
Serviços e Equipamentos 
Turísticos 

Qualificação profissional 98.5 

Economia Local Empreendimentos ou eventos alavancadores 92.0 
Políticas Públicas Existência de cooperação público-privada 88.3 
Serviços e Equipamentos 
Turísticos 

Espaços para eventos 82.8 

Quadro 13 – Macrodimensões, dimensões e variáveis priorizadas na Tabela GUT 

Fonte: Relatório Ilhabela (2008) 

 

 

 A tabela com o grau de prioridade de todas as macrodimensões, dimensões e variais 

do estudo de competitividade estão no anexo C. 

 Dentre os apontamentos observados, somente a integração entre as propostas do Plano 

Gestor, do Relatório Brasil sobre a competitividade e do Programa de Regionalização Federal, 

por meio de estratégias e ações de investimentos e do enquadramento de prioridades poderá 

transformar a base do desenvolvimento econômico municipal e regional em Ilhabela. 

 

 

2.4.2 Aveiro 

 

 

 Fazendo uma alusão ao Capitulo 1, no contexto da regionalização de turismo, Aveiro 

está enquadrada na Região de Turismo do Centro de Portugal. A Região elaborou o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT), documento especial que irá 

definir os investimentos e estratégias de desenvolvimento da regional e que esboça 

orientações para a intervenção nas políticas setoriais traçadas pelos PMOT (Planos 

Municipais de Ordenamento do Território) e o pelos PDM (Plano Diretor Municipal) 

 Um fator que provavelmente ampliara o potencial competitivo dos destinos turísticos 

do Centro de Portugal é o investimento em sistemas científicos e tecnológicos pela 

valorização das capacidades de produção, transferência de conhecimento, prioridades 

estratégicas de promoção e desenvolvimento de clusters regionais: 

• Cluster da Floresta: está relacionado com os recursos agro-florestais, que 

constituem a imagem da marca da Região Centro. 
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• Cluster das Indústrias do Mar: aproveitamento dos recursos hídricos e as indústrias 

correlacionadas. 

 Dentro de uma economia globalizada e competitiva a cooperação regional é 

fundamental para fortalecer o desenvolvimento dos setores. Além do PROT, entra em vigor 

no dia 28 de Abril de 2008 o Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro com os 

seguintes municípios envolvidos: Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, 

Mira, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar e Vagos. O plano baseia-se em um modelo 

estratégico com objetivos que levem a dinamização do setor do turismo, melhoramento das 

acessibilidades, sustentabilidade, gestão integrada do território, entre outros fatores relevantes 

na vertente da competitividade mundial. 

 Para a aplicação do Plano Intermunicipal, cada localidade tem responsabilidades 

específicas, e neste momento serão expostas as resoluções do município de Aveiro. 

 Segundo o Gabinete de Desenvolvimento Econômico e Fundos Estruturais – GDEFE 

(2008) o município deve se promover, por meio do desenvolvimento sustentável e com 

projetos enquadrados sob as orientações estratégicas e políticas: regionais, nacionais e 

européias. Entretanto é fundamental fontes de financiamentos do PNACE e do PROT, para 

fomentar as vantagens competitivas do destino. 

 Para se inserir na conjuntura globalizada de competição de destinos, Aveiro elaborou o 

PECA – Plano Estratégico para o Concelho de Aveiro (2008) que se baseia em projetos 

voltados para: inovação e tecnologia, PMEs, empreendedorismo, capital humano, entre 

outros4. 

 O PECA (2008, [?]) tem por missão enquadrar o município: 

 

[...] como uma cidade pólo de uma região alargada, assumindo-se como uma 
cidade solidária, sustentável e com qualidade de vida, sendo que num 
contexto marcado por processos de globalização e competitividade 
crescentes, a capacidade de afirmação individual e conjunta de potenciais 
específicos é fundamental, e exigindo uma aposta forte na dinamização 
econômica, empreendedorismo, investigação e inovação, apoiado numa 
crescente cooperação de agentes e instituições. 

 

 Pretendem-se com o Fundo de Investimento do Concelho de Aveiro (FICA) a 

modernização de micro e pequenas empresas, para assim o município obter um produto 

financeiro inovador e atrativo em comparação aos produtos do mesmo gênero 

disponibilizados no mercado. Também se propõe, por meio de indicadores estatísticos de 

                                                 
4 O grau de relevância desses projetos já foi discutido no tópico que aborda a competitividade em Portugal. 
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crescimento e evolução do potencial (econômicos, demográficos e sociais) servir de modelo 

para outros municípios já que foi escolhida para ser sede da Região Centro de Portugal. 

 Para maximizar as vantagens competitivas, Aveiro aposta em projetos que tenham por 

base a: inovação, tecnologia e empreendedorismo, por exemplo. 

• Urban Network for Innovation in Ceramics – UNIC: este projeto é liderado por 

vários países da Comunidade Européia e com respectivas cidades participantes: França – 

Limoges; Portugal – Aveiro; Hungria – Pécs; Reino Unido – Stoke-em-Trent; Espanha – 

Castellon; Holanda – Delft; Itália – Faensa; e Romênia – Cluj-Napoja. O objetivo será 

promover a integração entre o tecido empresarial e poder público local na iniciativa de tornar 

mais competitivo o cluster do setor. As principais atuações do município de Aveiro serão a 

promoção da inovação, fortalecimento da indústria e integração urbana. 

• Rede Eco-Industrial: desenvolver estratégias para alcançar o desenvolvimento 

sustentável da região, ampliar o investimento privado e a eficiência do aproveitamento dos 

recursos e criar sinergias de cooperação que irão auxiliar na competitividade das PMEs. 

• Fin-Urb-Act: criação de novas empresas nas áreas da inovação e tecnologia, rede de 

incubadoras, promoção do empreendimento no ensino secundário, a fim de melhorar a 

competição na economia globalizada. 

 A Câmara Municipal de Aveiro – Serviços de Turismo estabelece de acordo com o 

Quadro 14, dez ações estratégicas para área do Turismo. 

 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

1 Agir em colaboração com os diversos agentes responsáveis pela oferta turística 

2 
Definir e concretizar modelos sustentáveis de desenvolvimento de produtos de elevado potencial de 
crescimento da procura 

3 Coordenar os esforços de promoção para criar sinergias na rentabilização dos meios existentes 

4 Apostar na inovação 

5 Apostar num sistema em rede de gestão do conhecimento e comunicação 

6 
Criar condições mais vantajosas para a capitação de investimentos e concretização de novos 
projetos turísticos de qualidade e interesse estratégico para a região 

7 Qualificar os recursos humanos afetados na atividade turística 

8 Desenvolver projetos de investimento no turismo em articulação com agentes locais do setor 

9 
Apostar na promoção do destino Aveiro através de uma estratégia diferenciadora e inovadora para 
os diversos públicos-alvo 

10 
Criar condições para um maior envolvimento das populações locais no setor, fator indispensável 
para o desenvolvimento sustentável e para a proteção e preservação de bases históricas e culturais 

Quadro 14 – Ações Estratégicas para o Turismo em Aveiro 

Fonte: do autor (2008) adaptado da Câmara Municipal de Aveiro (2008) 
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 O destino turístico de Aveiro aposta em promover-se, por meio da Plataforma 

@veiroturismo (www.aveiro.eu e www.visitaveiro.com) para dinamizar a oferta turística e se 

firmar como um pólo aglutinador das dinâmicas setoriais. A promoção também será feita em 

participação de feiras com o slogan “Aveiro um destino muitas sensações!”, em que os 

produtos turísticos serão promovidos em diversas vertentes e trabalhados na forma de redes. 

 

 

2.5 Análise comparativa da competitividade em Ilhabela e Aveiro 

 

 

 Após a pesquisa bibliográfica nos Capítulos 1 e 2 sobre políticas públicas, políticas de 

turismo no Brasil e em Portugal e competitividade, identificou-se cinco variáveis – Acesso; 

Infra-estrutura de Base; Cooperação Regional e Políticas Públicas; Estrutura, Serviços e 

Equipamentos Turísticos; Sustentabilidade Social, Ambiental e Cultural – consideradas 

fundamentais pelo autor, para que Ilhabela e Aveiro tornem-se destinos mais competitivos 

perante o mercado internacional de turismo. 

 Para realizar um estudo comparativo da competitividade entre Ilhabela e Aveiro, 

optou-se por listar em cada variável a situação atual dessas localidades e as propostas para se 

enquadrar aos padrões da atual sociedade consumidora. Vale lembrar que não há a intenção de 

comparar qual país é mais competitivo, afinal, como já referenciado, não existem países 

competitivos, mas indústrias competitivas dentro dos países. Também não pretende-se 

escolher qual município é mais atrativo, se Ilhabela ou Aveiro, pois as diversidades no 

contexto econômico e social, a localização em diferentes países e continentes, entre outros 

aspectos, não permite tal abordagem. A intenção é demonstrar, em cada variável, qual dos 

destinos está mais próximo de atingir a excelência no que o mercado mundial considera 

indispensável para se alcançar a competitividade (Quadros 15 e 16).  

 No caso de Ilhabela, os dados da situação atual foram retirados do Plano Gestor de 

Turismo, que apresenta propostas para serem implantadas no período de 2005 a 2008. Como 

não há informações do que já foi realizado do Plano Gestor, as propostas e estratégias 

analisadas no quadro 16 foram retiradas do Relatório Ilhabela, elaborado no Seminário 

Técnico sobre a Competitividade a partir dos resultados apontados no Relatório Brasil. É 

importante lembrar que o Relatório Ilhabela não tem propostas para todas as macrodimensões, 

dimensões e variáveis estabelecidas pela FGV no estudo de competitividade, mas apenas para 

as que alcançaram um grau de prioridade maior que 80 de acordo com a Tabela GUT. 
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 Já para Aveiro, as informações das variáveis serão extraídas de planos e órgão em 

esferas municipais e regionais (PROT, PECA, Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria 

de Aveiro e Câmara Municipal de Aveiro). O uso de programas regionais torna-se importante, 

pois neles são colocados apontamentos específicos para a cidade. 

 

 

SITUAÇÃO ATUAL 
Variáveis Aveiro Ilhabela 

Acesso 

*Posição geográfica estratégica, porém com 
comunicação rodoviária deficitária; 
*Ausência de aeroporto, apenas heliportos; 
*Ampla malha ferroviária; 
*Porto de Aveiro; 
*Apenas uma empresa de ônibus para transporte 
interno (MOVEAVEIRO); 
*Ciclovia com empréstimo gratuito de bicicletas para 
população e turistas. 

*Acesso rodoviário até São Sebastião; 
*Não possui aeroporto, apenas helipontos 
particulares; 
*Ausência de transporte ferroviário; 
*Acesso direto por via marítima (Balsa São 
Sebastião/Ilhabela); 
*Apenas uma empresa de ônibus para 
transporte interno (AUTO); 
*Presença de Ciclovia. 

Infra-estrutura 
de Base 

*Polícia Militar, Protecção Civil e Gabinete Técnico 
Florestal; 
*Corpo de Bombeiros; 
*Unidades de Saúde, públicas e privadas (Hospital, 
Centro Emergencial, Postos de Saúde); 
*Energia elétrica telefonia, fixa e móvel em toda a 
localidade; 
*Zoneamento Urbano e Plano de Urbanização. 

*Posto da Policia Militar; 
*Ausência de Corpo de Bombeiros; 
*Postos de saúde, predominante públicos, 
sem estrutura para atendimentos complexos; 
*Energia elétrica e telefonia fixa e móvel 
apenas na porção voltada para o continente; 
*Paisagem desordenada, sem traços de 
planejamento e pouca homogeneidade. 

Cooperação 
Regional e 
Políticas 
Públicas 

*Rota da Luz; 
*PROT e Plano Intermunicipal de Ordenamento da 
Ria de Aveiro; 
*Planos Municipais elaborados com base nas 
Diretrizes Nacionais; 
*Co-financiamento no turismo por fundos de 
investimentos europeus; 
*Material Promocional impresso, websites da Câmara 
Municipal (mapa interativo de Roteiro Turístico) e 
Rota da Luz (mapa interativo da Região de Turismo). 

*Circuito do Litoral Norte Paulista; 
*Planejamento Turístico Municipal; 
*Inclusão no Plano de Regionalização como 
um dos 65 municípios indutores; 
*Material Promocional: mensagens 
fragmentadas, incompletas e conflitantes; 
*Incluído na Macrorregião Turística das 
Vertentes Oceânicas Norte de São Paulo;  
*Membro do C&VB do Litoral Norte; 
*Não há um planejamento integrado de 
comunicação (turística e institucional); 

Estrutura, 
Serviços e 

Equipamentos 
Turísticos 

*Turismo voltado para os segmentos: Sol & Praia, 
Turismo Cultural, Gastronômico, Turismo Urbano; 
*Existência, mas insuficiente de sinalização turística; 
*Existência de uma Junta de Turismo – Sede da Rota 
da Luz, para informações turísticas; 
*Participação de feiras e eventos. 

*Existência de 2 Centros de Informações 
Turísticas; 
*Inexistência de sinalização turística; 
*Turismo voltado para os segmentos: Sol & 
Praia, Ecoturismo e Turismo de Aventura; 
*Participação em Feiras e Eventos. 

Sustentabilidade 
Social, 

Ambiental e 
Cultural 

*Diversificado sistema tecnológico e científico 
(Universidade, Institutos Politécnicos, entre outros); 
*Pouca absorção da mão-de-obra qualificada; 
*Incubadoras Empresariais em expansão; 
*Ineficiência de sistemas de saneamento básico e 
tratamento de resíduos sólidos; 
*Vasto Patrimônio Histórico do século XVI e XVII; 
*Balnealidade classificada como boa; 
*Zona de Proteção Ambiental e Reserva Natural das 
Dunas de São Jacinto. 

*Falta de saneamento básico;  
*Balnealidade considerada boa, com 
variações nos períodos de seca; 
*Alta taxa de analfabetismo (deverá mudar, 
pois atualmente todos os jovens da cidade 
estão matriculados em unidades de ensino); 
*Parque Estadual de Ilhabela; 
*Arquitetura dos estilos: Colonial, 
Maneirista e Modernista; 
*Descaracterização arquitetônica. 

Quadro 15 – Situação Atual das variáveis de competitividade 

Fonte: do autor (2008) 
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PROPOSTAS E ESTRATÉGIAS 
Variáveis Aveiro Ilhabela 

Acesso 

*Necessidade de um Plano de 
Ordenamento do Território que traga 
melhorias na mobilidade intra-regional e 
na estrutura espacial; 
*Cobrar a melhoria da coesão regional, 
com a construção da IC1 para interligar a 
EN09, a fim de minimizar o intenso 
tráfego. 

*Cobrar das Secretarias de Transporte, e Turismo do 
Estado, a contratação de consultoria aquaviária para 
diagnóstico das necessidades de estrutura de atracação 
e equipamentos; 
*Cobrar a definição de um Plano Emergencial de 
Travessia para Pedestres; 
*Definir que a operação de travessia seja gerida de 
forma compartilhada pelas instâncias Dersa, poder 
público municipal e iniciativa privada municipal; tendo 
como órgão fiscalizador a Capitania dos Portos; 
*Demandar, das Secretarias de Transportes, Turismo 
do Estado e Secretaria Nacional de Portos, um estudo 
de viabilidade de novos piers (São Sebastião/Ilhabela) 
que sirvam de alternativa de acesso à Ilhabela - como 
estrutura básica para hidrovia. 

Infra-estrutura 
de Base 

*Cobrar a melhoria da oferta de 
transportes públicos; 
*Criação de corredores de circulação dos 
veículos coletivos passageiros; 
*Parques de estacionamento de automóvel 
planejados e com dimensões adequadas; 
*Plano de Urbanização do Município – 
Polis Aveiro (requalificar patrimônios 
históricos, articular zonas de inovação 
urbana e fluidez do tráfego de veículos); 
*Cobrar a efetivação das estratégias do 
PDM, por meio do Zoneamento Urbano 
nas áreas de ocupação urbanística e não 
urbanística. 

*Acompanhar a implantação do projeto municipal de 
Segurança Pública, com verba estadual;  
*Reativar e fortalecer o Conseg (Conselho Municipal 
de Segurança); 
*Aumentar o efetivo das Polícias Civil e Militar 
compatível com a demanda turística; 
*Criar Guarda Civil Municipal não armada; 
*Criar Delegacia de Apoio ao Turista (Deatur). 

Cooperação 
Regional e 
Políticas 
Públicas 

*Priorizar estratégias de promoção no 
desenvolvimento de clusters regionais; 
*Implantação efetiva do PROT e Plano 
Intermunicipal da Ria de Aveiro; 
*Implantação do Projeto FICA –protocolo 
de cooperação entre os seguintes agentes: 
Câmara Municipal; Sociedade de Garantia 
Mutua; Associação Industrial de Aveiro;  
*Concretização do PECA, por meio da 
inovação, empreendedorismo, tecnologia e 
capital humano. 

*Criar um fórum que reúna: Instituto Ilhabela 
Sustentável, Associação de Hotéis, Bares e 
Restaurantes e Similares de Ilhabela, Associação 
Ilhabela Receptivo, Hotelaria e Gastronômica, 
Associação Comercial de Ilhabela, Secretaria de 
Turismo e Fomento, para discutir a criação de uma 
Agência Ilhabela ou um Convention Bureau para 
promoção e comercialização do destino; 
*Atualizar o Plano Gestor de Turismo, garantir a 
implementação das principais ações previstas e situar 
prioridades de ação para os próximos 24 meses; 

Estrutura, 
Serviços e 

Equipamentos 
Turísticos 

*Garantir a proteção dos habitats na área 
de intervenção da Ria de Aveiro; 
*Promoção de um Turismo Ecológico, 
com criação de modalidades esportivas 
que utilizem a energia eólica (windsurf, 
parapente, etc); 
*Promover uma melhor utilização da Ria 
por atividades náuticas da vela e remo. 

*Mapear todos os pontos turísticos de mergulho e 
sinalizá-los (parcerias com Ongs e outras associações); 
* Criar, a partir do Plano de Manejo, novos roteiros 
turísticos no interior do parque; 
*Criar e regulamentar novos roteiros turísticos 
(terrestres e marítimos) dentro do município, fora da 
área do parque estadual e fortalecer a contrapartida da 
iniciativa privada; 
*Capacitar o trade para atuação nas áreas de 
ecoturismo pelas normas ABNT e executar parcerias 
com Abeta e IBQP; 
*Cobrar da Prefeitura a realização de um estudo de 
viabilidade econômica, (turística e comercial) para 
construção de espaços para eventos e garantir que este 
estudo seja incluído no plano plurianual PPA. Se o 
projeto for viável, elaborar um projeto de viabilização 
por meio de parceria público-privada. 

Continua na Página 92
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Continuação da página 91 
PROPOSTAS E ESTRATÉGIAS 

Variáveis Aveiro Ilhabela 

Sustentabilidade 
Social, 

Ambiental e 
Cultural 

*Gerir os recursos ambientais de modo 
integrado com as cadeias de valor 
produtivo; 
*Necessidade de um plano de 
desenvolvimento com coerência e 
eficiência, por meio de regras ambientais 
bem definidas; 
*Preservação com financiamento do 
QREN, com critérios rigorosos de 
ordenamento e sustentabilidade ambiental; 
*Aproveitamento do Mar como fonte de 
energias renováveis (eólica e das ondas). 
*Educação ambiental 
*Plano Municipal de Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Aveiro; 
*Regulamento de resíduos sólidos urbanos 
e higiene pública do município de Aveiro. 

*Exigir da Secretaria Estadual do Meio Ambiente a 
definição de um Plano de Manejo para o Parque 
Estadual de Ilhabela; fortalecer o Conselho Consultivo 
do Parque Estadual na cobrança e elaboração do plano 
de manejo;  
*Fortalecer o Conselho Municipal de Meio Ambiente 
para que acompanhe: estudo de capacidade dos 
emissários submarinos do canal; instalação de rede 
coletora nos bairros mais adensados e implantação de 
sistema de tratamento; 
*Readequação dos emissários existentes e 
monitoramento contínuo dos efluentes;  
*Realizar estudo de novos sistemas de pequeno porte 
para implementar em locais não atendidos pela Sabesp; 
*Estabelecer parcerias público-privada para oferecer os 
cursos do Sistema e escolas técnicas;  
*Estruturar, equipar e regulamentar o acesso aos sítios 
arqueológicos já listados em áreas particulares ou não. 

Quadro 16 – Propostas e estratégias para as variáveis de competitividade 

Fonte: do autor (2008) 

 

 

 A análise da competitividade de Ilhabela e Aveiro será iniciada pelo quadro 15 que 

apresenta a situação atual dos municípios nas cinco variáveis sugeridas pelo autor. 

 Nota-se que na questão do acesso, o município de Aveiro encontra-se em uma posição 

geográfica estratégica no Centro de Portugal com fácil ligação entre o norte e o sul do país e 

com os demais da Europa. A ausência de aeroporto local não prejudica o acesso aéreo, já que 

gasta-se cerca de 50 minutos para chegar ao aeroporto Francisco de Sá Carneiro na cidade do 

Porto, utilizando-se do transporte ferroviário que oferece uma ampla malha com diversos 

horários, ou rodoviário. Pode-se dizer ainda do Porto de Aveiro, que não oferece muitas 

opções para a locomoção de pessoas, mas é indispensável para o transporte de cargas. Um 

fator de destaque é a presença de ciclovia, e o incentivo do poder público na sua utilização. 

Há empréstimo gratuito de bicicletas aos turistas e população local, ação contribui para 

diminuir a circulação de veículos automotores. O maior problema está mesmo nas vias de 

comunicação entre as rodovias da região, que não apresentam uma conectividade, 

ocasionando uma desvantagem a nível regional. 

 Em se tratando da infra-estrutura de base, o município oferece qualidade para a 

população local, e conseqüentemente para os turistas. A localidade com Postos da Policia 

Militar, corpo de bombeiros, unidades de saúde (públicas e particulares), energia elétrica e 

rede de telefonia (fixa e móvel) em toda a localidade. Existem projetos de zoneamento urbano 
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e plano de urbanização que colaboram para a requalificação urbana e o planejamento mais 

ordenado, a fim de contribuir para a atratividade do destino. 

 Um dos fatores mais relevantes do município de Aveiro é está na Cooperação 

Regional e Políticas Públicas. Existem diversos planos para o desenvolvimento turístico 

regional, que trazem diretrizes especificas para cada localidade e para a atuação em conjunto, 

como o PROT e o Plano Intermunicipal da Ria de Aveiro e também os Planos Municipais, 

que se orientam nas diretrizes nacionais para serem elaborados. O município compõe a Rota 

da Luz, que com a instituição do PROT, passará a ser chamada de Região de Turismo do 

Centro de Portugal, da qual Aveiro será a sede. A divulgação do destino é realizada por 

websites com mapas interativos dos roteiros turísticos e materiais impressos (mapas, atrativos, 

informações úteis, entre outros). O fortalecimento da regionalização do turismo é facilitado 

porque Portugal esta na zona do Euro e recebe investimentos de Fundos da Comunidade 

Européia. 

 Em estrutura, serviços e equipamentos turísticos identifica-se que os segmentos mais 

procurados são: Sol & Praia, Turismo Cultural, Turismo Gastronômico e Turismo Urbano 

(voltado para as ciências e tecnologia e realização de eventos). O município conta com 

sinalização turística, que insatisfatória para os padrões internacionais. Para aumentar a 

demanda por turismo, procura oferecer um produto diversificado e conta com calendário de 

participação em eventos e sede de informações para facilitar a comunicação no mercado. 

 Quanto a sustentabilidade (social, ambiental e cultural), na área de educação tem um 

diversificado sistema tecnológico e cientifico (contexto da Universidade de Aveiro) e ações 

empreendedoras com incubadoras empresariais, mas o município e a região têm problemas 

pois absorve muito pouco a mão-de-obra qualificada. O patrimônio histórico, rico e 

diversificado e altamente significante para o turismo, levando o Departamento de Cultura e 

Turismo a apoiar ações de resgate arquitetônico. Na área ambiental a Reserva Natural das 

Dunas de São Jacinto está integrada na Zona de Proteção Ambiental do município. A 

balnealidade é considerada boa, e apesar de insuficientes, existem sistemas de saneamento 

básico e coleta de resíduos sólidos.  

 Ao analisar Ilhabela, no que tange a acessibilidade, por se tratar de um arquipélago, o 

acesso direto é feito via marítima ou área. Não há aeroportos, apenas helipontos particulares. 

Dessa forma o transporte mais utilizado é o rodoviário, que permite a chegada até a cidade de 

São Sebastião. A partir daí a sua travessia é realizada por balsas. Durante a temporada, 

ocorrem esperas de até 2 horas para embarque na balsa, e o número não pode ser ampliado, 

pois não existe estrutura para atracação. Não há nenhum tipo de ligação ferroviária para 
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chegar à ilha. Assim como Aveiro, existe uma ciclovia, construída recentemente para facilitar 

a circulação de bicicleta, veículo muito usado pela população local e por turistas. 

 Talvez um dos maiores problemas enfrentados por Ilhabela para desenvolver o turismo 

esteja na infra-estrutura de base, que é deficitária tanto para a população local quanto para os 

turistas. Não há no município unidades de saúde pública para atender casos complexos nem 

corpo de bombeiros. O planejamento urbano é desordenado, a segurança pública insuficiente 

e os meios de comunicação e a energia elétrica funcionam apenas na parte do arquipélago que 

voltada para o continente. 

 Em relação a cooperação Regional e políticas de públicas, nota-se os esforços por 

parte do poder público para o Planejamento Turístico Municipal e também para se integrar no 

programa de regionalização orientado pelo MTur. Ilhabela é um dos 65 indutores do 

desenvolvimento regional, está incluído na Macrorregião Turística das Vertentes Oceânicas 

Norte de São Paulo, no Circuito Litoral Norte Paulista, é membro do CV&B do Litoral Norte, 

porém, não há um planejamento integrado de comunicação turística e institucional do 

município com os demais que participam desses roteiros. Além disso, o material de 

divulgação, principalmente o eletrônico, apresenta falhas que podem atrapalhar os turistas na 

escolha do destino. 

 Acompanhando a vertente encontrada na infra-estrutura básica, a estrutura, serviços e 

equipamentos turísticos também não possuem quadros muito animadores. Não encontra-se 

sinalização turística no município, o que dificulta a mobilidade de turistas e o acesso aos 

atrativos. Os dois centros de informações turísticas estão localizados em pontos estratégicos, 

porém a qualidade no atendimento e a falta de material (guias, mapas) comprometem sua 

atuação. O turismo está fortemente ligado a Sol & Praia, além do Ecoturismo e Turismo de 

Aventura que estão associados a vasta quantidade de recursos naturais. Apesar de possuir 

características arquitetônicas da época colonial, a falta de preservação não permite a atividade 

turística cultural. Ilhabela participa de feiras e eventos para divulgação de seus produtos, e 

mais uma vez percebe-se a falta de cooperação, já que muitas vezes o destino é divulgado 

isoladamente, fora do circuito que está inserido. 

 No quesito Sustentabilidade (social, ambiental e cultural), a falta de saneamento 

básico adequado, de sistemas de coleta de resíduos sólidos, a alta de analfabetismo e a 

descaracterização arquitetônica são apontadas como dificuldades para o desenvolvimento da 

atividade turística, mas também afetam a comunidade local. Merece destaque, em se tratando 

de meio ambiente, o Parque Estadual de Ilhabela que cobre 85% da superfície do arquipélago 

e mesmo assim não possui um plano de manejo. 



 95

 A partir do que foi listado em relação a situação atual dos destinos turísticos Aveiro e 

Ilhabela, buscou-se, em documentos oficiais, propostas e estratégias de ambos para 

alcançarem vantagens mais competitivas no mercado global. 

 O município de Aveiro tenta por meio de um Plano de Ordenamento do Território 

intensificar a mobilidade intra-regional, para tornar as vias de comunicação mais coesas em 

nível regional, aproveitando a boa infra-estrutura que elas possuem. Para melhorar a infra-

estrutura de base, pretende-se criar corredores de circulação de veículos coletivos e ampliar a 

oferta de transporte público municipal, de modo responsável sob as orientações do PDM por 

meio do Zoneamento Urbano de modo articulado entre os agentes envolvidos. 

 No intuito de expandir a cooperação regional Aveiro enfatiza a criação de clusters, 

além da implantação efetiva do PROT, do Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de 

Aveiro e do PECA, com os investimentos provindos do Projeto FICA, que colaborem para o 

destino se tornar diferenciado perante os concorrentes. Na atividade turística, é interessante a 

melhor utilização, proteção dos habitats na área de intervenção da Ria, principal atrativo da 

cidade, e ainda diagnosticar novos segmentos turísticos, por exemplo, o ecológico, para ajudar 

no desenvolvimento municipal. 

 Em relação a sustentabilidade (social, ambiental e cultural), conta com estratégias para 

gerir os recursos integrados com a cadeia produtiva, regulamentar a destinação dos resíduos 

sólidos, fazer a coleta seletiva do lixo (com instalação de Ecopontos), realizar a educação 

ambiental, entre outros, que dispostos nos diversos planos já mencionados. Existe ainda, em 

nível municipal, o Plano Municipal de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Aveiro. 

 Em Ilhabela foram analisadas apenas as propostas e estratégias do Seminário de 

Competitividade, que priorizou elementos de acordo com a tabela GUT. As váriaveis que 

precisam de ações imediatas são: outros tipos de acesso (aquaviário e ferroviário); segurança 

pública; atrativos naturais; rede pública de coleta e tratamento de esgoto; qualificação 

profissional; empreendimentos ou eventos alavancadores; existência de cooperação público-

privada; espaços para eventos. 

 Propõe-se o Plano Emergencial de Travessia de Pedestres, para tentar solucionar 

problemas estruturais do transporte aquaviário. A interação entre os níveis governamentais é 

fundamental para viabilizar melhorias no acesso e possibilitar novos empreendimentos na 

localidade. Na infra-estrutura de base a implantação do Projeto Municipal de Segurança 

Pública, juntamente com o aumento do efetivo policial, reativação co Conseg e criação de 

novos postos policiais e da delegacia de apoio ao turista, serão as estratégias para efetivar a 

segurança pública. 
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 Para a cooperação regional e políticas públicas, o município prioriza a criação de 

fóruns para discussão de interesse na cadeia produtiva, atualizar o Plano Gestor, com ações 

mais urgentes aplicadas em 24 meses, além de apontar a possível implantação de um 

Convention Bureau para fomentar a captação eventos para a localidade, proporcionando uma 

maior visibilidade da imagem Ilhabela e minimizando efeitos da sazonalidade. Para isso, faz-

se necessária a implementação de espaços adequados para eventos. 

 Os recursos naturais do arquipélago são inúmeros, por este fator é imprescindível a 

elaboração de um Plano de Manejo do Parque Estadual de Ilhabela, para a preservação desses 

recursos e aproveitamento mais adequado do uso público do Parque. Deve-se criar e 

regulamentar novos roteiros turísticos para incrementar a inovação de novos segmentos no 

turismo e a capacitação do trade para aumentar a competitividade do destino. Estabelecer 

parcerias público-privadas são essenciais para oferecer cursos de qualificação dos recursos 

humanos por meio do Sistema S – SESC, SEBRAE, SENAI, SENAC e escolas técnicas. 

 A análise da situação atual e das propostas e estratégias do dos municípios de Aveiro 

em Portugal e Ilhabela no Brasil possibilitou verificar como cada um deles estrutura-se para 

se tornar mais competitivo. 

 Infere-se que o destino Aveiro por obter maior estruturação e organização em sua 

infra-estrutura básica, consegue direcionar suas ações de forma mais específica para o 

desenvolvimento turístico, enquanto Ilhabela ainda busca soluções para problemas ligados a 

questões sociais e ambientais, não relacionados ao turismo, mas a estruturas básicas para a 

própria população. Um município com infra-estrutura digna para seus habitantes implica em 

conforto e tranqüilidade para os turistas. 

 É importante lembrar mais uma vez que o contexto econômico e territorial dos países 

em que Ilhabela e Aveiro pertencem são bem distintos. Enquanto Portugal é uma economia 

desenvolvida, dentro de um bloco consolidado, com uma moeda forte e alta qualidade de vida 

da população, o Brasil é um país emergente, em um bloco econômico sem ações consolidadas, 

com uma moeda nacional de baixo valor, e que enfrenta diversos contrastes sociais. 

 Assim, fica evidente que o município de Aveiro, por todas as políticas e dados 

apresentados nesta pesquisa, possui maiores vantagens competitivas para o mercado turístico 

global do que o destino Ilhabela. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O objetivo principal deste estudo foi diagnosticar as estratégias e ações que auxiliem 

os municípios de Ilhabela no Brasil e Aveiro em Portugal a alcançar vantagens competitivas 

mais efetivas para se adequar aos padrões do mercado cada vez mais exigente e globalizado, 

para assim possibilitar um estudo comparativo entre essas localidades. No entanto, foi preciso, 

primeiramente, uma pesquisa que refletisse sobre as políticas de turismo e as alterações na 

formar de geri-las (visando a descentralização, cooperação e sustentabilidade). 

 Os métodos para alcançar o resultado pretendido estruturaram-se na fundamentação 

teórica relativa ao assunto. Sobre as políticas de turismo, discutiu-se a postura dos órgãos 

públicos perante o setor, a importância do planejamento, a aplicação e a gestão dessas 

políticas na atualidade. Recuperar a origem da organização política, suas adaptações no 

decorrer da história e sua inclusão na atividade turística foram fundamentais para entender 

quão importante é a simbiose de diversos setores da economia e níveis de poder (nacional, 

estadual e municipal) para maximizar o desenvolvimento e a competitividade de destinos 

turísticos. 

 Após abordagem sobre políticas públicas e sua aplicação, foram descritos as estruturas 

organizacionais das entidades representes do turismo e os planos nacionais para o setor de 

Brasil e de Portugal. 

 No Brasil, o Ministério do Turismo é o órgão responsável por definir as diretrizes a 

seguidas pelo setor. A proposta para o desenvolvimento do setor atualmente em vigor é a do 

PNT – Plano Nacional de Turismo 2007/2010, estruturada em cinco capítulos. O último deles 

propõe a elaboração de oito macroprogramas a serem aplicados por vinte e três programas. 

Dentre estes, destacou-se o Macroprograma 4: Regionalização do Turismo, um dos enfoques 

escolhidos para este trabalho. 

 Sendo a regionalização de turismo tema desta pesquisa, foi importante recuperar 

períodos históricos das transformações políticas do setor. O primeiro programa de 

regionalização brasileiro surgiu em 1994, o PNMT, que em suma pretendia estimular os 

municípios e atribuí-los às responsabilidades pelo desenvolvimento local do setor. Devido a 

fatores como pouca interação entre governos federal e municipal, a baixa adesão entre outros, 

levaram o extinção do programa. Assim em 2004 é lançado no Programa de Regionalização 

de Turismo. 
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 Em Portugal, o turismo é responsabilidade do Ministério da Economia e da Inovação. 

Presentemente, o documento que dá as orientações para o turismo desde 2006 é o Plano 

Estratégico Nacional de Turismo – PENT, estruturado em quatro capítulos. Diferente do 

plano brasileiro, que aponta um programa de regionalização, o plano português traz apenas 

orientações, e cada região elabora as estratégias e ações para o setor. 

 As primeiras Regiões de Turismo de Portugal surgiram em 1982. No total eram nove 

regiões que cobriam apenas 25% do território. Em 1991, o território do país foi todo dividido 

em Regiões de Turismo, totalizando dezenove. Essa grande quantidade de áreas dificultava a 

centralização das informações e o desenvolvimento coletivo. Desta forma, o PENT fez uma 

nova divisão territorial, definindo 5 Regiões de Turismo – Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e 

Vale do Tejo e Algarve e 2 Regiões de Turismo Autônomas – Açores e Madeira. 

 Percebeu-se ao descrever os programas nacionais e a regionalização, que o Brasil traça 

linhas orientadoras em cima das estatísticas sobre a quantidade de turistas que chegam ao 

país. As ações e estratégias estão voltadas para a sustentabilidade (econômica, cultural, 

ambiental, entre outros) e inclusão social (geração de emprego e renda). Já Portugal orienta-se 

por critérios econômicos com ações de desenvolvimento dos mercados emissores tradicionais 

e para se consolidar como destino turístico aposta em alguns produtos diferenciados.  

 Além da regionalização, este trabalho tem como foco a competitividade. Como países 

não competem entre si, mas sim suas empresas e indústrias, escolheram-se duas localidades, 

Ilhabela, no Brasil e Aveiro em Portugal, dos quais os motivos já foram justificados, para 

assim analisar a competitividade de suas indústrias turísticas. 

 Basicamente, a competitividade pode ser entendida como um conjunto de indicadores 

de desempenho ou eficiência que determinam se um fator (empresas, sistemas produtivos, 

esquemas institucionais, organizações sociais) possui condições de concorrência no mercado. 

No turismo, esse fenômeno ainda é muito recente e os dados são bem atuais. Como exemplo, 

pode ser citada a The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008, revista que apresentou 

índices de competitividade turísticas e outros, de 131 países com informações levantadas no 

Fórum Econômico Mundial de 2008. Utilizou-se neste trabalho as notas e colocações de 

Brasil e Portugal para iniciar o estudo comparativo. No entanto, foi necessário aprofundar 

mais a pesquisa para encontrar variáveis que pudessem ser consideradas na competitividade 

de Ilhabela e Aveiro. 

 As variáveis escolhidas para serem analisadas foram: Acesso; Infra-estrutura de Base; 

Cooperação Regional e Políticas Públicas; Estrutura, Serviços e Equipamentos Turísticos; 

Sustentabilidade Social, Ambiental e Cultural. Escolhidas as variáveis, apresentou-se um 
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panorama da situação atual e quais seriam as proposta e estratégias que Aveiro e Ilhabela 

seguiriam para suprir as deficiências e aumentar a competitividade. 

 Para Aveiro as informações foram extraídas de planos e órgão em esferas municipais e 

regionais: PROT, PECA, Plano Intermunicipal de Ordenamento da Ria de Aveiro e Câmara 

Municipal de Aveiro. 

 Constatou-se que o município de Aveiro possui infra-estrutura básica organizada, com 

planejamento territorial; facilidades de acesso rodoviário, ferroviário e aéreo; produtos 

turísticos diversificados, que vão desde Sol & Mar, ao Turismo Tecnológico, de Eventos, 

Cultural e Ecoturismo. O ponto mais marcante de Aveiro, é que possui diversos planos em 

nível regional e municipal que visam incrementar diversos fatores para melhorar a 

competitividade. Há também de se destacar a interação com outros municípios para 

desenvolver a região turística. De acordo com as novas diretrizes do PROT, Aveiro será a 

cidade sede da Região de Turismo do Centro de Portugal. Enquanto isso não é efetivado os 

meios de divulgação (impressos e eletrônicos) da Rota da Luz (atual nome do circuito que 

passará a se chamar Região de Turismo do Centro de Portugal), se mantêm impecáveis. Essa 

cooperação é importante, pois os destinos passam a ser vendidos em duas frentes: 

individualmente e dentro do roteiro do qual é integrante. 

 Em Ilhabela, os dados coletados para traçar a situação atual saíram do Plano Gestor de 

Turismo 2005/2008. Já as propostas e estratégias formam retiradas do Relatório Ilhabela, 

elaborado no Seminário Técnico sobre a Competitividade a partir dos resultados apontados no 

Estudo dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento do Turismo Regional – Relatório 

Brasil, em que Ilhabela foi listada como um dos indutores. Não há no Relatório Ilhabela 

propostas para todas as macrodimensões, dimensões e variáveis elencadas no estudo de 

competitividade, apenas para as que foram priorizadas por meio da Tabela GUT. 

 Verificou-se a partir do PGT 2005/2008 que Ilhabela ainda apresenta problemas muito 

primários relacionados a infra-estrutura. Apesar de ser escolhido como indutor e ser um 

destino bem conhecido nacionalmente, em alguns pontos do arquipélago não existe energia 

elétrica e rede telefônica; a segurança pública é fraca, há apenas um posto policial e nenhum 

corpo de bombeiros; unidades de saúde não preparadas para atendimentos complexos, entre 

outros. Apesar de ser uma Estância Turística e fazer parte do Circuito do Litoral Norte 

Paulista, há pouca integração dos municípios para definir metas para desenvolver a região. 

Não há nenhuma referência oficial na página eletrônica do Estado e nem mesmo um website 

próprio do circuito. 
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 Diante das questões pontuadas ao longo do trabalho, fica claro que o município de 

Aveiro apresenta mais vantagens competitivas no setor de turismo que Ilhabela. Isso acontece 

pois Aveiro pode disponibilizar mais atenção para as questões do turismo, enquanto Ilhabela 

ainda precisa se estruturar em nível básico. 

 Seria injusto não relatar que Portugal e Brasil as diferenças na formulação das 

políticas e planos de turismo nesses países aparecem quando há maior disparidade em outros 

setores de desenvolvimento da nação. Portugal é um dos países que integra a União Européia, 

e recebe auxilio por meio de políticas de cooperação de fundos europeus de investimento. 

Essa cooperação fortalece diversos destinos europeus para enfrentar os desafios da 

concorrência, e numa visão macro, fortalece a indústria européia do turismo como um todo. O 

Brasil participa do MERCOSUL, bloco da América Latina, porém uma há fragmentação na 

atuação e não há especificações para o desenvolvimento turístico integrado. Essa breve 

explanação ajuda a entender porque Aveiro consegue se direcionar para desenvolver 

especificamente o turismo, enquanto em Ilhabela o turismo é mais uma das pastas a ser 

resolvida. 

 Vale ressaltar, que o Brasil tem avançado nas pautas ligadas a Turismo. Após a criação 

de MTur, as ações passaram a ser mais contínuas, prova disso é o estudo dos 65 destinos 

indutores organizado em parceria com FGV e SEBRAE. Mas ainda há muito a ser resolvido 

na infra-estrutura básica e nas questões sociais, para que os destinos nacionais atinjam 

padrões internacionais de competitividade. Neste contexto cabe ainda observar que as ações 

são descontínuas nas esferas do poder federal e estadual, prova disso é o Relatório Brasil que 

apresenta notas e classificação das dimensões, macrodimensões e variáveis em 5 níveis 

enquanto as localidades envolvidas criam suas próprios instrumentos de avaliação. No caso de 

Ilhabela foi utilizada a tabela GUT de prioridades. Essa fragmentação gera a desconectividade 

das estratégias e propostas para as vantagens competitivas nos municípios brasileiros, pela 

falta efetiva cooperação entre os poderes públicos, empresariado e comunidade local. 

 A realização desse trabalho foi um verdadeiro desafio na parte da pesquisa e da escrita, 

mas principalmente na análise interpretativa de documentos oficiais dos países envolvidos 

para atribuir valores competitivos, sendo a competitividade um assunto recente, porém em 

grande expansão no setor do turismo. Deve-se destacar a dificuldade em obter os dados por 

parte de Portugal e Brasil, mas enfatizar que no caso brasileiro torno-se mais complicado pela 

não integração entre os governos, pela falta de dados sobre as Estâncias Turísticas e os 

circuitos do Estado de São Paulo que não são documentos públicos, e pela escassez de 

documentos sobre o turismo em Ilhabela. No Brasil o turismo ainda não é valorizado como 
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uma ciência, e há pouco participação das universidades nos projetos elaborados pelo MTur, ao 

contrário de Portugal e principalmente de Aveiro que desenvolve as políticas em conjunto 

com a Universidade de Aveiro. Pode-se dizer ainda que os documentos são muito recentes e a 

aplicação das propostas estão em andamento, como no PROT, que foi aprovado, mas não se 

tornou público em tempo hábil para o término desse trabalho, ou no caso do Plano Gestor de 

Ilhabela que não tem a mensuração dos dados do que já foi realizado. 

 Observou-se dificuldades no processo de orientação desta pesquisa, pois não há 

professores especializados e nem grupos de pesquisa no assunto, bem como as disciplinas 

ministradas durante o curso não abordaram de forma efetiva as questões de políticas públicas 

de turismo, economia de mercado e competitividade. 

 Como proposta para ampliar o crescimento em ambas as localidades estudadas neste 

trabalho enfatiza-se a aplicação de clusters e redes e investimentos em inovação e tecnologia 

para diferenciar os produto e aumentar a atratividade do destino. Espera-se que este estudo 

possa colaborar posteriormente para novas analises sobre o assunto. 
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ANEXO A – Decreto de lei 287/91 de 09 de Agosto. 

 

 

 No Decreto-Lei 287/91, de 09 de Agosto, podemos encontrar todas as informações 

jurídicas sobre as Regiões de Turismo: 

 

Capítulo I: Natureza, atribuições e processos de criação.  

Artigo 1º – Regiões de Turismo (definição)  

Artigo 2º – Atribuições  

Artigo 3º – Criação (requisitos)  

Artigo 4º – Processo de criação  

Artigo 5º – Instalações das Regiões de Turismo  

Artigo 6º – Sede delegações e Postos de Turismo  

Artigo 7º – Alargamento da área das Regiões de Turismo  

Artigo 8º – Redução da área das Regiões de Turismo  

Artigo 9º – Extinção das Zonas de Turismo existentes  

Artigo 10º – Transferência do patrimônio das Zonas de Turismo extintas  

Artigo 11º – Transferência de competências 

 

Capítulo II: Dos Órgãos das Regiões de Turismo  

Artigo 12º – Órgãos das Regiões de Turismo  

Artigo 13º – Composição da Comissão Regional  

Artigo 14º – Competências da Comissão Regional  

Artigo 15º – Composição da Comissão Executiva  

Artigo 16º – Do mandato dos membros da Comissão Executiva  

Artigo 17º – Competências da Comissão Executiva  

Artigo 18º – Funcionamento da Comissão Regional e da Comissão Executiva  

Artigo 19º – Realização da promoção externa  

Artigo 20º – Do presidente da Região de Turismo  

Artigo 21º – Competências do presidente da Região de Turismo 

 

Capítulo III: Serviços e pessoal  

Artigo 22º – Remunerações  

Artigo 23º – Serviços e quadros de pessoal próprios das Regiões de Turismo  
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Artigo 24º – Formas de provimento  

Artigo 25º – Pessoal  

Artigo 26º – Transição do pessoal das Zonas de Turismo  

Artigo 27º – Fiscalização 

Artigo 28º – Limite dos encargos com serviços e pessoal  

 

Capítulo IV: Fusão de Regiões de Turismo  

Artigo 29º – Do processo de fusão de Regiões de Turismo 

 

Capítulo V: Das finanças das Regiões de Turismo  

Artigo 30º – Contabilidade  

Artigo 31º – Receitas das Regiões de Turismo  

Artigo 32º – Contas 

 

Capítulo VI: Tutela administrativa  

Artigo 33º – Tutela administrativa  

Artigo 34º – Competências da autoridade tutelar  

Artigo 35º – Dissolução dos Órgãos das Regiões de Turismo 

 

Capítulo VII: Responsabilidade funcional e pessoal  

Artigo 36º – Responsabilidade funcional  

Artigo 37º – Responsabilidade pessoal 

 

Capítulo VIII: Disposições transitórias e finais 

Artigo 38º – Normalização institucional das Regiões de Turismo  

Artigo 39º – Âmbito territorial da aplicação  

Artigo 40º – Legislação revogada 
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ANEXO B – Tabelas de índices de Competitividade 
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ANEXO C – Grau de Prioridade (Tabela GUT) das macrodimensões, dimensões e 

variáveis de Ilhabela 
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