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O Médio Tejo compete com o mercado global...
No século XXI a atividade turística tornou-se na maior actividade económica do mundo
“International tourist arrivals grew by 7% in 2010 to a record
940 million, with positive growth reported in all world regions.
Reflecting global economic trends, growth was driven largely
by emerging economies, a development that looks set to
continue over the coming years.”

http://www.wtmlondon.com/g/2011/logos/blog_unwto_arrivals.jpg

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/storageapi/sites/all/files/pdf/final_annual_report_pdf.pdf
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O Médio Tejo, turisticamente, integra-se no Plano Estratégico Nacional do Turismo

PENT- Produtos
1. Sol e Mar
2. Touring: Turismo Cultural e Religioso
3. City Break
4. Turismo de Negócios
5. Turismo de Natureza
6. Turismo Náutico (inclui Cruzeiros)
7. Saúde e Bem-Estar
8. Golfe
9. Resorts Integrados e Turismo Residencial
10. Gastronomia e Vinhos

“Os produtos turísticos estratégicos foram
seleccionados tendo em conta os recursos e os
factores distintivos de Portugal, mas também o
seu potencial de crescimento futuro.” p.61, op. cit
em http://turismo.pt
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O destino turístico é avaliado pelos turistas que o experimentam.
sustentabilidade

capital humano

inovação

TURISMO

tic.s

qualidade

Portais de opinião
http://whereivebeen.com
http://wwwtripadvisor.com
http://www.concierge.com
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O Médio Tejo tem Plano de Desenvolvimento, aprovado e em execução...

Diversos modelos de afirmação regional
componente residencial

• da
e enquanto espaço para viver, moldado pela adequação do modelo de vivência oferecido à
população residente e pela capacidade de atracção sobre novos residentes;

componente empresarial

• da
e enquanto espaço para “trabalhar e investir”, dinamizado pela conjugação mais ou
menos equilibrada de espaços de localização empresarial industrial com espaços comerciais e de serviços, e explicado pela dinâmica de
criação de riqueza, valor e emprego;

• da componente turística e enquanto espaço para “visitar”, projectado pela relevância dos
motores explicativos dos fenómenos de captação turística, interligado com o dinamismo
das suas actividades complementares (qualidade e diversidade), e explicado pela sua
capacidade de induzir consumo e ser apetecível ao lazer;

componente aprendizagem

• da
e enquanto espaço para “aprender e conhecer”, facilitado pela capacidade de
accionar a articulação entre a realidade empresarial e o sistema científico, tecnológico, de ensino, formação e divulgação, impulsionado
pela integração de componentes dos restantes vectores de crescimento nos pontos de contacto delineados pela transversalidade do ensino
e da cultura, e explicado pelo reconhecimento obtido através da disseminação de saber técnico e teórico.” p.IV Nota introdutória
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A liderança da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo aposta no Turismo.
http://www.mediotejodigital.pt/NR/rdonlyres/4794556F-2531-43FC-A0D7-E4C33638A95D/109441/noticiapaiseconomico.pdf
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http://www.mediotejodigital.pt/NR/rdonlyres/4DF65C83-1BB4-4ED6-84CA-06F737F2E867/103909/OpcoesPlano2011_final.pdf
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O Médio Tejo afirma-se territorialmente segundo a marca turística “PORTUGAL”
património

turismo

cultura

http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/AreasActivi
dade/Promocao/CampanhaTurismoInterno/PublishingImages/C
ampanhaPraia_1.jpg

http://www.livrariaspirit.com/catalog/images/agostinho_d
a_silva_cultura_portuguesa010.jpg

http://www.mediotejodigital.pt/NR/rdonlyres/00016692/hvzfgnjvrwqhtmqheqryjcsamsnxg
msf/PTD_MeDIOTEJOPINHALINTERIORSUL.pdf
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O conceito de Roteiro do Tejo antecede o de Roteiro Turístico do Médio Tejo

http://www.arhtejo.pt/web/guest/roteiro-do-tejo
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I - A turistificação dos territórios integra-se na dinâmica de desenvolvimento de base territorial e
pretende ser uma via para que a iniciativa pública e privada apropriarem os recursos endógenos
transformando-os em atrativos, numa perspetiva de sustentabilidade, determinada por critérios
adequados;

O turismo pode considerar-se como atividade orientadora de
transformações
socioeconómicas
com
consequências
territoriais.

O turismo ao transformar o território transmite-lhe o estatuto
de destino turístico.
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I ...turistificação...

O turismo como atividade transversal e orientada ao negócio
tem efeitos positivos e negativos sobre a relação
Território/Populações/Organizações.

A turistificação, como processo de transformação do espaço
geográfico natural e cultural, em espaço turístico, pode e deve
ser planeada, executada e monitorizada, gerida em contexto
preciso, e ordenada em cada caso concreto.
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I ...turistificação...

O turismo como atividade transversal tem particular
relevo no domínio da organização territorial.

O turismo como principal atividade económica do
século XXI deverá reclamar uma atenção mais focada na
sua gestão (ex.Agenda 21), tendo que se criar espaço
para propostas de “ordenamento turístico do
território”.
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I ...turistificação...

A turistificação, como dinamização da atividade
económica do território, estrutura a Oferta de bens
e serviços orientados ao consumo da Procura e é
centrada nos interesses dos Turistas e Residentes.

A turistificação, ao envolver todos os stakeholders
(sujeitos
com
interesses
legítimos
no
desenvolvimento do território), tem efeitos
ambientais, económicos e sociais, directos e
indirectos, sobre o contexto onde se cria e
desenvolve.
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I ...turistificação...

A turistificação, ao criar e/ou potenciar infraestruturas e
gamas de serviços orientados aos Turistas e Residentes
satisfaz a necessidade de crescimento económico
(atividades turísticas) e as necessidades de procura de
melhoria da qualidade de vida local (atividades
residenciais).

A apropriação dos recursos naturais de cada lugar,
decorre de visões políticas, possibilidades financeiras e
satisfação das reivindicações dos interesses Externos
(promotores e outras organizações do mercado) e dos
(autarquias
e
outras
organizações
Residentes
institucionais/populações residentes/individualidades liderantes
e organizações não governamentais)

Luís Mota Figueira: Prof. Coordenador do Departamento de Gestão Turística e Cultural-Escola Superior de Gestão-Instituto Politécnico de Tomar: Investigador da Unidade de Governança, Competitividade e Políticas Públicas-Universidade de Aveiro

I ...turistificação...

A turistificação pode assumir 2 vias:

-Por urbanização (perfil “projeto residencial”)
-(loteamentos e residências de férias)

-Por infraestruturação (perfil “projeto amenidades”)
-(transformação de recursos endógenos
equipamentos locais&atrativos turísticos)

em
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II. A criação do Roteiro Turístico do Médio Tejo resulta de uma parceria entre o Instituto Politécnico de
Tomar, estabelecida através da disciplina de Gestão Autárquica de Turismo e Cultura, do curso de
licenciatura de Gestão Turística e Cultural e é um espaço experimental que, resultante do protocolo
criado com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, se encontra em curso, desde o ano lectivo de
2010-2011 e a desenvolver nos próximos anos lectivos.

A roteirização do território é fundamental para a
adequada turistificação. Os espaços são definidios,
redefinidos
e
constantemente
adaptados,
formalmente, às necessidades dos grupos sociais, em
cada momento detentores do poder sobre eles.

A roteirização do território deverá intensificar as
relações de produção turística. A distribuição e
consumo de bens e serviços materiais e imateriais
deverá ser uma interação benéfica para conexão do
local com o global. Os processos de relacionamento
de visitantes e visitados criam culturas híbridas,
culturas de assimilação e de salvaguarda de valores,
conflitos, reforçam sentidos de tradição e
modernidade, criam e desenvolvem negócios.
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II. A criação do Roteiro Turístico do Médio Tejo

O rio Tejo está impregnado de Natureza, de História, apresenta uma Fisiografia muito
peculiar, é depositário e inspirador de muitas obras de Arte & Intervenções, desde a
Poesia, à Literatura, ao Teatro, à Engenharia, à Biologia, à Arquitectura e outras Artes e
Ofícios, expressa-se numa Paisagem Cultural singular, e é habitado deste os mais remotos
tempos por Comunidades Humanas que, na sua Cultura Material e Cultura Imaterial,
imprimiram, e imprimem, quadros e testemunhos vivenciais.
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II. A criação do Roteiro Turístico do Médio Tejo

No I Encontro ibérico “Tagus Universalis” de 20 de Junho de 2009 realizado em Vila
Franca de Xira ficou expressa a Declaração de Vila Franca de Xira, “O Tejo, Património
Universal” e, nela a resolução que criou a “Rede Transnacional de Cultura do Tejo” cuja
alínea a) refere que, o objectivo primeiro é o de “Promover a cooperação e desenvolver
o trabalho em parceria de forma a desencadear sinergias conducentes a intervenções
concertadas e eficientes para preservar e divulgar o legado comum da ancestral ligação
dos povos ibéricos ao Tejo”.
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II. A criação do Roteiro Turístico do Médio Tejo

A lógica organizativa do Roteiro do Tejo é decorrente
de enquadramentos tais como a ENDS - Estratégia
Nacional de Desenvolvimento Sustentável, o QREN –
Quadro de Referência Estratégico Nacional, o PENT –
Plano Estratégico Nacional do Turismo, do PNOT –
Plano Nacional de Ordenamento do Território e demais
enquadramentos jurídicos e regulamentares.

A estruturação do Roteiro do Tejo e propõe a criação
de Rotas temáticas, de Itinerários e de Circuitos
funcionando de forma integrada.
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II. A criação do Roteiro Turístico do Médio Tejo

As rotas temáticas a criar como produto complementar ao “Sol e Praia” das Praias Fluviais
são fatores atrativos, acrescentando valor à fruição balnear.
Nº

Designação

Especificidade

1

Nome do percurso

Nome comercial ou marca

2

Região

Localização com coordenadas geográficas

3

Tipologia

Circuito, Itinerário ou Rota

4

Forma de realizar

A pé, de bicicleta, carro, combóio, avião, etc.

5

Nível de dificuldade

De acordo com normativos (ver em 4:forma de realizar)

6

Início-Ponto de partida

Referências geográficas/toponímicas/etc.

7

Final-Ponto de chegada

Referências geográficas/toponimicas/etc.

8

Época recomendável

Mês/Estação, mais adequados

9

Distância e duração

De acordo com a forma de realização

10

Altitudes acima do nível do mar

Indicações para cuidados de saúde

11

Etapas

Definição dos sub-percursos e descrição geral

12

Pontos de interesse turístico

Pontos incontornáveis e importantes

13

Vias e caminhos a utilizar

Públicos e, eventualemente, privados

14

Paragens obrigatórias

Por motivos de reabastecimento, saúde, ou outros

15

Paragens facultativas

Para diversificar as atenções e acudir a pedidos

16

Cartografia de apoio

Mapas dados aos clientes para sua orientação

17

Tipo de vestuário aconselhado

Em acordo com o percurso e suas exigências

18

Detalhes de observação

Enfatizar a paisagem/fauna/flora/etc.

19

Outros percursos regionais

Os que se cruzam com o percurso

20

Ofertas dentro do percurso

Festivais,romarias,feiras, e outros eventos

21

Serviços disponíveis

Comércios, postos de abastecimento, etc.

22

Produtos turísticos ao longo do percurso

Gastronomia/Vinhos, Golfe, Tur.Equestre,etc.

23

Outras ofertas dentro do percurso

De várias proveniências

24

Imagens de apoio

Brochuras e outros materiais

25

Sinalização

Pontos e esquemas de orientação

26

Comunicação

Promoção e publicidade

27

Orçamentos e custos

Custo de produção/Custo de aquisição
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II. A criação do Roteiro Turístico do Médio Tejo...

A influência da globalização económica cria
empresas transnacionais e supranacionais: os novos
mecanismos de distribuição e comercialização
podem contribuir para a captação de novos turistas.

Festivais étnicos com «marca global» e fragmentação
do espaço/tempo, alteram as regras da tradicional
Oferta turística.

Os espaços naturais são “ingredientes” da nova
produção e comercialização de bens e serviços
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III. - A importância das Praias Fluviais como atrativos diretos, balneares, bem como atrativos indiretos que
ajudam a dinamizar as economias locais decorre da forma como são integradas numa ótica de
desenvolvimento de fluxos turísticos internos, e da sua articulação com outros bens e serviços disponíveis para
fruição turístico-cultural.

O território que constitui a bacia hidrográfica do
grande rio Tejo, resulta de uma formação
Geológica específica característica, única.
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III. - A importância das Praias Fluviais como atrativos diretos ...

As praias fluviais naturais (e artificiais) de cada lugar são, hoje, pontos de
focalização que as novas tecnologias permitem identificar, tornar notáveis e
sinalizar. A independência de vários fatores anteriormente determinantes para
promover os destinos é, fato notável (natureza e recriação da natureza).
A oferta que conjuga experiência simulada, a artificialização e cenografia de
lugares e de eventos locais, transforma os visitantes em protagonistas e coprodutores da experiência real, vivida.
As praias transformam-se em atrativos turísticos, estratégicos, de entretenimento,
de diversão e de ócio.
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III. - A importância das Praias Fluviais como atrativos diretos ...

As praias fluviais como componentes dos
produtos turísticos do destino Médio Tejo são
atrativos dinamizadores da economia local e
podem aumentar a Oferta local e regional no
âmbito estratégico do entretenimento, da
diversão e do ócio.
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III. - A importância das Praias Fluviais como atrativos diretos ...

As Praias Fluviais desempenham um papel central na
recreação, lazer e saúde das Populações locais e
podem ser atrativos turísticos para Visitantes e
Turistas, contribuindo para o fortalecimento da
economia local e regional.
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III. - A importância das Praias Fluviais como atrativos diretos ...

As Praias Fluviais sendo equipamentos e
património local devem complementar-se com
bens e serviços para consumo e estímulo às
produções locais, forma de evitar a excessiva
pressão externa de Operadores alheios ao
território. Simultaneamente, devem contribuir para
criação de riqueza e empregos.
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Sinopse IV. O Roteiro Turístico do Médio Tejo, visto como repositório dos produtos turísticos da
Região que abarca administrativamente, e dos bens e serviços que, segmentadamente, podem ser
agregados àqueles, estejam ou não situados nos domínios de governança da CIMT, poderá
contribuir, como conjunto estruturador, para uma melhor imagem e posicionamento do destino
“Médio Tejo”, inserido na zona de influência da marca “Lisboa” e, naturalmente, ancorado na
marca “Portugal”.

PONTO DA SITUAÇÃO
“Estado da Arte” (há conhecimento produzido, há normativos, há vontades,...)
Iniciativas antecedentes (do Estado, de Empresas, de Associações...)
Financiamentos (da União Europeia, do Estado, de Empresas, de Associações...)
Investimentos (públicos, privados...)

VISÃO ACTUAL
(há potenciaL PARA DESENVOLVER o Tejo e sua envolvente, inventariando e classificando Recursos integrando-os no
sector turístico, e fazendo-os transitar para Atrativos)
QUESTÕES para FUTURO (Tejo, Património Mundial da Humanidade, Praias Fluviais & Outras Iniciativas que se
podem reforçar e/ou criar: que financiamento e que estratégias sectoriais?)
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IV. O Roteiro Turístico do Médio Tejo, visto como repositório dos produtos turísticos da Região...

Elementos que definem a cultura

(Segundo REISINGER, 2009; 85-91)

1. Ambiente humano
14. Uso do tempo

2. Herança social e tradições

15. Conhecimento cognitivo

3. Estilo de vida
4. Comportamento

16. Organização intelectual e leitura

5. Papéis desempenhados na vida social

17. Informação e comunicação
19. Percepções

6. Moda, vestuário e aparência

18. Símbolos e significados
7. Comida e hábitos gastronómicos

20. Diferenças e semelhanças entre grupos sociais.

8. Sentido de pertença (identidade)
9. Relacionamentos
10. Valores e normas
11. Crenças e atitudes
12. Modos de pensar e de fazer coisas
13. Hábitos de trabalho e de lazer
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IV. O Roteiro Turístico do Médio Tejo, visto como repositório dos produtos turísticos da Região...

Roteiro Turístico do Médio Tejo

Qualificação da OFERTA

Criação da PROCURA

Estruturação concertada das ACÇÕES
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IV. O Roteiro Turístico do Médio Tejo, visto como repositório dos produtos turísticos da Região...

Desenvolvimento sustentável
“O conceito de desenvolvimento sustentável refere-se a um modo de desenvolvimento
capaz de responder às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de
crescimento das gerações futuras.
Visa melhorar as condições de vida dos indivíduos, preservando simultaneamente o
meio envolvente, a curto, médio e, sobretudo, longo prazo.
O desenvolvimento sustentável comporta um triplo objectivo: um desenvolvimento
economicamente eficaz, socialmente equitativo e ecologicamente sustentável.”
(QREN.Glossário)

Estratégia para o Desenvolvimento sustentável
“Estratégia adoptada no Conselho Europeu de Gotemburgo em Julho de 2001 (…)
acrescenta à estratégia de Lisboa uma terceira dimensão, de carácter ambiental, e que
estabelece uma nova abordagem para a definição de políticas mais coerentes.
De acordo com esta estratégia, todas as políticas devem ter como objectivo principal o
desenvolvimento sustentável. Foram identificadas seis tendências importantes que
representam uma ameaça para o desenvolvimento sustentável da EU: as alterações
climáticas, os perigos para a saúde pública, o aumento da pressão sobre recursos
naturais essenciais, a pobreza e a exclusão social, o envelhecimento da população, a
congestão (sic) e a poluição” (QREN.Glossário)
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IV. O Roteiro Turístico do Médio Tejo, visto como repositório dos produtos turísticos da Região...

O Roteiro
- componente descritiva de recursos turísticos e de
pontos
geográficos de interesse turístico-cultural, destacando-os pela sua
relevância relativa, no conjunto de todos os atractivos da rota;
- assinala os aspectos informativos relacionados com horários de
instituições de natureza pública e privada situados ao longo da Rota;
- referências a alojamento, unidades de saúde, instituições
financeiras, de segurança, casas comerciais e outros prestadores de
bens e serviços com indicações sobre acessibilidades, localizações,
preços de produtos, etc.
- repositório dos conteúdos de uma ou mais rotas.
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IV. O Roteiro Turístico do Médio Tejo, visto como repositório dos produtos turísticos da Região...

A Rota
-percurso orientado que permite realizar excursões ou
visitas com finalidades turísticas, de natureza cultural,
profissional ou outra, organizada individualmente ou
em grupo, com ponto definido de partida e de chegada;
- comercializada por um Operador podem constar todos
os serviços contratados e incluídos no preço tais como
transporte de pessoas e suas bagagens, refeições,
alojamento, visitas ou circuitos guiados nos locais
assinalados no programa da excursão, pagamento de
guias, se for o caso, e despesas de acesso a pontos de
interesse turístico contratados (museus, parques
temáticos,monumentos, etc.)
- quando promove recursos locais e é gerida por
entidades, associadas para o efeito, pode ter um
Regulamento que estabelece o modo da actividade
turística, como é o caso da Rota do Azeite e outras
congéneres.

Luís Mota Figueira: Prof. Coordenador do Departamento de Gestão Turística e Cultural-Escola Superior de Gestão-Instituto Politécnico de Tomar: Investigador da Unidade de Governança, Competitividade e Políticas Públicas-Universidade de Aveiro

IV. O Roteiro Turístico do Médio Tejo, visto como repositório dos produtos turísticos da Região...

O Itinerário

-descrição
de
um
caminho,
constituído
pelos
lugares
de
passagem de uma Rota.
Pode ter actividades relacionadas
com os conteúdos a descobrir no
circuitos que abrange, ser composto
por oferta de bens e serviços, e ser
percorrido em sistema pedonal ou
usando
veículos
de
diversas
tipologias.
O Itinerário “Forfait” é: um percurso
organizado que inclui todos os preços
e é vendido em conjunto com:
transporte
–
alojamento
–
alimentação - serviço de Guias serviço de Animação Turística - outros
bens e serviços contratados.
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IV. O Roteiro Turístico do Médio Tejo, visto como repositório dos produtos turísticos da Região...

O Circuito
-É uma viagem organizada de
média-curta duração com um
determinado
preço,
que
contempla informação aos
consumidores sobre ponto de
partida, horários e actividades,
e ponto de saída.
-Os pontos de entrada e saída
podem,
ou
não,
ser
geograficamente coincidentes.
As viagens são organizadas por
empresas certificadas e podem
ser percorridos a pé ou
utilizando veículos adaptados
para o efeito.
-Do circuito podem fazer parte
visitas guiadas a património
natural e cultural, considerados
como pontos de interesse
turístico-cultural local.
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“As praias fluviais e a turistificação dos territórios: contributo para o Roteiro Turístico do Médio Tejo”

EXEMPLO
Praia do Carvoeiro – Turistificação e combate à sazonalidade e à desertificação

DEFINIÇÃO DO QUE SE ENTENDE POR PRAIA E POR ZONA ENVOLVENTE
Uma praia poderá candidatar-se à Bandeira Azul se estiver oficialmente designada e
classificada nacional e internacionalmente como “água balnear”, isto é, ter pelo
menos um ponto de amostragem para análise da qualidade da água balnear. O nome,
limites e características deverão cumprir a legislação nacional (Decreto-Lei
n.135/2009). A praia deverá estar equipada com as estruturas necessárias de acordo
com a exigência dos critérios, ter um responsável identificado para os assuntos
relacionados com o Programa Bandeira Azul e estar acessível a inspecções por parte da
FEE e restantes entidades signatárias do processo de candidatura.
http://www.abae.pt/programa/BA/docs/guia_zonas_balneares_2010.pdf
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“As praias fluviais e a turistificação dos
territórios: contributo para o Roteiro
Turístico do Médio Tejo”

EXEMPLO
Praia do Carvoeiro – Turistificação e
combate à sazonalidade e à
desertificação

http://www.arhtejo.pt/c/document_library/get_file?uuid=1796654a-661a-4dd9-b72c-03a825851b8a&groupId=10225
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Praia do Carvoeiro – Turistificação e combate à sazonalidade e à desertificação

?
12.12.2011 (foto do Autor)
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“As praias fluviais e a turistificação dos territórios: contributo para o Roteiro Turístico do Médio Tejo”
Praia do Carvoeiro – Turistificação e combate à sazonalidade e à desertificação

I – Será possivel a Valorização das condições naturais e construídas, com programação durante todo o ano?
(Atividades-âncora delineadas em função de imperativos de rentabilização.)
II – Haverá condições para a Conversão de estruturas pré-existentes para função de acolhimento a
atividades complementares e continuidade de atividade balnear original?
(Conceito de espaço multiusos).
III – A Fixação de Profissionais em função de Residência, Animação, Vigilância e Manutenção dos espaços
balneares pode ser considerada como uma via para melhor aproveitamento do investimento público?
(Escassez de recursos financeiros obriga a novos modelos de gestão).

Luís Mota Figueira: Prof. Coordenador do Departamento de Gestão Turística e Cultural-Escola Superior de Gestão-Instituto Politécnico de Tomar: Investigador da Unidade de Governança, Competitividade e Políticas Públicas-Universidade de Aveiro

Praia do Carvoeiro – Turistificação e combate à sazonalidade e à desertificação

IV - As praias fluviais e a turistificação dos
territórios fazem parte integrante do Roteiro
Turístico do Médio Tejo e são fatores de
atratividade ao território. (sol e praia-geoturismo agroturismo – Museu do Sagrado e Pré-História de
Mação – Núcleos Museológicos das Freguesias –
etc.)
Será mesmo assim?
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Conclusão
A turistificação, suscitando a Procura, contribui para qualificar
os destinos turísticos (e criar maior notoriedade aos produtos
comercializados.)
As praias fluviais são atrativos que alavancam a restante
turistificação dos territórios (touring e turismo de natureza,
ecoturismo, animação turístico-cultural, etc.)

As praias fluviais poderão ser elos da cadeia de valor do turismo
praticado no Médio Tejo (rede balnear crescente em número,
em qualidade, e capaz de atrair a atenção dos Operadores.)

http://www.mediotejodigital.pt/pt/0b2a0ef0-5095-4b3f-8a01fc2bd79e66ec.htm

As praias fluviais do Roteiro Turístico do Médio Tejo representam pontos-âncora (“arrastando”
outras ocupações de lazer e turismo, diversificando a Oferta)
O Roteiro Turístico do Médio Tejo, filiado no conceito de Roteiro do Tejo (já apresentado em sede da
ARHTejo) apresenta-se, nesta época, em que mais precisamos de melhor olhar o potencial territorial
nacional, como parte inseparável do futuro.

Obrigado
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