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Resumo 

Este estudo tem como objetivo perceber o impacto do crescimento do setor do turismo em 

termos do desenvolvimento sustentável da Região Norte de Portugal. 

Estando o tema da sustentabilidade cada vez mais em voga nos dias de hoje, devido a alte-

rações climatéricas, sobreutilização dos recursos e crescimento das áreas urbanas, e o setor 

do turismo a ter um peso crescente nas economias mundiais, tornou-se cada vez mais im-

portante desenvolver mecanismos de análise que façam a interação entre estes dois concei-

tos. 

Deste modo, este estudo parte de um modelo desenvolvido pela Comissão Europeia (sis-

tema ETIS) e tenta aplicá-lo à região em causa, por forma a testar a sua aplicabilidade e 

consequente medição dos efeitos do crescimento do turismo no Norte de Portugal enquan-

to destino. 

Palavras-chave: desenvolvimento sustentável; turismo; Região Norte; indicadores; ETIS 



 

 

Abstract 

This study has the goal of  understanding the impact of  tourism regarding the sustainable 

development of  Northern Portugal. 

With the sustainability topic being so relevant nowadays, because of  the climate change, 

overusing of  resources and growth of  urban areas, and the growth of  the tourism as driver 

of  the world economies, it became even more important to develop mechanisms of  analy-

sis that allow to interact these two concepts. 

This study starts with a European Commission model (ETIS) and intends to apply it to the 

Northern Portugal region, in order to test its applicability and the measuring of  the effects 

of  the tourism growth in the region, as a destination. 

Keywords: sustainable development; tourism; Northern Portugal; indicators; ETIS  
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1. Introdução 

 

Segundo o Relatório Anual de 2016 da World Tourism Organization (UNWTO), mais de 1,2 

biliões de turistas pernoitaram nesse ano pelo menos uma noite em todo o mundo, tendo 

este indicador crescido pelo sétimo ano consecutivo1. Outros dados da UNWTO, à data de 

Julho de 2017, indicam que o setor representa, à escala mundial, 10% do PIB, 7% das ex-

portações, bem como um emprego em cada dez2. Perante o peso crescente deste setor, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou 2017 como o Ano Internacional do 

Turismo Sustentável para o Desenvolvimento.3 De facto, a Agenda 2030, aprovada na Ci-

meira da ONU a 25 de setembro de 20154, inclui, ao nível do desenvolvimento sustentável, 

alguns objetivos que se aplicam à área do turismo, como o objetivo 8.2, de tornar as eco-

nomias mais produtivas através da diversificação, modernização tecnológica e inovação, e o 

objetivo 8.9, que tem como finalidade o desenvolvimento e colocação em prática de estra-

tégias que promovam o desenvolvimento sustentável, a criação de emprego, a promoção da 

cultura e dos produtos locais5. 

Em Portugal, o setor turístico tem também crescido nos últimos anos. Segundo dados do 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Banco de Portugal (BP), em 2017 o turismo 

gerou 335 mil empregos (mais 44 mil face a 2016), tem elevado peso nas exportações naci-

onais (18% das exportações totais de 2017) e contribui para 7,8% do Produto Interno Bru-

to (PIB).6 Poderemos também observar nas tabelas 8 e 9, em Anexo, dados representativos 

de uma evolução positiva neste setor, ao nível de dormidas e capacidade de alojamento 

(número de camas) em estabelecimentos hoteleiros. A preocupação com a vertente da sus-

tentabilidade no desenvolvimento do turismo também aparenta ser um ponto de preocupa-

ção em Portugal, onde “há grande enfoque em tornar este setor um “pilar” de crescimento 

socioeconómico, promovendo e protegendo simultaneamente a herança cultural e natural” 

                                                           
1 UNWTO Annual Report 2016, May 2017, e ISBN: 978-92-844-1872-5 
2  http://www2.unwto.org/content/why-tourism, acedido em 14-01-2018 
3 http://media.unwto.org/press-release/2017-01-03/2017-international-year-sustainable-tourism-
development, acedido em 14-01-2018 
4 http://www.adcoesao.pt/content/agenda-2030-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel, acedido em 31-
08-2018 
5 https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf, acedido em 14-01-2018 
6 http://www.turismodeportugal.pt/pt/Noticias/Paginas/Conta-Satelite-do-Turismo-VAB-gerado-pelo-
turismo-representou-7-1-do-VAB-nacional.aspx, acedido em 05/03/2018 

http://www2.unwto.org/content/why-tourism
http://media.unwto.org/press-release/2017-01-03/2017-international-year-sustainable-tourism-development
http://media.unwto.org/press-release/2017-01-03/2017-international-year-sustainable-tourism-development
http://www.adcoesao.pt/content/agenda-2030-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Noticias/Paginas/Conta-Satelite-do-Turismo-VAB-gerado-pelo-turismo-representou-7-1-do-VAB-nacional.aspx
http://www.turismodeportugal.pt/pt/Noticias/Paginas/Conta-Satelite-do-Turismo-VAB-gerado-pelo-turismo-representou-7-1-do-VAB-nacional.aspx
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(Taleb Rifai, líder da UNWTO, 20177).  

A Região Norte (RN) de Portugal, composta a nível turístico pelas sub-regiões do Porto, 

Minho, Douro e Trás-os-Montes8 e 9 (ver Figura 1, em Anexo), tem visto também crescer a 

sua reputação enquanto destino turístico. Efetivamente, o número de dormidas por cem 

habitantes entre 2001 e 2016 e a capacidade de alojamento dos estabelecimentos hoteleiros 

entre 2009 e 2016 tiveram um crescimento significativo, superior ao de Portugal como um 

todo (ver tabelas 8 e 9). O aeroporto do Porto (o único da região) registou também um 

número recorde de passageiros, ultrapassando a barreira dos nove milhões em 2016.10 A 

sua principal cidade, o Porto, sede da área metropolitana homónima onde habitam, segun-

do estimativas do INE para 2016, 1,72 milhões de habitantes (quase metade dos 3,6 mi-

lhões de habitantes da região)11, foi eleita em 2017, pela terceira vez, o melhor destino eu-

ropeu12. Em consequência da divulgação, projeção e notoriedade de que tem sido alvo, a 

região tem assistido a um crescimento significativo do setor. Nesse âmbito, é necessário 

compreender se este crescimento está a surgir de forma sustentável. 

Há muita literatura publicada que estuda as estratégias para o turismo e seu impacto. Várias 

destas publicações reportam-se ao estudo de casos concretos, em cidades/regiões específi-

cas do globo. Devido ao crescimento e notoriedade recente atrás referidos, parece-me inte-

ressante preencher a lacuna que constitui a falta de um estudo sobre o desenvolvimento 

sustentável do turismo para a RN, onde o turismo tem tido, conforme referido anterior-

mente, uma evolução muito interessante ao longo do século XXI.  

O European Tourism Indicator System (ETIS) é um modelo desenvolvido pela Comissão Euro-

peia (CE), que através de um conjunto de indicadores (de escolha flexível, adaptáveis às 

necessidades de cada destino, tendo em conta as suas particularidades) permite obter em 

tempo oportuno, informação que lhes é útil, por forma a monitorizar e medir o seu de-

sempenho em termos de sustentabilidade do sector do turismo e possibilitando assim a 

criação de um plano/visão estratégica de longo prazo. Para medição dessa performance, o 

sistema cria parâmetros de comparação através de um conjunto de indicadores comuns a 

                                                           
7 https://eco.pt/2017/05/31/omt-turismo-em-portugal-e-um-pilar-de-crescimento/, acedido em 05-03-2018 
8 http://www.visitportoandnorth.travel/, acedido em 05-03-2018 
9 http://www.portoenorte.pt/pt/informacao-institucional/associados/entidades/, acedido em 17-04-2018 
10 https://www.ana.pt/en/system/files/documents/annual_report_2016.pdf, pág. 9, Relatório Anual ANA 
2016, acedido em 17-04-2018 
11 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008272&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 17-04-2018 
12 https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/european-best-destinations-2017/, acedido 
em 14-01-2018 

https://eco.pt/2017/05/31/omt-turismo-em-portugal-e-um-pilar-de-crescimento/
http://www.visitportoandnorth.travel/
http://www.portoenorte.pt/pt/informacao-institucional/associados/entidades/
https://www.ana.pt/en/system/files/documents/annual_report_2016.pdf
https://www.europeanbestdestinations.com/best-of-europe/european-best-destinations-2017/
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todas as regiões que o implementem. Esta abordagem comparativa em comum (benchmar-

king dos vários destinos) é que poderá permitir a cada destino avaliar se a sua performance 

enquanto destino turístico está a ser sustentável. 

Escolho como ferramenta de trabalho o modelo ETIS porque vai além das estatísticas que 

servem de apoio à tomada de decisão, ou seja, tenta criar um verdadeiro cenário do que 

realmente se passa na região em termos de sustentabilidade. Este sistema tem como objeti-

vo reforçar a importância do tema sustentabilidade junto de diversos stakeholders, tais como: 

comunidade local, empresas do sector, políticos (sobretudo locais e regionais), organizações 

não-governamentais e turistas. Este processo inicia-se assim com o despertar de consciên-

cias para o tema, gerando o envolvimento dos stakeholders, definindo responsabilidades 

quanto à recolha de dados, análise de resultados e construção de processos de melhoria 

futuras. A recolha periódica de dados para os indicadores e sua análise, por parte de um 

Stakeholders Working Group (SWG), permite entender se estes indicadores estão a ir de en-

contro aos objetivos definidos. A sua lógica de abordagem comum permite uma análise 

comparativa entre os diferentes destinos europeus que o utilizem. 

O objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade da implementação deste sistema à Região 

Norte de Portugal (NUTS II) e, se for possível, encontrar resposta à seguinte questão: 

usando a metodologia da CE, pode-se concluir que o setor do turismo está a desenvolver-

se de uma forma sustentável na RN, ou pelo menos, a evoluir nesse sentido? Desta forma, 

espero ajudar a despertar a atenção para este tema, tão relevante, mas ainda com muito para 

explorar.  
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2. Revisão dos Conceitos em Estudo 

O turismo sustentável é, deste modo, o tema central deste trabalho. Este termo cruza dois 

conceitos distintos: turismo e sustentabilidade. Como os define a literatura já publicada? 

2.1.  Turismo 

O turismo é, segundo a UNWTO, “a social, cultural and economic phenomenon which entails the 

movement of  people to countries or places outside their usual environment for personal or busi-

ness/professional purposes. These people are called visitors (which may be either tourists or excursionists; 

residents or nonresidents) and tourism has to do with their activities, some of  which involve tourism ex-

penditure”13. É importante referir a diferença entre os dois termos acima utilizados (turistas e 

excursionistas). Todos são considerados visitantes, mas enquanto os turistas (também cha-

mados overnight visitors) são visitantes cuja estadia engloba pelo menos uma noite de estadia, 

os excursionistas (também chamados same-day visitors) são visitantes que não pernoitam no 

destino turístico. Assim, e em resumo, o turismo é um fenómeno que envolve pelo menos 

uma pessoa (o visitante) e um destino distinto do seu ambiente habitual, e atividades reali-

zadas pelo visitante neste contexto (frequentemente envolvendo gastos). Podemos enume-

rar diferentes vertentes de turismo, entre as quais se destaca o turismo de negócios, mais 

orientado para a vertente empresarial (sendo os congressos um exemplo claro), o turismo 

de natureza, o turismo de “city & short breaks”, para estadias de pequena duração urbana 

(muitas vezes, em trânsito para outros destinos), o turismo gastronómico (e de vinhos), o 

turismo religioso, e muitos outros14. 

2.2. Desenvolvimento e Turismo Sustentável 

Uma das primeiras definições de Desenvolvimento Sustentável encontra-se no Brundtland 

Report – Our Common Future (1987), em que é definido como “desenvolvimento que vai de 

encontro às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

irem de encontro às suas necessidades”, acrescentando que “o que é hoje necessário é uma 

nova era de crescimento económico – crescimento que é forte e, simultaneamente, social e 

                                                           
13 Glossary of Tourism Terms – UNWTO 
(http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryterms.pdf; acedido em 6-3-2018) 
14 www.portoenorte.pt, acedido em 07-032018 

http://statistics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/glossaryterms.pdf
http://www.portoenorte.pt/
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ambientalmente sustentável”.15 

Além do crescimento económico que é um objetivo natural de qualquer economia, deve-

mos ter em conta aspetos de coesão social e de preservação do meio ambiente. 

O turismo é uma atividade com um impacto económico bastante significativo. No entanto, 

e apesar de todas as vantagens que traz consigo, pode também acarretar riscos associados a 

um consumo anormal dos recursos (Aall, 2011; Buckley & Araújo, 1997). Daí a necessidade 

de todo este crescimento ser estrategicamente gerido por forma a este impacto ser positivo, 

o que levou a UNWTO a adotar, em 2004, os princípios de sustentabilidade ao desenvol-

vimento do turismo16, criando o conceito de turismo sustentável.  

De acordo com a UNWTO, podemos definir o conceito de turismo sustentável como: 

"Tourism that takes full account of  its current and future economic, social and environmental impacts, 

addressing the needs of  visitors, the industry, the environment and host communities",17 incorporando 

assim no conceito de turismo as três dinâmicas prevalecentes no conceito de desenvolvi-

mento sustentável. No que concerne aos aspetos ambientais, o turismo sustentável deve ter 

em consideração um uso ótimo dos recursos ambientais e conservar o património e a bio-

diversidade; nos aspetos socioculturais, deverá preservar o património cultural, os valores 

da comunidade e a promoção de relações entre as várias culturas. Em termos económicos, 

deverá contribuir para o aliviar da pobreza, e promover benefícios socioeconómicos para 

todos os stakeholders. 

Surge aqui a ideia que, para o turismo sustentável ser bem-sucedido, é necessário compre-

ender que os três pilares (socioeconómico, cultural e ambiental) são interdependentes (Hit-

chcock & Willard, 2009; Stoddard et al, 2012; Swarbrook, 1999), devendo ser considerados 

em conjunto. A sustentabilidade passa assim a ser vista como pilar fundamental para a 

competitividade no longo prazo de um destino (Crouch, 2007).  

Segundo esta visão, Portugal adota a Estratégia 2027, que é parte integrante do instituto 

público Turismo de Portugal (TP),18 e tem como objetivo a promoção de práticas para o 

desenvolvimento de um turismo competitivo e sustentável, tanto no sector privado como 

no público, definindo uma visão de longo prazo e estruturando a forma como se pretende 

atingir esse posicionamento. Tem como enfoque a definição de políticas de inovação (Tu-

                                                           
15 http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/media/backgrounder_brundtland.pdf; Framing Sustainable 
Development . Brundtland Report 20 years on (UN Comissia on on Sustainable Development (2007), ace-
dido em 09-03-2018 
16 Indicators for Sustainable Development for Tourism Destination (UNWTO, 2004) 
17 http://sdt.unwto.org/content/about-us-5, acedido em 06-03-2018 
18 Estratégia Turismo 2027 – Liderar o Turismo do Futuro, Turismo de Portugal (Março de 2017) 

http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd15/media/backgrounder_brundtland.pdf
http://sdt.unwto.org/content/about-us-5
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rismo 4.0), a sua promoção, competitividade e capacitação de modo sustentável, a forma-

ção das pessoas que laboram nesta área, reabilitação de imóveis devolutos, o enquadramen-

to no quadro comunitário 2021-2027 e a afirmação de Portugal como smart destination. No 

que concerne a este último, a UNWTO fundamentou em Fevereiro de 2017, na 1ª Confe-

rência Mundial sobre Smart Destinations, a importância dos destinos deste tipo no atingimen-

to de um desenvolvimento sustentável, especificamente em termos de tomadas de decisão 

baseadas em dados mensurados, recorrendo às inovações tecnológicas.  

2.3. Destino Turístico 

Este estudo pretende fazer uma análise de sustentabilidade no turismo aplicada a um de-

terminado destino turístico. Por isso, é fundamental entendermos melhor este conceito.  

Segundo a terminologia da UNWTO, um destino turístico é “a physical space with or without 

administrative and/or analytical boundaries in which a visitor can spend an overnight. It is the cluster (co-

location) of  products and services, and of  activities and experiences along the tourism value chain and a 

basic unit of  analysis of  tourism. A destination incorporates various stakeholders and can network to form 

larger destinations. It is also intangible with its image and identity which may influence its market competi-

tiveness”19.  

Segundo o manual “ETIS toolkit”20, publicado em 2013 e revisto em 2016 pela CE, um des-

tino turístico é uma área geográfica que atrai ou tem potencial para atrair turistas, que é 

reconhecida turisticamente e com uma gama de condições e equipamentos com propósitos 

turísticos, onde é possível medir a oferta e procura de serviços turísticos e onde o processo 

de gestão de visitantes resulta de cooperação entre stakeholders públicos e privados com a 

comunidade local. 

2.4. Stakeholders 

É assim importante envolver os stakeholders, que são “agentes que individualmente ou em 

grupo podem afetar ou ser afetados pelo alcançar dos objetivos das organizações” 

(Freeman 1984). No caso do turismo, as comunidades locais, bem como os empresários e 

comerciantes direta ou indiretamente envolvidos, as organizações governamentais e, obvi-

amente, os próprios turistas, são alguns dos stakeholders que se destacam. É crucial entender 

                                                           
19 http://destination.unwto.org/content/conceptual-framework-0, acedido em 07-03-2018 
20 The European Tourism Indicator System: ETIS toolkit for sustainable destination management, disponível 
no site da CE (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21749), acedido em 14-01-2018 

http://destination.unwto.org/content/conceptual-framework-0,%20acedido
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21749
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que há diferentes grupos de stakeholders e que as diferentes perspetivas de cada grupo têm 

diferentes impactos no desenvolvimento sustentável. É também fundamental promover a 

educação pública para estes conceitos, a colaboração e partilha de conhecimentos entre os 

diferentes grupos. O princípio básico dos ETIS é uma visão partilhada no que refere à res-

ponsabilidade pelo destino e tomada de decisões. Este sentimento de partilha permitirá 

fortalecer uma gestão do destino mais eficiente através da colaboração, cooperação e co-

municação entre os envolvidos. 

2.5. Sistema Europeu de Indicadores de Turismo  

Entre as metodologias existentes de análise do turismo e a sua sustentabilidade, encontra-se 

o uso de indicadores. A UNWTO tem sido pioneira na aplicação e desenvolvimento destes 

desde o início dos anos 90, enfatizando a ideia de que se o turismo for bem planeado e 

gerido poderá constituir uma força positiva contribuindo para o benefício do destino.21 A 

nível europeu foi desenvolvido pela CE, inicialmente em 2013, um sistema de indicadores 

de turismo – ETIS. Trata-se de uma ferramenta de utilização voluntária e que tem como 

objetivo principal contribuir para uma melhoria da gestão sustentável dos destinos turísti-

cos, através da monitorização e informação sobre o impacto das atividades do turismo no 

local. Surge assim este conjunto de indicadores, como forma de ajudar os decisores políti-

cos a tomar as melhores decisões, com base em informação mais específica (De Marzo, 

2014). Não há uma classificação estipulada de parametrização dos indicadores, nem os des-

tinos turísticos estão obrigados pela CE a obter valores mínimos para cada indicador.  

Na visão deste órgão comunitário é necessário que os decisores políticos vejam além das 

estatísticas básicas de turismo enquanto instrumento de monitorização (o número de visi-

tantes ou o seu rácio de satisfação, por exemplo, não explicam a situação na totalidade). 

Os destinos devem ser capazes de distinguir os aspetos positivos do turismo (como cresci-

mento dos negócios, receitas fiscais, empregabilidade e conservação ambiental e patrimoni-

al) dos aspetos potencialmente negativos. Como cada turista carrega consigo consumos 

ambientais e pegada ecológica, “(…) uma gestão informada e colaborante de cada destino é 

essencial para que os destinos europeus sejam viáveis no longo prazo”22. Este sistema de 

indicadores foi implementado e testado com projetos-piloto, durante mais de 2 anos, em 

mais de 100 destinos europeus. O feedback recebido ao fim deste período permitiu em 2016 
                                                           
21 UNWTO - Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations – a Guidebook, 2004 
22 The European Tourism Indicator System: ETIS toolkit for sustainable destination management, disponível 
no site da CE (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21749), acedido em 14-01-2018 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21749
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uma revisão destes indicadores. Os indicadores ETIS usados atualmente são os que resulta-

ram desta revisão. 

Os indicadores de monitorização são compostos atualmente por 43 indicadores principais e 

outros opcionais. Os indicadores principais subdividem-se em quatro categorias: Gestão do 

Destino Turístico, Impacto Social e Cultural, Valor Económico e Impacto Ambiental. Reú-

nem a informação essencial para a monitorização da performance do destino turístico, e 

facilitam uma análise temporal e comparação entre destinos, formando um benchmarking. 

Apresenta-se de seguida a subdivisão por critério para as quatro categorias enumeradas. A 

subdivisão detalhada (indicadores) vem descriminada no capítulo 3: 

Tabela 1 – Indicadores Principais – Modelo ETIS 

Gestão do Destino

Critério

A.1 Política pública de turismo sustentável

A.2 Satisfação do cliente

Valor Económico

Critério

B.1 Fluxo de turismo (valor e volume) no destino

B.2 Desempenho de empresa(s) turística(s)

B.3 Quantidade e qualidade do emprego

B.4 Cadeia de oferta turística

Impacto Social e Cultural

Critério

C.1 Impacto social/comunidade

C.2 Saúde e Segurança

C.3 Igualdade de género

C.4 Inclusão/acessibilidade

C.5 Proteção e melhoria do património cultural, identidade e ativos locais

Impacto Ambiental

Critério

D.1 Redução do impacto dos transportes

D.2 Alterações climáticas

D.3 Gestão de resíduos sólidos

D.4 Tratamento de esgotos

D.5 Gestão da água

D.6 Uso de energia

D.7 Proteção paisagística e da biodiversidade  
Fonte: ETIS toolkit 

Os indicadores suplementares, ou opcionais, adicionam novos elementos à informação 

reunida pelos indicadores principais e permitem aos destinos turísticos construir um siste-
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ma que se adeque às suas necessidades próprias e à categoria de turismo em que se inte-

gram, tais como indicadores marítimos, costeiros, de acessibilidade e de rotas culturais 

transfronteiriças.  

Apresenta-se abaixo alguns exemplos disponibilizados pela CE: 

Tabela 2 – Indicadores Suplementares – Modelo ETIS 

Turismo costeiro e marítimo

Critério

Passageiros e portos

Número de passageiros que chegam e partem por porto, por mês

Número de lugares disponíveis para ancorar barcos de recreio

Qualidade da água

Nível de poluição na água do mar por 100 ml

Praias

Percentagem de praias com bandeira azul

Área e volume da qualidade da areia 

Total de kms de praias de acesso livre face ao total de kms de praias

Percentagem de praias acessíveis a todos

Número de dias por ano em que a praia está fechada devido à contaminação

Turismo acessível

Critério

Políticas de turismo sustentável

Igualdade/acessibilidade

Reducão do impacto dos transportes

Rotas culturais transnacionais

Através de survey à gestão de destino, empresas e residentes

Percentagem do destino com plano estratégico de turismo acessível, com uma monitorização, controlo 

de desenvolvimento e avaliação acordadas

O destino dispõe de um gabinete de gestão das acessibilidades, ou uma pessoa disponível ao público 

neste âmbito?

Percentagem de alojamentos com quartos acessíveis a pessoas com deficiência e/ou que contenham 

esquemas informacionais de reconhecimento da acessibilidade

Percentagem das empresas que têm orçamento para melhoria das acessibilidades

Percentagem de cada tipo de transporte acessível a todos (ex. transportes públicos, carros para aluguer, 

taxis, etc.)

 
Fonte: ETIS toolkit 

É difícil afirmar que qualquer modelo de indicadores será o mais indicado para medir a 

sustentabilidade do destino turístico, pois ninguém pode afirmar que existe uma lista de 

indicadores aceite de forma unânime e universal (Fernandez and Rivero, 2009); contudo 

uma das grandes vantagens deste sistema é o facto de estes indicadores poderem ser esco-
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lhidos, conforme a sua relevância para cada caso em concreto.  

Devido a esta adaptabilidade será possível um melhor conhecimento das necessidades do 

destino, dos interesses dos stakeholders locais, e das questões de sustentabilidade mais ade-

quadas.  

Durante muito tempo, os decisores basearam a sua análise num conjunto pouco abrangente 

de dados estatísticos.23 O número de chegadas/satisfação de visitantes, e questionários de 

emprego são indicadores necessários, mas limitados quanto ao impacto do turismo em 

termos sustentáveis. Deste modo, e para que os destinos possam medir melhor o seu de-

sempenho e competitividade, é importante a construção de vários indicadores que permi-

tam aos gestores a tomada de decisões orientadas para a sustentabilidade, e não apenas para 

o crescimento. Efetivamente, a competitividade de um destino turístico está fortemente 

relacionada com a sustentabilidade: o “ETIS toolkit” refere que “a qualidade do destino é 

fortemente influenciada pelo ambiente cultural e natural, e pelas atividades da comunidade 

local”. A evolução neste conjunto mais amplo de indicadores dá-nos uma visão mais alar-

gada da realidade, e permite uma melhoria na adaptação da estratégia a seguir. 

Obter valores para estes indicadores pode, no entanto, não se revelar simples. Por essa ra-

zão, como ferramenta de apoio, a CE disponibiliza também questionários padrão destina-

dos a residentes, turistas e empresas locais24, como forma de obtenção de dados aos indica-

dores para os quais o destino turístico não possuí valores para construção do modelo. Ten-

ta, assim, colmatar a lacuna de falta de informação e uniformizar a construção dos dados. 

Se recolhidos periodicamente, estes questionários poderão fornecer informação relevante à 

constituição de alguns indicadores.  

2.6. Implementação dos ETIS  

A aplicação desta metodologia requer a maior participação possível de todos os stakeholders 

envolvidos. Quando se toma a decisão de implementar uma ferramenta como esta, deve 

haver uma divulgação dessa informação, para não só permitir acesso ao maior número de 

dados, mas também para despertar a consciencialização da comunidade no sentido da sus-

tentabilidade. “Rather than collecting data, a crucial aim of  ETIS is bridging the gap among different 

stakeholders in order to create a shared vision of  sustainable tourism” (Cannas e Theuma, 2013). Este 

processo pode ser dirigido tanto a nível particular como por uma entidade pública, mas terá 
                                                           
23 The European Tourism Indicator System: ETIS toolkit for sustainable destination management, disponível 
no site da CE (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21749), acedido em 14-01-2018 
24 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15849 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21749


12 

 

que ser coordenado por um “tourism master” com interesse na implementação: o “local desti-

nation coordinator”. Este terá como funções a coordenação (gestão dos stakeholders, comunica-

ção, monitorização dos indicadores, etc.) e desenvolvimento do processo. Se este papel for 

assumido por particulares estão funções poderão ser mais difíceis de desempenhar, desig-

nadamente na obtenção de dados e na influência de stakeholders, que por vezes apenas se 

pode conseguir através de uma autoridade local. Definido o coordenador do processo é 

necessária a divulgação/comunicação com os stakeholders, por forma a criar o maior envol-

vimento possível. Esta passa assim a ser a primeira etapa na construção do modelo. O pas-

so seguinte passa por criar o perfil exato do destino turístico, desde logo ao nível dos seus 

limites geográficos. O terceiro passo é a composição de um grupo de trabalho multidisci-

plinar (o já referido SWG), e definição das suas funções e responsabilidades no que à reco-

lha de dados e definição de indicadores diz respeito, para a partir daí se avançar para a reco-

lha e análise dos mesmos. Os destinos podem escolher os indicadores mais relevantes de 

acordo com as suas necessidades e estes não têm de ser recolhidos periodicamente, mas 

sim como o SWG achar mais conveniente; de acordo com o “ETIS toolkit”, o mais relevan-

te é iniciar a recolha de dados, mesmo sabendo que podem existir poucos dados disponí-

veis. Estes dados são recolhidos através de valores observáveis diretamente, usando os 

membros do grupo de trabalho e stakeholders, ou podem ser obtidos através de questioná-

rios ou outro tipo de atividades. Destas análises deverão resultar planos de ação, tendo em 

consideração os aspetos mais importantes a ser melhorados. Este processo deverá ser de 

melhoria e desenvolvimento contínuos. Os passos aqui descritos encontram-se resumidos e 

esquematizados na Figura 2, em Anexo. 

Este sistema não padroniza valores mínimos e máximos para cada indicador, cada destino 

deve analisar a evolução dos dados, consoante os objetivos definidos. 

2.7. Exemplos de utilização dos ETIS 

São vários os trabalhos que utilizam os critérios da CE para estudo de indicadores de Tu-

rismo Sustentável para as regiões.  

Um estudo de caso, levado a cabo entre 2014 e 2017, refere-se ao condado de Brasov, na 

Roménia (Tudourache et al, 2017). Neste estudo, os autores consultaram Focus Groups, 

constituídos por stakeholders como universidades, agências estatais (Instituto Nacional de 

Desenvolvimento de Pesquisa em Turismo, por exemplo), empresas turísticas ou empresas 

de tecnologias de informação e comunicação. Desta consulta, resultou a escolha de 27 indi-
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cadores ao todo. A maioria deles eram da secção de valor económico (13), do impacto so-

ciocultural (8), da gestão do destino (5) e apenas um do impacto ambiental, uma vez que os 

indicadores base ambientais, devido à sua complexidade de mensuração, podem ser difíceis 

de obter. No entanto, os dados não estavam disponíveis para todos os indicadores selecio-

nados; como tal, foi sugerido que, para selecionar os indicadores, estes tivessem um meca-

nismo existente de recolha de dados. Ao fazer a seleção dos indicadores a utilizar tendo em 

conta esta condicionante, foram excluídos 16 indicadores, sobrando apenas oito indicado-

res base e três opcionais. Tendo considerado que sobraram poucos indicadores, os autores 

sugeriram a inclusão de outros 17 indicadores que não faziam parte do sistema ETIS (so-

bretudo, indicadores de valor económico e indicadores ambientais mais simples de obter), 

chegando-se assim a um total de 28. As dificuldades mais frequentes neste estudo de caso, 

apontadas pelos autores, são a falta de dados estatísticos oficiais para indicadores quantita-

tivos (23 indicadores) ou falta de inquéritos, qualitativos e quantitativos aos visitantes (11 

indicadores), a residentes (3 indicadores) e a empresas turísticas (17). Perante as dificulda-

des, os autores concluem que não há uma aplicação direta possível dos ETIS, precisando o 

sistema de ser adaptado aos destinos. Este sistema pode ser melhorado se forem criadas 

novas fontes de recolha de dados; é necessário proceder a inquéritos regulares, mesmo que 

não anualmente, e estar aberto à introdução de indicadores adicionais aos constantes do 

sistema ETIS para compensar aqueles que não são possíveis de calcular. 

Outro estudo refere-se à cidade de Uzice, na Sérvia (Markovic et al, 2016). Os autores des-

tacam um ou dois indicadores por categoria (Económica, Social, Cultural, Ambiental e Sa-

tisfação do Turista) e para cada indicador definem três diferentes intervalos de valores, den-

tro dos quais o indicador se encontra em zona vermelha (a necessitar de tomar medidas 

corretivas), amarela (a situação é tolerável, mas podem justificar-se medidas preventivas) e 

verde (o desenvolvimento é sustentável). A escolha dos indicadores não é justificada pelos 

autores, mas será decorrente dos dados disponíveis, através do Statiscal Office of  the Republico 

of  Serbia: O critério utilizado para definir estes intervalos tem em consideração a opinião de 

especialistas europeus no terreno, ou de outros autores desta área. Esta metodologia de 

utilização de escalas, à maneira de um “semáforo” que indica quando se está, ou não, no 

bom caminho a nível de sustentabilidade, é interessante, mas seria mais relevante se hou-

vesse um critério mais homogeneizado para podermos adaptá-la a este estudo. 
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3. ETIS: Apresentação dos indicadores e aplicação do modelo na 

Região Norte 

Para se implementar este modelo a uma determinada região, haverá primeiro que determi-

nar se a mesma pode ser considerada um destino turístico. A RN, entendida segundo as 

delimitações geográficas consideradas pelo segundo nível da Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS II), na sua versão de 2013,25 enquadra-se na defi-

nição de destino turístico da CE, anteriormente referida. Tem, como já foi indicado, uma 

grande oferta de serviços turísticos e de alojamento, bem como produtos e atividades que 

lhe atribuem valor turístico, e organizações institucionais dedicadas ao acompanhamento e 

gestão da atividade turística, como é o caso da Turismo do Porto e Norte de Portugal – 

Entidade Regional de Turismo (ERTPNP), da Comissão de Coordenação e Desenvolvi-

mento Regional do Norte (CCDRN), da Associação de Turismo do Porto e Norte de Por-

tugal – Associação Regional (ATPNP), e da Direção Regional de Cultura do Norte 

(DRCN).26 A sua identidade turística já está vincada a tal ponto que, conforme foi referido 

anteriormente, a sua capital, o Porto, conta com três eleições como melhor destino euro-

peu. Dispõe também de diversas atrações bastante distintas, não só a nível de património 

histórico e cultural (como os centros históricos do Porto, Braga ou Guimarães, as caves de 

Vinho do Porto e os barcos rabelos), mas também a nível de lazer, gastronomia, turismo de 

natureza (Parque Nacional da Peneda-Gerês, Douro Vinhateiro, etc.), ou turismo religioso 

(cidade de Braga, rota de peregrinação dos Caminhos Portugueses de Santiago, etc.). 

Procuro com este trabalho entender até que ponto o crescimento do turismo no Norte de 

Portugal se pode associar a um desenvolvimento sustentável, e para chegar a esta resposta 

sugiro a implementação para a RN de Portugal de um modelo inspirado no sistema ETIS, 

para monitorização dos indicadores de desempenho sustentável do turismo na região. Em-

bora fosse interessante focar o estudo na cidade do Porto ou na sua área metropolitana, em 

Portugal há atualmente maior disponibilidade de dados por NUTS II do que por município 

para a construção de indicadores ETIS, razão pela qual se optou por considerar a região. 

Começarei o modelo mostrando os indicadores existentes no manual dos ETIS e a fórmula 

de cálculo de cada um, selecionando posteriormente os que considero mais adequados para 

                                                           
25 https://www.pordata.pt/O+que+sao+NUTS, acedido em 14-05-2018 
26 http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/Quem_e_quem/Paginas/default.aspx, acedido em 14-
05-2018 

https://www.pordata.pt/O+que+sao+NUTS
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Conhecer/Quem_e_quem/Paginas/default.aspx
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este estudo de caso. Só depois disso observarei aqueles que são já passíveis de estimar reco-

lhendo dados através de base estatísticas como INE, Pordata, BP, TP ou outros que consi-

dere pertinentes, e sugerir metodologias para obter os restantes resultados, de forma a es-

timar a situação em que se encontra atualmente a RN no panorama do turismo sustentável. 

Procurarei ainda aferir de que forma se poderá, no futuro, ter um modelo mais completo, 

sugerindo provisão de dados considerados relevantes segundo o modelo ETIS, e que stake-

holders será mais interessante envolver neste modelo para obtenção de dados e tomada de 

decisão. 

De referir que nem todas as organizações consideram “Norte” usando as mesmas delimita-

ções geográficas da NUTS II. Se utilizar fontes de informação que recolham dados da regi-

ão usando critérios distintos da NUTS II esse facto será referido, mas assumirei como pres-

suposto que não haverá diferenças significativas. 

3.1. Caracterização dos Indicadores e sua seleção para o modelo de estudo 

Irei neste parágrafo apresentar/descrever os indicadores de acordo com informação dispo-

nibilizada no site da CE, mais propriamente os manuais “ETIS Data Sheets” 27 e “ETIS tool-

kit”.28 Para a recolha dos dados, recorreremos a fontes estatísticas, tais como anuários esta-

tísticos regionais, contas regionais, estatísticas do turismo, estatísticas de emprego e outras 

que considerarmos relevantes. 

3.1.1. A. Gestão do Destino 

A.1.1. Percentagem de empresas/estabelecimentos que usam um certificado/ selo de quali-

dade/sustentabilidade ambiental e/ou de sustentabilidade/responsabilidade social 

O cálculo deste indicador resulta do rácio entre o número de empresas turísticas certifica-

das e o total de empresas turísticas, e mede-se em percentagem. Pretende-se com ele avaliar 

o grau de interesse na implementação de práticas sustentáveis, por parte das empresas do 

setor do turismo. 

                                                           
27 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15849, acedido em 19-05-2018 European Tourism Indicator 
System: Data Sheets for Core Indicators, disponível no site da CE   
28 European Comission (2016), "The European Tourism Indicator System: ETIS toolkit for sustainable desti-
nation management", https://doi.org/10.2873/982144, acedido em 15-05-2018 

 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15849
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Para calcular este indicador devidamente, é necessário uma base de dados atualizada das 

empresas do setor na região, e distribuir por elas inquéritos que questionem se as empresas 

têm pelo menos um certificado em qualquer das áreas relacionadas com práticas de turismo 

sustentável (certificado ambiental, de qualidade, sustentabilidade ou de responsabilidade 

social).  

Atualmente, esta informação pode ser obtida pelo relatório “Desempenho Ambiental do 

Alojamento em Portugal”, publicado periodicamente pelo TP, e resulta de inquéritos reali-

zados a todos os estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apartamentos turísticos29.  

No entanto, esta fonte apenas calcula o indicador para Portugal como um todo – por 

NUTS II, não disponibiliza a percentagem total de estabelecimentos com pelo menos uma 

certificação. O INE também me informou que não dispõe de dados sobre empresas certifi-

cadas por setor. As únicas conclusões que conseguimos recolher para a RN são a percenta-

gem de estabelecimentos que, à data, possuíam: 

 pelo menos um certificado de gestão ambiental; 

 pelo menos um certificado de gestão de qualidade de produtos e serviços; 

 certificação em gestão, higiene e segurança alimentar. 

Desta forma, não estamos a estimar para a região de estudo o indicador com precisão. De 

facto, não podemos somar as diferentes parcelas, pois incorreríamos em risco de dupla 

contagem; por outro lado, por estar subdividido, não podemos considerar nenhuma dessas 

percentagens como o valor do indicador global.  

É um indicador relevante para o modelo e, portanto, a incluir. Com a constituição, no futu-

ro, de um SWG, estes dados poderão ser obtidos, conforme indica o “ETIS Data Sheets”, 

através de questionário às empresas. 

A.2.1. Percentagem de turistas e visitantes globalmente satisfeitos com a sua experiência no 

destino 

Ao investigarmos a satisfação do visitante, estamos também a avaliar a capacidade do des-

tino de gerar benefícios económicos – não é sustentável turisticamente um destino que 

tenha elevada insatisfação da parte de quem visita. 

Um questionário aos visitantes é a melhor forma de obter este indicador, que relaciona o 

                                                           
29 http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-
pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/desempenhoambientaldoalojamentoemportugal2016.pdf, 
acedido em 19-05-2018 

http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/desempenhoambientaldoalojamentoemportugal2016.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/desempenhoambientaldoalojamentoemportugal2016.pdf
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total de visitantes que se afirmam satisfeitos com a experiência no destino e o total de res-

postas ao questionário, sendo medido em percentagem. 

O nível de satisfação dos turistas que visitam o Norte de Portugal ainda não está disponível 

em qualquer portal estatístico oficial, mas o Instituto Português de Desenvolvimento do 

Turismo (IPDT), em conjunto com a ERTPNP e o Aeroporto do Porto realizou um estu-

do, intitulado Perfil dos Turistas do Porto e Norte de Portugal Verão IATA 2017.30 

Embora este estudo seja interessante, não dá uma realidade suficientemente aproximada ao 

indicador A.2.1, visto que apenas considerou turistas que deixavam o país pelo aeroporto, 

embora tenha sido realizada pré-qualificação aos 440 inquiridos que compuseram a amostra 

antes da entrevista pessoal.31 Desta forma, não só estão a ser deixados de fora os turistas 

que se deslocam à região por outras vias que não a aérea (nos quais se incluem grande parte 

dos same-day visitors e dos turistas nacionais), como o tipo de inquérito realizado (entrevista 

pessoal) pode levar a uma tendência de respostas mais positivas. 

Este indicador é relevante para o modelo, mas é meu entendimento que seria mais provei-

toso se fosse realizado de outra forma. Por exemplo, através dos postos de turismo, ou de 

plataforma eletrónica, onde o visitante pudesse classificar a sua visita, ou até questionários 

aos passageiros que chegam e partem de cruzeiros. O TP não forneceu dados para a NUTS 

II para outros períodos temporais. 

A.2.2. Percentagem de visitantes que repetem / regressam (num prazo de 5 anos) 

Surge no seguimento da relevância do indicador A.2.1, no sentido que ajuda a avaliar os 

potenciais benefícios económicos: tipicamente, os turistas que regressam e se tornam leais 

ao destino turístico tendem a ser economicamente mais benéficos. Este indicador pretende 

dar uma ideia da capacidade do destino turístico de cativar os seus visitantes a regressar, 

sendo que um destino onde o peso dos turistas que não regressam é muito elevado poderá 

não estar a ser competitivo. A sustentabilidade económica de um destino também depende 

da sua competitividade, pelo que este indicador pode ser indicativo da sustentabilidade 

económica do destino. 

Tal como o indicador anterior, poderá ser calculado através dos dados obtidos por questio-

nário junto dos visitantes. Calcula-se através do rácio entre o número total de visitantes que 

respondem ter regressado ao destino nos últimos 5 anos, e o número total de visitantes que 

                                                           
30 http://ipdt.pt/?cId=e91773b7-6aff-fdb9-b80e-22230901188a, acedido em 22-05-2018 
31 http://ipdt.pt/?p=product&uuid=26d2af70-2384-21d4-bc58-70ab961bd649, acedido em 22-05-2018 

http://ipdt.pt/?cId=e91773b7-6aff-fdb9-b80e-22230901188a
http://ipdt.pt/?p=product&uuid=26d2af70-2384-21d4-bc58-70ab961bd649
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nos últimos 5 anos responderam ao questionário.  

Considero que este indicador responde a questões que o A.2.1. deixa em aberto. Enquanto 

a satisfação pode oscilar, por exemplo, entre moderadamente satisfeito ou satisfeitíssimo, e 

a resposta pode sobrevalorizar experiência(s) recente(s) que com o tempo perderiam peso, 

e os inquiridos podem ser influenciados pelo modo como é conduzido o inquérito, o indi-

cador A.2.2. não deixa margem para dúvidas: o visitante ou esteve alguma vez mais no des-

tino durante o período em causa ou não. A partir do momento em que se consolide uma 

fonte de dados que conduza este questionário numa base anual, será um indicador que veria 

como relevante para integrar no modelo. Os dados disponíveis que mais se aproximam do 

que o indicador pretende são fornecidos pelo IPDT32. No entanto, não representam dire-

tamente o indicador, dão apenas uma ideia das intenções de regresso e não dos regressos 

efetivamente verificados.  

3.1.2. B. Valor económico 

B.1. Fluxos turísticos (volume e valor) 

B.1.1. Número mensal de dormidas de turistas 

Este indicador obtém-se mês a mês, ou então através de uma média mensal (dividindo o 

total de noites dormidas por turistas no ano por 12 meses). O cálculo deste indicador pode 

ser obtido de forma bastante direta, pois o INE fornece a informação do número de noites 

em alojamentos na região para cada mês.33  

Considero-o relevante para o modelo de análise de sustentabilidade do turismo porque nos 

mostra a evolução temporal do número de dormidas no destino, e quando analisado men-

salmente permite perceber também o alcance do impacto da sazonalidade.  

B.1.2. Número mensal de excursionistas 

Para conhecer o número de visitantes que não pernoitam no destino por mês, seria neces-

sário recorrer a um questionário a visitantes, conforme recomendado pelo “ETIS Data 

                                                           
32 http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-
pt/Documents/An%C3%A1lises/Estudo%20Satisfa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Turistas/pnp-verao-
2017.pdf, acedido em 25-05-2018 
33 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001542&contexto
=bd&selTab=tab2o em 17-07-2018 

http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Estudo%20Satisfa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Turistas/pnp-verao-2017.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Estudo%20Satisfa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Turistas/pnp-verao-2017.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Estudo%20Satisfa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Turistas/pnp-verao-2017.pdf
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001542&contexto=bd&selTab=tab2o
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001542&contexto=bd&selTab=tab2o
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Sheets”. 

A sua relevância seria distinguir os turistas dos excursionistas, sendo que os primeiros ten-

dem a gastar mais, mas os segundos são frequentemente importantes para os comerciantes. 

Segundo o INE, em 2016 o número de entradas de excursionistas não residentes em Por-

tugal foi de 10,1 milhões de entradas34 (pelas principais fronteiras, aéreas, marítimas e rodo-

viárias). Em Portugal as entradas por via rodoviária de excursionistas totalizaram 88,8% do 

total, 1,6% por via aérea e 9,7% por via marítima. À semelhança destes inquéritos à deslo-

cação para Portugal, a sugestão futura passaria pela discriminação destes dados à escala 

regional. É um indicador que considero relevante, mas de momento não dispomos de da-

dos para a RN. 

B.1.3 Contribuição relativa do turismo para a economia do destino (% PIB) 

Calcula, em percentagem, o peso do valor económico do turismo no destino, em determi-

nado ano, face ao PIB do destino no mesmo período. Permite-nos saber o grau de depen-

dência de uma economia do sector do turismo. 

A interpretação deste indicador requer uma certa “precaução”. Para o calcular, é necessário 

definir com exatidão quais são as atividades económicas que se podem considerar turísticas. 

Considero não ser um indicador exequível para a RN neste momento, porque o INE, na 

Conta Satélite do Turismo, não apresenta dados para a região na rubrica “consumo do tu-

rismo no território económico” – não desagrega regionalmente. De acordo com a 

CCDRN, não existe informação disponível direta que possa responder a este indicador. 

Para Portugal, podemos observar que em 2015 o consumo do turismo interior no território 

económico foi de 21.902.120 (em 103 euros), e que o PIB nacional a preços correntes, para 

o mesmo ano, foi de 179.809.061 (em 103 euros)35. Poderíamos assim concluir que o peso 

do turismo no setor económico foi de 12,2%, no entanto, é necessária prudência na inter-

pretação deste resultado, pelo facto de estarem incluídas nestas contas nacionais algumas 

categorias que poderão não ser pelo menos na sua totalidade resultantes de atividades turís-

ticas (restauração e bebidas, transporte de passageiros, etc.). Uma vez ultrapassada esta difi-

culdade para o estimar, é um indicador relevante para o modelo a implementar.  

                                                           
34 Destaques à comunicação social INE – 
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=312052183&att_display=n&att_download
=y, acedido a 06-08-2018 
35 Contas Nacionais INE – https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais, acedido 
em 29-06-2018 

https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=312052183&att_display=n&att_download=y
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=312052183&att_display=n&att_download=y
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais
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B.1.4 Despesa diária dos turistas que pernoitam (por alojamento, alimentação, ou outro 

serviços) 

Ter conhecimento de quanto estão a gastar, em média, os turistas no destino turístico per-

mite-nos aferir o impacto económico direto. 

É um indicador relevante em termos económicos, porque permite avaliar o impacto mone-

tário que, em média, cada noite de estadia de um turista pode significar. Pode, se este valor 

for baixo, levar a conclusões acerca da pertinência de oferecer outro tipo de bens e serviços 

de consumo por parte dos agentes turísticos, com mais valor acrescentado. Calcula-se divi-

dindo o aglomerado dos gastos dos turistas que respondem (por tipo de gasto) pelo total 

de turistas que compõem essa mesma amostra. Necessitará sempre de um entidade que 

forneça resultados de inquéritos aos visitantes para ser calculado.  

B.1.5 Despesa diária dos excursionistas 

A informação que este indicador fornece é semelhante à do B.1.4, mas aplicável aos excur-

sionistas em vez de aos turistas que pernoitam. Permitiria conferir se os padrões de gastos 

variam consideravelmente entre turistas e excursionistas, e medir o impacto dos excursio-

nistas na economia. Embora fosse interessante conhecer esta diferença no gasto médio 

entre turistas e excursionistas, considero que não é possível obter um valor fiável para este 

indicador, porque há diversos meios de transporte pelos quais os excursionistas se podem 

deslocar, o que dificulta a sua contabilização. Se, por um lado, é possível estimar a quanti-

dade de excursionistas que chegam à região através dos portos marítimos (cruzeiros), não é 

fácil concluir quantos chegam por vias terrestres, principalmente quando o fazem em viatu-

ra própria; e, conforme indicámos no B.1.2, as entradas no destino por via rodoviária em 

Portugal representam a maior fatia dos visitantes do país. E, mesmo quando se consegue 

saber se um visitante não pernoitou no destino, os gastos que fez são relativamente difíceis 

de estimar. Por estas razões, não incluo este indicador no modelo. Contudo, à semelhança 

dos resultados apresentados na publicação (Destaque à comunicação social, 7 de dezembro 

de 2017 – INE)36, que indicam valores para Portugal dos gastos médios per capita (46,4€) 

dos excursionistas não residentes no ano de 2016, poderá ser efetuada no futuro a recolha 

                                                           
36 Destaques à comunicação social INE – 
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=312052183&att_display=n&att_download
=y, acedido a 06-08-2018 

 

https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=312052183&att_display=n&att_download=y
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=312052183&att_display=n&att_download=y
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de dados para a RN. De salientar que este valor resulta de diferentes entradas no país, cada 

qual com grande disparidade face às restantes, nomeadamente, por via marítima (99,7€), 

aérea (387,6€) e rodoviária (34,0€).  

B.2. Desempenho das empresas turísticas 

B.2.1 Duração média da estadia (em total de noites) 

Calcula-se através de um rácio simples entre o somatório do número de noites dormidas 

por visitantes que compõe a amostra, sobre o total de visitantes. A duração da estadia mé-

dia poderá indicar se o destino está a ter uma boa performance, por forma a cativar os tu-

ristas. 

A evolução deste indicador pode demonstrar a capacidade que o destino tem em reter mai-

or número de noites um turista, pela sua diversificada oferta de serviços turísticos. Se esta 

média for muito baixa, isso poderá significar que a região tem mais peso como ponto de 

passagem do que propriamente como destino turístico por si próprio, e que é necessário 

repensar a estratégia. 

O INE permite conhecer esta métrica, separando, inclusive, por país de origem do turista.  

B.2.2. Taxa média mensal e anual de ocupação de estabelecimentos de alojamento 

O indicador permite, pela taxa de ocupação dos alojamentos por mês face à média do ano, 

conhecer o peso que a sazonalidade tem no destino turístico em estudo. Calcula-se relacio-

nando o total de estadias pelo número de quartos disponível no destino. Se este rácio for 

muito alto, significará que é necessário fornecer mais alojamentos; por outro lado, se as 

oscilações mensais do indicador forem significativas, significará que o peso da sazonalidade 

é elevado e que um aumento dos alojamentos disponíveis poderia conduzir a uma taxa de 

ocupação muito baixa na época de menor concentração turística. 

É um indicador relevante e possível de obter através de dados de capacidade de alojamento 

e de número de dormidas, mas o INE também nos dá o indicador de forma direta, através 

do Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria e Outros Alojamentos.37  

 

                                                           
37 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315405429
&DESTAQUEStema=55581&DESTAQUESmodo=2, acedido em 10-07-2018 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315405429&DESTAQUEStema=55581&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315405429&DESTAQUEStema=55581&DESTAQUESmodo=2
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B.3. Quantidade e qualidade de emprego 

B.3.1 Emprego direto no turismo, em percentagem do emprego total na região 

Para cálculo deste indicador, faz-se um rácio entre o total de empregados no setor turístico 

e o total de empregados da região. Considero-o um indicador relevante para o modelo a 

construir, pois dá-nos uma perspetiva mais específica do peso do setor e da vulnerabilidade 

da economia regional a variações no turismo, particularmente se tivermos em conta que a 

região, num passado recente, sofreu os efeitos de uma elevada taxa de desemprego na sua 

população.38 

A informação estatística de que o INE dispõe não nos dá informação de uma forma tão 

refinada, isto é, para o setor do turismo especificamente. A informação que possuem en-

contra-se de acordo com as secções da Classificação das Atividades Económicas (CAE). As 

Contas Regionais publicadas pelo INE não fazem esta diferenciação, juntando na mesma 

categoria as atividades de alojamento e restauração com o comércio por grosso e retalho, 

reparação de automóveis e motociclos e transportes e armazenagem39, atividades que não 

estão ligadas ao setor do turismo. Atualmente, a informação mais aproximada quanto ao 

emprego no setor é relativa à quantidade de empregados em atividades de alojamento, res-

tauração e similares40, sendo a única forma de termos uma estimativa deste indicador. Será 

sempre, no entanto, uma estimativa bastante vaga: por exemplo, será que todos os negócios 

de restauração podem ser considerados turísticos, quando muitos dos seus clientes são re-

sidentes e frequentemente em contexto laboral? E as outras atividades turísticas, como ati-

vidades recreativas, de lazer ou de transportes de passageiros? 

O ideal, para cálculo deste indicador, seria a existência de informação para as NUTS II 

semelhante à que há, para Portugal, no Quadro E.9.8 - Emprego e remunerações das ativi-

dades características do turismo e da economia nacional41. A título de exemplo para a eco-

nomia nacional em 2015 a percentagem do número total de postos de trabalho das ativida-

des caraterísticas do turismo (455.940) face ao número total de postos de trabalho da eco-

nomia (5.108.870) dá 8,9%. Seria interessante que existisse a recolha de dados para as 

                                                           
38 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006191&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 24-08-2018 
39 Contas Nacionais INE (https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais), acedido 
em 04-08-2018 
40 http://smi.ine.pt/Categoria/Detalhes/2298114?modal=1, acedido em 20-06-2018 
41 Contas Nacionais INE (https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais), acedido 
em 10-07-2018)  

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006191&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006191&contexto=bd&selTab=tab2
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ine.pt%2Fxportal%2Fxmain%3Fxpid%3DINE%26xpgid%3Dine_cnacionais2010%26menuBOUI%3D13707095%26contexto%3Dcr%26selTab%3Dtab3%26perfil%3D220674544%26INST%3D220617235&h=AT3WfenZvDbfRLTtxo2XYDvVxYsYLHu2hfAfPT5fCM-wPmH2rLlE3JeD2ycx3Xr-MqquqtCJkgaboQlS9AH6Yh3megDBpjBCDXxrilU_CfyaaNAaJuko1roXHMTrR-BW9QUR
http://smi.ine.pt/Categoria/Detalhes/2298114?modal=1
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais
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NUTS II. 

B.3.2. Percentagem de empregos, no turismo, de caráter sazonal 

Através do rácio entre o número de empregos sazonais do turismo e o total de empregados 

no setor, permite-nos ver se os trabalhadores estão sujeitos a instabilidade laboral devido à 

sazonalidade. É um indicador relevante pela relação que estabelece entre os trabalhos na 

atividade turística que são sazonais (no caso da nossa região de estudo, tal como na maioria 

dos destinos turísticos, essa sazonalidade tenderia a ser mais sentida nos meses de Verão) e 

o total de empregos desse setor. Se for muito elevado o peso da sazonalidade na emprega-

bilidade do setor, seria necessário a região repensar a estratégia de crescimento do setor do 

turismo, de modo a não ser tão dependente das épocas altas, o que seria muito vantajoso 

para a economia da região também a nível social, uma vez que a sazonalidade laboral pode 

gerar instabilidade às famílias nortenhas.  

Estes dados são possíveis de obter através do INE, e considero que é relevante para esta 

análise. 

B.4. Cadeia de oferta turística 

B.4.1. Percentagem de bens e serviços locais procurados/consumidos pelas empresas turís-

ticas  

A procura de produtos e serviços locais aumenta o valor económico do turismo para a re-

gião, e por isso este indicador mede a percentagem de bens e serviços alimentares utilizados 

pelas empresas da região que são fornecidos/produzidos localmente. Se este indicador for 

baixo (inferior a 20%)42, há que encorajar as empresas a assumirem práticas mais sustentá-

veis do ponto de vista à economia local.  

De acordo com o Relatório de Responsabilidade Social do TP de 2013, conseguimos obter 

um indicador intitulado “representação dos fornecedores locais no total dos fornecedores 

mais frequentes”, sendo este de 58% para a RN43. Os valores dos outros anos não são pú-

blicos, mas o TP facultou-me algumas destas informações, que descrevo na análise de indi-

cadores no capítulo seguinte. 

                                                           
42 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15849, acedido em 19-05-2018 European Tourism Indicator 
System: Data Sheets for Core Indicators, disponível no site da CE   
43 http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-
pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/Responsabilidade%20Social%20Portugal_2013.pdf, acedido 
em 21-07-2018 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15849
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/Responsabilidade%20Social%20Portugal_2013.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/Responsabilidade%20Social%20Portugal_2013.pdf
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Estes valores que consegui obter não correspondem textualmente ao indicador B.4.1, pois 

apenas nos indica se as empresas estão a privilegiar os fornecedores locais, mas sem con-

firmar que percentagem de bens e serviços consumidos são de origem local. Por exemplo, 

podem as empresas estar a utilizar, no seu leque de fornecedores, uma maior quantidade de 

fornecedores locais, mas consumirem mais bens e serviços produzidos exteriormente (bas-

ta que os produtos de maior volume de consumo estejam a ser fornecidos por outros for-

necedores). 

3.1.3. C. Impacto social e cultural 

C.1. Impacto Social/Comunidade 

C.1.1. Número de turistas por 100 residentes 

Este indicador, que pode ser visto como um rácio de penetração dos turistas na vida dos 

habitantes locais, fornece um rácio que pretende aferir o quanto a presença do turista inter-

fere no quotidiano do residente.  

Corresponde ao rácio entre turistas (overnight visitors) e população residente. Para a popula-

ção residente pode ser utilizada a informação à data dos censos populacionais, que ocorrem 

em Portugal a cada 10 anos (o mais recente foi em 2011), mas também há hipótese de re-

correr às estimativas anuais publicadas no INE, para obtermos a população residente esti-

mada. Pela sua relevância e facilidade em estimar, será incluído no modelo.  

C.1.2. Percentagem de residentes satisfeitos com o turismo no destino (mensal/época) 

Obtém-se pelo rácio entre os residentes que se declaram satisfeitos com o turismo no des-

tino e o total de residentes que constituem a amostra. Se o residente está satisfeito com o 

sector do turismo, tende a proporcionar uma estadia mais agradável a quem visita, além de 

ser importante que o turismo contribua para o bem-estar da população residente. 

Para conhecer a percentagem de residentes que se encontram satisfeitos com o turismo no 

seu local de residência, seria sempre ideal recorrer a questionários individuais, e preferenci-

almente não presenciais, e que colocassem essa questão recorrendo a uma escala em que 

estivesse previamente bem definido o nível a partir do qual se considerasse que o residente 

se encontrava satisfeito. A Associação Turismo de Lisboa realizou um estudo em que, com 

base numa amostra de 1.017 residentes entrevistados, concluiu que mais de 90% dos locais 
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teriam reações positivas ou muito positivas sobre a vinda de turistas para a capital portu-

guesa.44 

No caso da RN, considero relevante a recolha de dados de uma forma periódica por forma 

a obter o grau de satisfação da população residente com o turismo.  

C.1.3 Número de camas disponíveis em estabelecimentos comerciais por 100 residentes 

Indica o impacto na vida dos locais, uma vez que um rácio muito elevado pode significar 

que o alojamento turístico está a ocupar um espaço significativo da área do destino, poden-

do dessa forma alterar o seu património cultural e a sua identidade. Pode ser útil para os 

decisores políticos tomarem decisões, em função da taxa de ocupação verificada face ao 

pretendido. 

Calcula-se através do rácio entre o número de camas em alojamentos turísticos e o total de 

residentes da região. O número de camas disponíveis em estabelecimentos hoteleiros na 

RN está disponível para consulta no INE. 

C.1.4 Número de segundas habitações por 100 habitações 

Calcula-se usando um rácio percentual em que o numerador é o número de segundas pro-

priedades e o denominador o número total de habitações. De acordo com a “ETIS Data 

Sheets”, se este rácio se aproximar de 40%, pode estar afetada a autenticidade do destino e 

ser necessário tomar medidas. O caso da cidade de Barcelona é um bom exemplo. A pres-

são do alojamento turístico no centro era tal que foi necessário criar, no plano urbanístico 

da cidade, uma lei que impede o crescimento das habitações dedicadas ao turismo.45 Incluo 

este indicador no modelo como forma de avaliar se não está a ocorrer situação na RN. 

Embora o “ETIS Data Sheets” não explique com precisão o conceito a aplicar para as se-

gundas habitações a considerar no numerador, na minha visão este numerador refere-se às 

habitações secundárias destinadas a arrendamento turístico, porque o que se pretenderá 

medir é o impacto de habitações destinadas a turistas no urbanismo da região. Por isso, 

convém aqui frisar a diferenciação entre segundas habitações que são destinadas ao merca-

do do turismo (através de arrendamento) e as habitações secundárias que são destinadas ao 

uso do proprietário ou a arrendamento a indivíduos/famílias com finalidade de residência 

                                                           
44 http://expresso.sapo.pt/economia/2017-02-07-Turismo-de-Lisboa-surpreendido-com-satisfacao-dos-
moradores#gs.3Hi2waE, acedido em 10-07-2018 
45 http://ajuntament.barcelona.cat/pla-allotjaments-turistics/en/, acedido em 14-07-2018 

http://expresso.sapo.pt/economia/2017-02-07-Turismo-de-Lisboa-surpreendido-com-satisfacao-dos-moradores#gs.3Hi2waE
http://expresso.sapo.pt/economia/2017-02-07-Turismo-de-Lisboa-surpreendido-com-satisfacao-dos-moradores#gs.3Hi2waE
http://ajuntament.barcelona.cat/pla-allotjaments-turistics/en/
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permanente.  

C.2. Saúde e Segurança 

C.2.1. Percentagem de turistas que registaram pelo menos uma queixa na polícia 

Obtém-se através do rácio entre o número de queixas na polícia por parte de turistas pelo 

número de visitantes. Quanto maior o número de queixas na polícia, pior a reputação que 

adquire o destino. Tendencialmente, pior será também o desempenho do turismo. 

Para obter este indicador, será necessário que a polícia da região divulgue os dados das 

queixas que recebe da parte de turistas (dados que a polícia dispõe, mas não estão disponí-

veis para consulta pública), e uma vez conhecida esta quantidade efetuar o rácio com o total 

de turistas que visitaram a região nesse espaço temporal.  

Embora não seja irrelevante, não o considero imprescindível na análise da sustentabilidade 

do turismo nesta região, até porque a satisfação global dos turistas e visitantes (indicador 

A.2.1) oferece desde já uma ideia sobre a questão da segurança, se partirmos do pressupos-

to que um turista inseguro não é um turista que tenha gostado da experiência turística vivi-

da. Além disso, a segurança de um país como um todo tende a ter maior peso na opinião de 

quem o visita, e Portugal, de acordo com o Global Peace Index, ocupa em 2018 a quarta posi-

ção no ranking dos países mais pacíficos do mundo.46 A própria região tem tido uma pro-

gressão positiva na criminalidade: os crimes registados pelas autoridades policiais na RN 

desceram de 122.311 em 2011 para 102.813 em 2017, sendo que os crimes contra pessoas 

especificamente (tendencialmente os que mais poderão afetar turistas) diminuíram de 

31.205 para 26.989, no mesmo período47. Embora não haja dados disponíveis sobre os cri-

mes especificamente contra turistas, daqui retiramos a conclusão que a segurança não será 

atualmente um prolema para a sustentabilidade do turismo. Pelas dificuldades no cálculo do 

indicador e por não ser uma área problemática na região, este indicador não foi considera-

do no modelo. 

 

 

 

                                                           
46 https://countryeconomy.com/demography/global-peace-index/portugal, acedido em 01-09-2018 
47 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008073&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 21-07-2018 

https://countryeconomy.com/demography/global-peace-index/portugal
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008073&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008073&contexto=bd&selTab=tab2
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C.3 Igualdade de género 

C.3.1 Percentagem de homens e mulheres empregados no setor 

Este indicador permite conhecer qual a distribuição por género na empregabilidade do 

setor, comparando-se os rácios “mulheres empregadas no setor / total de empregados no 

setor” e “homens empregados no setor / total de empregados no setor”. A sua importân-

cia pode ser notada quando comparado com outros setores.  

Neste caso, seria na minha opinião relevante incluir um rácio que permitisse, para cada gé-

nero, o peso da empregabilidade do setor no total de empregados na região (“n.º de mulhe-

res empregadas no turismo / n.º total de mulheres empregadas na região”), uma vez que o 

“ETIS Data Sheets” refere como objetivo deste indicador medir a importância do setor do 

turismo na empregabilidade do sexo feminino.  

Se este indicar valores muito discrepantes ao nível do peso das mulheres na população em-

pregada no turismo, poderão ser sugeridas a adoção de medidas que contornem estas dis-

crepâncias. 

Da mesma forma que não nos é possível de momento indicar os resultados do indicador 

B.3.1 (rácio entre emprego no setor turístico e total de emprego da região), este indicador 

também não dispõe de informação atualmente.  

Não incluo este indicador no modelo pois considero que é mais relevante avaliar a 

(des)igualdade de género através das diferenças a nível salarial entre homens e mulheres do 

que em termos de quantidade de empregados por cada género. Segundo dados da Pordata, 

as mulheres no setor do alojamento, restauração e similares ganham menos que os homens: 

em 2016, as mulheres em Portugal tinham uma remuneração média mensal (por conta de 

outrem) de 643,10€, e os homens de 755,60€48, seguindo a tendência do mercado de traba-

lho em Portugal, onde a remuneração média mensal dos homens é superior em 157,10€ à 

das mulheres.49 Assim, uma distribuição equitativa dos postos de trabalho em termos de 

género acaba por não ser relevante como fator de igualdade de género. 

 

                                                           
48 
https://www.pordata.pt/Portugal/Sal%C3%A1rio+m%C3%A9dio+mensal+dos+trabalhadores+por+conta
+de+outrem+do+Alojamento+e+Restaura%C3%A7%C3%A3o+remunera%C3%A7%C3%A3o+base+e+
ganho+por+sexo-901, acedido em 14-07-2018 
49 
https://www.pordata.pt/Portugal/Sal%C3%A1rio+m%C3%A9dio+mensal+dos+trabalhadores+por+conta

+de+outrem+remunera%C3%A7%C3%A3o+base+e+ganho+por+sexo-894, acedido em 01-09-2018 

https://www.pordata.pt/Portugal/Sal%C3%A1rio+m%C3%A9dio+mensal+dos+trabalhadores+por+conta+de+outrem+do+Alojamento+e+Restaura%C3%A7%C3%A3o+remunera%C3%A7%C3%A3o+base+e+ganho+por+sexo-901
https://www.pordata.pt/Portugal/Sal%C3%A1rio+m%C3%A9dio+mensal+dos+trabalhadores+por+conta+de+outrem+do+Alojamento+e+Restaura%C3%A7%C3%A3o+remunera%C3%A7%C3%A3o+base+e+ganho+por+sexo-901
https://www.pordata.pt/Portugal/Sal%C3%A1rio+m%C3%A9dio+mensal+dos+trabalhadores+por+conta+de+outrem+do+Alojamento+e+Restaura%C3%A7%C3%A3o+remunera%C3%A7%C3%A3o+base+e+ganho+por+sexo-901
https://www.pordata.pt/Portugal/Sal%C3%A1rio+m%C3%A9dio+mensal+dos+trabalhadores+por+conta+de+outrem+remunera%C3%A7%C3%A3o+base+e+ganho+por+sexo-894
https://www.pordata.pt/Portugal/Sal%C3%A1rio+m%C3%A9dio+mensal+dos+trabalhadores+por+conta+de+outrem+remunera%C3%A7%C3%A3o+base+e+ganho+por+sexo-894
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C.3.2 Percentagem de empresas de turismo em que o cargo de CEO é ocupado por uma 

mulher 

Este indicador resulta do rácio entre o total de empresas de turismo em que o cargo de 

Chief  Executive Officer (CEO) é ocupado por uma mulher face ao total de empresas de tu-

rismo, e será na minha opinião mais relevante para avaliar se há ou não igualdade de género 

no setor. Para lhe responder, será necessário proceder a um questionário a estas empresas 

em que seja colocada a questão: “O cargo de CEO da empresa é ocupado por uma mu-

lher?”, podendo ser também relevante entender se há diferenças por tipo de estabelecimen-

to e dimensão. Uma vez conhecido este número, calcula-se o indicador dividindo pelo total 

de empresas inquiridas. 

Sendo a igualdade de género uma questão com relevância atualmente na região e país, e este 

indicador bastante simples de obter se for construída uma rede eficaz de recolha de infor-

mação, incluo este indicador no modelo. 

C.4 Inclusão/acessibilidade 

C.4.1 Percentagem de quartos em estabelecimentos de alojamento acessíveis a pessoas com 

deficiência 

Um destino que disponha de meios para receber turistas com deficiências, poderá ver a sua 

notoriedade aumentada. Como benefício extra, pode despertar para a consciencialização da 

sociedade para os locais que sofram de incapacidade. 

Este indicador calcula o rácio entre os alojamentos com quartos acessíveis e/ou esquemas 

de informação de acessibilidade reconhecidos e o total de alojamentos do destino.  

À semelhança de outros indicadores, será necessário um questionário junto dos alojamen-

tos para aferir o numerador do rácio. É um indicador com relevância e que incluo no mo-

delo. 

C.4.2 Percentagem de estabelecimentos de alojamento com esquemas de informação de 

acessibilidade reconhecidos 

É importante que o destino tenha uma linguagem internacionalmente reconhecida de es-

quemas de acessibilidade, por forma a aumentar a sua visibilidade enquanto destino turísti-

co capaz de receber todo o tipo de turistas. 
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Não o considero particularmente relevante, mas pode ser obtido acrescentando no questi-

onário referido anteriormente uma questão adicional que considere este aspeto da lingua-

gem internacional nos esquemas de informação, e por isso incluo-o no modelo. 

C.4.3 Percentagem de rede pública que está coberta por transportes públicos com acessibi-

lidade a pessoas com deficiência 

Os destinos têm de estar acessíveis a todo o tipo de pessoas, independentemente das suas 

capacidades. Este indicador mede o total de área do destino que tem cobertura por uma 

rede de transporte público acessível face ao total de área do destino. 

Não disponho de dados para a RN que me permitam estimar este indicador. Terá porven-

tura maior exequibilidade numa área de menor dimensão, como por exemplo a AMP, que 

pelas suas características será previsivelmente o destino específico dentro da região onde a 

procura de transportes públicos, por parte dos turistas, terá maior relevância; a AMP dispõe 

de transportes públicos acessíveis (Metro, Autocarros da empresa STCP, Comboios, Táxis e 

Funicular dos Guindais), e com as informações relativas à acessibilidade disponíveis a to-

dos50. Seria interessante, no futuro, desenvolver-se um processo de recolha de dados que 

nos permitisse conhecer melhor a realidade regional deste indicador. 

C.4.4 Percentagem de atrações turísticas que estão acessíveis a pessoas com deficiência 

e/ou participação em esquemas com informação de acessibilidade 

Esta percentagem é calculada pelo rácio entre as atrações turísticas que dispõem de um 

esquema reconhecido de acessibilidade a pessoas com deficiência, entre o total de atrações 

turísticas. Este cuidado de procurar tornar acessível o turismo a pessoas com deficiência 

pode não apenas gerar mais receitas, como também ser um meio de divulgação positiva de 

boas práticas, e por esse motivo seria interessante a construção de uma base de dados que 

permitisse essa recolha de informação. No entanto, o INE não dispõe de dados que permi-

tam calcular o indicador, e o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) também não me 

pôde ajudar neste tema.  

 

 

 

                                                           
50 https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/porto-itinerario-acessivel, acedido em 14-07-2018 

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/porto-itinerario-acessivel


31 

 

C.5 Proteção e melhoria do património cultural, identidade e ativos locais 

C.5.1 Percentagem de residentes satisfeitos com o impacto do turismo na identidade do 

destino  

A percentagem dos residentes inquiridos que se afirmam satisfeitos com o impacto do tu-

rismo na identidade do destino, entre o total de residentes inquiridos, dá-nos o valor deste 

indicador.  

Para dar resposta a este indicador, adicionar-se-ia ao questionário que permite responder ao 

indicador C.1.2 (satisfação global dos residentes com o turismo) questões que, usando a 

mesma escala, inquiriam a amostra face às diferentes formas de impacto do turismo na 

comunidade, entre as quais a identidade. Desta forma, serve como barómetro do impacto 

cultural; é relevante para o modelo porque permite elevar aspetos que vão para além dos 

impactos económicos, que normalmente são mais visíveis e mais relevados na análise do 

impacto de um setor para a comunidade local. 

C.5.2 Percentagem de eventos produzidos cujo foco tem por base a herança / tradiciona-

lismo cultural 

Indicador cujo cálculo deriva do rácio entre os principais eventos dedicados ao turismo 

realizados na região (em termos de receitas ou total de visitantes) que têm por base a cultu-

ra e tradições locais, e o total de eventos realizados na região. Com este rácio pretende-se 

verificar se há preocupação em transmitir a cultura local. É um indicador interessante, a 

nível de sustentabilidade cultural e preservação das tradições do destino turístico, mas na 

minha visão é mais relevante entender se estas tradições têm transição entre gerações na 

população residente do que propriamente a sua transmissão a turistas.  

É questionável se há possibilidade de obtenção deste tipo de estatística, uma vez que na 

RN existem diversas atividades culturais (festas populares, romarias, festivais, etc…), tam-

bém porque será difícil a classificação dos eventos como os mais relevantes como referen-

ciado no “ETIS Datasheet” e porque muitos eventos baseados na herança cultural da região 

são de acesso livre sendo, por isso, complicado determinar quantos turistas os visitam (caso 

das festas populares, como o São João no Porto); por estas razões, não incluo este indica-

dor no modelo. 
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3.1.4. D. Impacto Ambiental 

D.1. Redução do impacto dos transportes 

D.1.1. Percentagem de visitantes que utilizam diferentes tipos de transportes para chegar ao 

destino 

Este indicador estima, para cada meio de transporte (avião, comboio, autocarro, viatura 

própria ou de aluguer…), a percentagem do total de visitantes que recorre a esse meio para 

chegar ao destino. Ajuda a perceber a pegada ecológica dos turistas, e por outro lado per-

mite concluir se o destino está a disponibilizar suficientes alternativas de transporte susten-

tável aos visitantes. 

De momento, não existe um indicador direto que forneça este tipo de dados para a RN. No 

entanto, para Portugal, conseguimos obter dados sobre as viagens efetuadas por turistas 

residentes e não residentes, por meio de transporte utilizado para chegar ao destino. Ao 

nível dos residentes, em 2016, o total de viagens em Portugal cifrou-se em 18,241 milhões 

de viagens, com 498,8 milhares de viagens de avião, 59,8 mil viagens de barco, 653,3 mil 

viagens de comboio, 701,5 mil viagens de autocarro e 16,191 milhões de viagens em auto-

móvel.51 

As entradas de visitantes não residentes totalizaram, em 2016, 28,3 milhões, dos quais 18,2 

milhões foram de turistas e 10,1 milhões foram realizadas por excursionistas. As suas for-

mas de entrada foram, respetivamente, de 73,1% e 1,6% por meio aéreo, e de 26,8% e 

88,8% por estrada. Os excursionistas utilizam também, como modo de entrada, a via marí-

tima (9,7% chegam em navios de cruzeiro)52. 

É um indicador que poderá ser integrado no modelo do nosso caso de estudo, assim que 

haja dados por NUTS II. 

D.1.2 Percentagem de visitantes que utilizam transportes públicos/alternativos 

Estamos perante um indicador com algumas semelhanças com o D.1.1, mas aplicável às 

deslocações dos visitantes dentro do destino. Ajuda a entender se o tráfego nas cidades é 

                                                           
51 https://www.pordata.pt/Portugal/Viagens+total++por+destino+e+meio+de+transporte+principal-2551, 
acedido em 15-07-2018 
52 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=311802838
&DESTAQUESmodo=2, acedido em 15-07-2018 

https://www.pordata.pt/Portugal/Viagens+total++por+destino+e+meio+de+transporte+principal-2551
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=311802838&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=311802838&DESTAQUESmodo=2
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afetado pela presença de visitantes, permitindo também perceber a pegada ecológica dos 

turistas. 

Em função do valor do rácio, pode despertar para a necessidade de opções de transporte 

sustentáveis, ao medir, para cada meio de transporte, o rácio de visitantes que o utiliza. 

Permite saber se os turistas utilizam mais os transportes públicos ou as viaturas individuais, 

o que tem influência a nível ecológico e também de modo de vida das cidades. Por exem-

plo, se o rácio de utilização de viatura particular pelos visitantes for muito elevado, isso 

afeta o modo de vida dos locais pelo crescente trânsito daí resultante; por outro lado, um 

peso demasiado grande dos utilizadores de transportes públicos pode tornar mais descon-

fortável a vida dos locais que necessitam destes serviços. Um destino bem servido de 

transportes públicos diminui a necessidade do turista de alugar viatura. 

É um indicador interessante de considerar no modelo, contudo necessitaríamos de recorrer 

a um inquérito aos visitantes sobre os diferentes meios de transporte utilizados. O mesmo 

inquérito a utilizar no cálculo do indicador D.1.1. incluiria questões que incidissem direta-

mente sobre a sua forma de deslocação dentro do destino turístico, bem como a utilização 

de veículos amigos do ambiente. 

D.1.3 Distância média de viagem percorrida por visitantes, desde casa até ao destino 

Calcula-se através de um rácio simples que relacione o total de quilómetros (Km) percorri-

dos desde casa até chegar ao destino com o total de visitantes. 

A relevância deste indicador, ao medir o custo da distância e o impacto ambiental, é permi-

tir conhecer melhor o perfil dos visitantes ao nível da distância percorrida, com o objetivo 

de captar visitantes de distâncias mais próximas, promovendo o uso de meios alternativos 

de transporte (ex. comboio) e construindo uma estratégia de marketing mais direcionada. 

Embora através de inquéritos seja simples saber a origem dos visitantes, é sempre questio-

nável saber a distância que percorreram, pois há grande diversidade de rotas possíveis para 

chegar ao destino. Incluir-se-ia no modelo, estimando este indicador através do estabeleci-

mento de uma distância padrão por cada tipo de proveniência e meio de transporte utiliza-

do. Como exemplo, podemos indicar que, em 2017, as maiores quotas de hóspedes estran-

geiros em estabelecimentos hoteleiros vinham de Espanha (23,3%), França (13,6%) e Brasil 

(9,8%).53 A partir desta informação, podia-se estimar a distância média de cada um desses 

                                                           
53 http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/turismo-em-
numeros-dezembro-2017.pdf, acedido em 21-07-2018 

http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/turismo-em-numeros-dezembro-2017.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/turismo-em-numeros-dezembro-2017.pdf
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países à RN e usá-la como distância padrão para uma estimativa.  

D.1.4 Pegada média de emissões de carbono por visitante, de casa até ao destino 

Pretende obter o impacto das viagens para o destino, por diferentes meios de transporte, a 

nível de emissões de carbono. Calcula-se conhecendo os Km percorridos de um meio de 

transporte utilizado, multiplicando pela sua emissão média de carbono.  

Se se conseguir calcular os Km percorridos e conhecer a emissão média de carbono de 

cada veículo de transporte, este indicador é calculável e relevante.  

D.2 Alterações Climatéricas 

D.2.1 Percentagem de empresas envolvidas em esquemas para atenuar as alterações climáti-

cas (CO2, sistemas de poupança de energia, etc.) 

A preocupação/envolvência dos stakeholders em temas relacionados com as alterações cli-

máticas é sinal da notoriedade das iniciativas e despertar de consciências promovidas pelas 

autoridades competentes. Este indicador é composto pelo rácio do número de empresas 

envolvidas neste tipo de iniciativas pelo total de empresas do sector do turismo. Se este for 

considerado baixo, a sugestão é a da adoção de programas que aumentem a notoriedade e, 

por conseguinte, o envolvimento com este tema. 

Sendo um indicador calculável através de inquérito às empresas da região, parece-me passí-

vel de inclusão no modelo. 

D.2.2 Percentagem de estabelecimentos turísticos e atrações localizadas em “zonas vulnerá-

veis” 

Este indicador pretende relevar as vulnerabilidades climatéricas que poderão impactar dire-

tamente nos alojamentos ou atrações turísticas. É obtido através do rácio entre o total de 

alojamentos e atrações localizadas em “vulnerable zones” (áreas que pela sua localização, ex-

posição e/ou suscetibilidade estão sujeitas a alterações climatéricas perigosas como fura-

cões, tempestades, inundações, avalanches, etc.54) e o total de alojamentos/atrações turísti-

cas. Quanto mais elevado for, maior a importância de envolver as empresas do setor em 

iniciativas que ajudam a minimizar os impactos destas alterações. 

                                                           
54 European Tourism Indicator System Glossary For Sustainable Destinations, acedido em 15-07-2018 atra-
vés de http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15849 
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A única área definida na RN como vulnerável encontra-se em parte dos municípios de Es-

posende, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, mas trata-se de uma zona vulnerável em ter-

mos de contaminação de águas por nitratos de origem agrícolas55, não se enquadrando mui-

to na definição de zona vulnerável presente no glossário dos ETIS. A RN tem riscos de 

incêndios (sobretudo no Verão) e de cheias (sobretudo no Inverno), mas não está definido 

por nenhuma entidade oficial quais são as zonas vulneráveis; o grau de risco de incêndio é 

definido, durante o período crítico, por graus de alertas através do Instituto Português do 

Mar e da Atmosfera (IPMA)56, e o IPMA e a Autoridade Nacional da Proteção Civil 

(ANPC)57 vão definindo os riscos de atividade marítima, cheias ou outras catástrofes à me-

dida que estes riscos vão surgindo. 

Em consonância com o Relatório de Avaliação Nacional de Risco versão de 201458, a Pro-

teção Civil avalia os riscos categorizando-os por vinte e cinco diferentes tipos de risco. A 

RN, é avaliada com um grau de elevada suscetibilidade em algumas destas categorias, desig-

nadamente: nevões, ondas de calor, vagas de frio, secas, inundações e galgamentos costei-

ros, destruição de praias e sistemas dunares, acidentes rodoviários, acidentes ferroviários, 

incêndios urbanos e em centros históricos, rutura de barragens, etc.. 

No entanto, devido à inexistência de um registo de catástrofes de elevada magnitude, há 

dificuldade em apurar com precisão se cada estabelecimento hoteleiro se encontra ou não 

em zona altamente suscetível a catástrofe, e como não há zonas vulneráveis definidas cla-

ramente na região, considero que este indicador não pode ser incluído no modelo nem re-

levante para a nossa análise, mas sim para prevenção de futuros riscos. 

D.3 Gestão de resíduos sólidos 

D.3.1 Produção de resíduos por noite de turista, comparado com a produção de resíduos 

da população geral por pessoa 

Indicador que mede a pegada ecológica do turismo no destino, ao comparar a produção de 

resíduos efetuada por um turista e um residente. Se eventuais objetivos definidos pelo SWG 

para este rácio não estiver a ser atingido, devem ser adotadas medidas que promovam a sua 

                                                           
55 http://www.dgadr.gov.pt/rec-hid/diretiva-nitratos/zonas-vulneraveis, acedido em 15-07-2018 
56 http://www.ipma.pt/pt/ambiente/risco.incendio/, acedido em 15-07-2018 
57 http://www.prociv.pt/pt-pt/Paginas/default.aspx, acedido em 15-07-2018 
58 
http://www.prociv.pt/bk/RISCOSPREV/AVALIACAONACIONALRISCO/Documents/2016_Avaliacao
_Nacional_Riscos.pdf, acedido em 11-08-2017 

http://www.dgadr.gov.pt/rec-hid/diretiva-nitratos/zonas-vulneraveis
http://www.ipma.pt/pt/ambiente/risco.incendio/
http://www.prociv.pt/pt-pt/Paginas/default.aspx
http://www.prociv.pt/bk/RISCOSPREV/AVALIACAONACIONALRISCO/Documents/2016_Avaliacao_Nacional_Riscos.pdf
http://www.prociv.pt/bk/RISCOSPREV/AVALIACAONACIONALRISCO/Documents/2016_Avaliacao_Nacional_Riscos.pdf
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melhoria. 

Supostamente, um relatório das entidades gestoras da recolha de lixo conjuntamente com 

um inquérito às empresas seriam as fontes às quais recorrer para calcular o indicador, mas 

parece-me improvável obter dados. Parece-me que a diferenciação de lixo entre produzido 

por turista ou por residente é praticamente impossível. Talvez se pudesse ter uma estimati-

va deste indicador através da comparação entre o total de resíduos produzidos no mês com 

maior procura turística do ano e com o de menor afluência de turistas, mas não deixaria, 

ainda assim, de ser uma estimativa pouco rigorosa. Por isso este indicador tem de ser exclu-

ído do modelo. 

D.3.2 Percentagem de empresas turísticas que separam os diferentes tipos de resíduos 

Este indicador denota a importância/necessidade das iniciativas relacionadas com a recicla-

gem. É obtido através do rácio entre as empresas que se envolvem nesta iniciativa e o total 

de empresas da área do turismo. Se for baixo, é importante que os stakeholders desenvolvam 

estratégias de promoção de separação dos resíduos. 

É um indicador que pode ser obtido através de questionários às empresas, e que tem rele-

vância para o modelo. Em Portugal, a Agência Portuguesa do Ambiente desempenha o 

papel de Agência Nacional de Resíduos59. A gestão de resíduos está definida pelo Decreto 

de Lei n.º 178/2006, de 05 de Setembro60 e ainda mais relacionado com o sector hoteleiro, 

o Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 de Setembro, faz referência à gestão dos óleos alimenta-

res usados.61 

D.3.3 Percentagem de resíduos reciclados por turista, comparativamente com o total de 

resíduos reciclados por residente anualmente  

É calculado através da seguinte abordagem: 

 Volume de materiais reciclados no ano pelo número total de turistas no ano, dando 

o volume reciclado por turista; 

 Volume de materiais reciclados no ano pelo número total de residentes, resultando 

no volume reciclado por residente no ano; 

                                                           
59 https://www.apambiente.pt/index.php?ref=5&subref=634, acedido a 02-09-2018 
60 https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=254, acedido a 02-09-2018 
61 https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=197&sub3ref=282, acedido a 02-
09-2018 

https://www.apambiente.pt/index.php?ref=5&subref=634
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=254
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=197&sub3ref=282
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O indicador é obtido pelo rácio entre estes dois resultados: Volume de resíduos reciclados 

por turista e o volume de resíduos reciclados por residente. É relevante porque a reciclagem 

poderá levar a uma diminuição do impacto dos aterros, mas parece-me irrealista esperar 

obter estas informações sobre os resíduos reciclados por turista, por isso é excluído do 

modelo. Os dados estatísticos disponíveis permitem-nos observar dados por habitante da 

região, em termos de resíduos urbanos recolhidos. Poderia fazer-se uma aproximação des-

tes dados a cada turista que visita a região, no entanto, considero irrealista essa posição uma 

vez que não permite aferir com precisão o que são os resíduos reciclados por residente e os 

que são reciclados por turista. 

D.4 Tratamentos de esgotos 

D.4.1 Percentagem das águas de esgoto no destino tratadas até, pelo menos, o nível secun-

dário antes de serem descarregadas 

Uma percentagem que resulta de uma relação simples entre o total de águas de esgoto tra-

tadas e o total de águas descarregadas, é interessante mas não parece focar muito no turis-

mo sustentável, antes na sustentabilidade ambiental do destino.  

Sendo o turismo da RN bastante influenciado por elementos como a qualidade da água, 

devido à costa marítima e turismo de natureza, pode este indicador ser incluído se for fácil 

de determinar. Em Portugal, o tratamento de águas residuais é composto por quatro níveis, 

tratamento preliminar, primário, secundário e terciário. Os dados estatísticos possíveis de 

obter para a RN, não fazem esta diferenciação. Contudo é possível obter o indicador, atra-

vés da rubrica proporção de águas residuais tratadas 

D.5 Gestão da água 

D.5.1 Consumo de água por noite de estadia turística, comparativamente ao consumo de 

água por noite por parte dos residentes 

Para este indicador é necessário relacionar dois rácios: por um lado, o rácio entre o consu-

mo total de água relativo à população residente face ao total de população residente; por 

outro lado, o consumo total de água relacionado com a atividade turística, face ao total de 

noites de dormida em estabelecimentos de alojamento no destino. 

Ajudar-nos-ia a perceber se a população no destino estava a consumir demasiada água, e se 
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o turismo estava a ter uma influência negativa a esse nível. Creio ser relativamente simples 

obter os dados de consumo de água dos residentes, através das contagens do consumo de 

água doméstico, e por essa razão a única forma de comparar o consumo dos residentes 

com o dos turistas seria através dos consumos de água dos estabelecimentos afetos à ativi-

dade turística, designadamente nos alojamentos e restauração. Não creio, no entanto, que se 

trate de um indicador de grande impacto, particularmente por não ser possível obter dados 

mais fidedignos. No meu entender, a forma mais concreta de obter melhorias neste sentido 

seria através do incentivo aos estabelecimentos hoteleiros no sentido de promover estas 

práticas junto dos turistas. 

D.5.2 Percentagem de empresas de turismo a tomar medidas para reduzir o consumo de 

água 

Estamos perante mais um indicador que nos ajuda a entender se as empresas turísticas ado-

tam práticas sustentáveis, o que é muito relevante. Neste caso específico, fazemo-lo divi-

dindo o total de empresas turísticas que seguem medidas de poupança de água pelo total de 

empresas do setor.  

Pela importância da gestão eficiente da água na sustentabilidade ecológica (e económica) e, 

desse modo, no turismo sustentável, podemos afirmar que este indicador é relevante o sufi-

ciente para ser incluído no modelo. Atualmente pode ser obtido através do TP, no entanto 

a informação apresentada é disposta por diferentes formas de poupança de água (Mudança 

de toalhas e lençóis a pedido dos hóspedes ou, de acordo, com o legalmente exigido; Hós-

pedes convidados a comunicar quaisquer perdas de água; Autoclismos de baixo consumo, 

com cargas diferenciadas; Redutores de caudal em torneiras e chuveiros; Temporizadores 

nas torneiras; Água de qualidade inferior utilizada em rega ou lavagens). Seria interessante 

em termos comparativos, se este tipo de dados fosse também recolhido de uma forma mais 

consistente, ou seja, criado um rácio global, além da informação detalhada que é apresenta-

da. Tornando assim, mais acessível a comparação em termos de benchmarking. 

D.5.3 Percentagem de empresas turísticas que usam água reciclada 

A água residual pode ser reutilizada em alguns contextos, e o seu aproveitamento pode 

ajudar à sustentabilidade ecológica de uma região e à sustentabilidade económica de um 

negócio com elevado consumo de água. Este indicador tem um cálculo simples (total de 

empresas turísticas que reciclam água residual dividido pelo total de empresas turísticas que 
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respondem ao questionário) e pode ser interessante para o modelo, embora seja argumen-

tável que mais não é que uma subcategoria do indicador D.5.2, uma vez que o uso de água 

reciclada é uma medida de redução do consumo de água. 

D.6.1. Consumo de energia por noite dormida por turista, comparativamente ao consumo 

diário da população residente 

Indicador comparável ao indicador D.5.1, mas aplicável à energia em vez de ser à água. Tem 

as mesmas vantagens e inconvenientes, e pelas mesmas razões não é possível de incluir no 

modelo (não podemos calcular com um mínimo de exatidão o consumo energético dos 

turistas). 

D.6.2. Percentagem de empresas turísticas que tomam medidas para reduzir o consumo de 

energia 

É um indicador semelhante ao D.5.2, aplicado à energia. A mesma fonte de dados desse 

indicador apresenta alguns valores para a RN, mas que não traduzem na perfeição o valor 

do indicador. O ideal seria que os dados obtidos traduzissem a percentagem de estabeleci-

mentos que seguem qualquer tipo de medidas de redução de consumo de energia, mas o 

que o relatório disponibiliza é a percentagem de estabelecimentos que seguem cada uma 

das medidas de utilização eficiente de energia individualmente, o que dá azo à ocorrência de 

duplas contagens ou de não contabilização de empresas que tomam medidas para redução 

do consumo de energia. É um indicador relevante em termos de sustentabilidade, e por isso 

considerado no modelo. 

D.6.3 Quantidade anual de energia consumida através de fontes renováveis, no total do 

consumo global de energia ao nível do destino 

Pretende-se com este indicador obter a quantidade de energia renovável consumida, no 

total de energia consumida proveniente de todas as fontes. Estamos perante outro indica-

dor que mede mais a sustentabilidade do destino do que a sustentabilidade do turismo no 

mesmo, mas o cálculo desta percentagem fornece-nos um indicador interessante para avali-

ar a evolução do destino a nível ecológico, sendo um indicador passível de inclusão se for 

possível de obter. Para Portugal, o contributo das fontes de energia renováveis representa 

28,5% do consumo final bruto de energia, registando uma tendência crescente desde 2008, 
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onde estas representavam 22,9%.62 A mesma fonte apenas nos dá, para a RN, dados de 

produção de energia elétrica renovável (produção em 2008 de 7.804 gigawatts/hora (GWh), 

e de 17.963 GWh em 2016 no conjunto de todas as fontes de energia renovável), com a 

RN a representar mais de metade da produção de energia do país proveniente desta fonte. 

Infelizmente, estes dados não representam o peso do consumo de energia proveniente de 

energias renováveis na RN, por conseguinte para este indicador ainda seria necessário criar 

um sistema de recolha de dados.  

D.7.1 Percentagem de empresas locais no setor do turismo que apoiam, de forma ativa, a 

proteção, conservação e gestão da biodiversidade e da paisagem local 

Como as empresas do setor do turismo beneficiam da conservação do ambiente, é impor-

tante perceber se estão de alguma forma a contribuir para esse fim. O seu cálculo resulta do 

rácio entre as que praticam os comportamentos referidos e o total de empresas do setor, e a 

fonte recomendada é recorrer aos questionários às empresas. Seria interessante perceber de 

que forma estão a apoiar a proteção dos bens naturais da região.  

3.1.5. Indicadores Suplementares 

Além dos indicadores core atrás referenciados e selecionados, o modelo dispõe ainda de um 

conjunto de indicadores suplementares que poderão também ser aplicados, nos casos em 

que o construtor do modelo o entenda relevante para o destino em causa. Os exemplos de 

indicadores suplementares fornecido pelo “ETIS toolkit” encontram-se na Tabela 2, presen-

te no capítulo 2.5. Estes exemplos estão divididos em três categorias principais: Turismo 

costeiro e marítimo, Turismo acessível e Rotas culturais transnacionais. 

O Turismo costeiro e marítimo subdivide-se em três subcritérios: passageiros e portos, 

qualidade da água e praias. Os indicadores de todos estes critérios são a meu ver relevantes, 

pela sua aplicabilidade, pois a costa marítima pode ser vista enquanto atração turística e 

também como meio de entrada de visitantes. 

Na minha visão, os indicadores suplementares enquadrados no critério do Turismo acessí-

vel, são na generalidade algo redundantes, pouco acrescentando aos indicadores core relaci-

onados com o tema da acessibilidade. Apenas considerei úteis ao modelo para a RN o indi-

cador de políticas de turismo sustentável, que mede a percentagem de território que dispõe 

                                                           
62 http://www.apren.pt/contents/publicationsothers/estatisticas-rapidas--renovaveis-novembro-2017-
dgeg.pdf, acedido em 02-09-2018 

http://www.apren.pt/contents/publicationsothers/estatisticas-rapidas--renovaveis-novembro-2017-dgeg.pdf
http://www.apren.pt/contents/publicationsothers/estatisticas-rapidas--renovaveis-novembro-2017-dgeg.pdf
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de plano estratégico para o turismo acessível, e o indicador relacionado com a existência de 

gabinete de gestão de acessibilidades (subcritério “igualdade/acessibilidade”), por fornece-

rem informação relevante que não está coberta por nenhum indicador core. 

O terceiro critério incluído na Tabela 2 diz respeito às rotas culturais transnacionais. Atra-

vés de questionários distribuídos por decisores, empresas e residentes, ajuda a perceber se 

estão a ser implementadas ações que deem visibilidade à rota, se a comunidade participa 

nelas, se há eventos organizados que se relacionem com o tema da rota cultural, se a comu-

nicação das empresas menciona a rota e se os seus produtos estão relacionados com ela, se 

os residentes estão satisfeitos com o seu impacto na identidade do destino, entre outras. 
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3.2. Análise da sustentabilidade do turismo na Região Norte segundo o modelo 

ETIS 

Foram considerados 34 indicadores core para o modelo. No entanto, conforme fui introdu-

zindo ao longo do capítulo anterior, nem todos os indicadores são passíveis de obtenção de 

resultados. Assim, de acordo com a pesquisa efetuada, consegui obter quinze indicadores 

core. Desta forma, passarei agora a analisar os valores já publicados, e irei com base nesta 

análise procurar responder à questão da sustentabilidade (ou não) da região através do cres-

cimento deste setor. 

3.2.1. A. Gestão de Destino 

Para este conjunto de indicadores, só dispomos de dados para a percentagem de visitantes 

globalmente satisfeitos (A.2.1), e para dois períodos distintos. Entre Abril e Outubro de 

2017, a satisfação média com a visita (para o global dos visitantes, isto é, os que viajam em 

férias, negócios ou visita a familiares) foi de 6,4 pontos numa escala de 1 a 763. De acordo 

com os dados disponíveis para consulta, podemos verificar que, mesmo não sendo face a 

um período homólogo, a tendência parece ser de aumento da satisfação, pois no 3º 

trimestre de 2015 este valor se cifrava em 6,24 pontos64.  

No entanto, e ainda que estabelecesse um critério para diferenciar os turistas que ficaram 

globalmente satisfeitos ou não (por exemplo, uma classificação de 1, 2 ou 3 corresponder a 

uma avaliação negativa e uma classificação de 4, 5, 6 ou 7 corresponder a uma classificação 

positiva), não tenho forma de calcular a percentagem de visitantes que ficaram globalmente 

satisfeitos, pois não disponho de dados sobre quantos inquiridos responderam em cada 

pontuação (entre 1 e 7). Concluo ainda assim, com base no crescimento da satisfação média 

dos turistas que visitam a região, que este indicador está a crescer no sentido de maior 

sustentabilidade, pois turistas mais satisfeitos incrementam a probabilidade de mais visitas 

no destino.  

Fazendo ponte com o benchmark international disponível, podemos observar que, em 

Bruxelas, existe um questionário online de satisfação com a visita que é analisado 

homologamente. Podemos verificar que para o período antre Agosto de 2017 e Julho de 

                                                           
63 http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-
pt/Documents/An%C3%A1lises/Estudo%20Satisfa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Turistas/pnp-verao-
2017.pdf, acedido em 22-05-2018 
64 http://ipdt.pt/?cId=e91773b7-6aff-fdb9-b80e-22230901188a, acedido em 22-05-2018 

http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Estudo%20Satisfa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Turistas/pnp-verao-2017.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Estudo%20Satisfa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Turistas/pnp-verao-2017.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Estudo%20Satisfa%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Turistas/pnp-verao-2017.pdf
http://ipdt.pt/?cId=e91773b7-6aff-fdb9-b80e-22230901188a
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2018, a satisfação global com a visita foi de 97,04%.65  

Em comparação com os dados obtidos para a nossa região, não considero possível uma 

análise comparativa porque o período de referência dos dados é diferente: enquanto na 

nossa região o estudo refere-se a um período mais específico do ano, no caso de Bruxelas 

temos dados disponíveis para todo o ano. Outra diferença é que na RN temos apenas 

satisfação global, e em Bruxelas temos os níveis de satisfação de forma mais detalhada. 

À semelhança deste inquérito disponível no portal do turismo de Bruxelas, a RN poderia 

também adotar este sistema de modo a obter informação mais consistente, por forma a 

melhorar a sua estratégia neste âmbito.  

Tabela 3 - Quadro de análise dos Indicadores A, selecionados para o modelo, aplicado à 

RN (2008-2017) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A.1.1 Anual TP x x x x x x x x x x x

A.2.1 Anual
IPDT/

ERTPNP
x x x x x x x x x x

Bruxelas  

(08/2017-

07/2018):

97%

A.2.2 Anual IPDT x x x x x x x x x x x

Código

Recolha 

de 

Dados

Fonte
Ano

Benchmark

 

3.2.2. B. Valor Económico 

Para o indicador do número mensal de dormidas de turistas (B.1.1.), a Figura 3, nos Ane-

xos, permitem-nos observar a evolução mensal dos últimos dez anos, e a sua comparação 

com a média de cada ano (Tabela 10, em anexo), percebendo assim também o fator sazona-

lidade inerente às dormidas ao longo de todo o ano. A Figura 3 é clara ao indicar um pico 

de dormidas no mês de Agosto, em todos os anos desde 2008, e que o período do ano en-

tre os meses de Maio e Outubro tem muito maior número de dormidas que o período en-

tre Novembro e Abril.  

Na Tabela 5, abaixo apresentada, os valores consistem numa média mensal para todo o ano. 

Indica-nos que o número médio mensal de dormidas por ano aumentou sem grandes vari-

ações de ano para ano até 2012 (378.493 dormidas), com exceção de uma ligeira diminuição 

de 2011 para 2012, para a partir daí passar a ter um crescimento anual bastante significativo, 

de tal modo que em 2017 esta média já atingiu 619.451 dormidas. Daqui, conclui-se que a 

nível de dormidas o setor parece sustentável.  

                                                           
65 https://visit.brussels/site/binaries/content/assets/pdf/brussels-visitor-satisfaction_12-months_july-
2018.pdf, acedido em 12-08-2018 

https://visit.brussels/site/binaries/content/assets/pdf/brussels-visitor-satisfaction_12-months_july-2018.pdf
https://visit.brussels/site/binaries/content/assets/pdf/brussels-visitor-satisfaction_12-months_july-2018.pdf
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Na minha opinião, por utilizar valores absolutos, este indicador não é o mais indicado para 

uma comparação por benchmarking, porque as escalas variam conforme as realida-

des/dimensão de cada destino. Seria interessante que um benchmarking deste indicador fizes-

se a comparação tendo em conta, por exemplo, a população residente de cada destino. 

Exemplifico esta metodologia abaixo na Tabela 4, onde vemos a comparação das dormidas 

por 100 habitantes de cada região de Portugal, subdivididas por NUTS II. Desta forma, 

procuro criar um ponto de partida mais equitativo entre destinos, para os uniformizar antes 

de os comparar. Um indicador deste tipo não seria isento de problemas, porque não consi-

dera outras variáveis que podem influenciar estes valores, como por exemplo o número de 

aeroportos, a abertura a outros mercados através de fenómenos como as viagens low-cost ou 

o poder económico de cada região. Ainda assim, pode fazer sentido, particularmente quan-

do estimado em série para vários anos. 

Tabela 4 - Dormidas por 100 habitantes em 2016, por NUTS II 

NUTS II
Dormidas por 100 

habitantes (2016)

Norte  222,3

Centro  250,8

Área Metropolitana de Lisboa  525,4

Alentejo  295,9

Algarve  4.302,9

Região Autónoma dos Açores  658,8

Região Autónoma da Madeira  3.102,3  

Fonte: Pordata 

(https://www.pordata.pt/Municipios/Dormidas+nos+estabelecimentos+hoteleiros+por+

100+habitantes-761, acedido em 02-09-2018) 

O indicador da despesa diária dos turistas (B.1.4), para o qual só disponho de dados desde 

2014, mostra também que a despesa média diária por turista e noite tem aumentado gradu-

almente. O estudo “Perfil dos Turistas do Porto e Norte de Portugal Verão IATA 2017” 

(Abril a Outubro de 2017) indica 89€, um crescimento face a 75€ em igual período de 

201666. Prosseguindo a análise da evolução temporal, constato que no 3º trimestre de 2014 

este valor tinha sido 57€ e no homólogio de 2015 tinha sido 68€67, o que indica que o 

destino estará a ser capaz de proporcionar uma oferta diversificada de serviços, por forma a 

                                                           
66 http://ipdt.pt/?cId=6d7113c4-54d9-2384-0488-d3f44cc4f3ca, acedido em 26-08-2018 
67 http://ipdt.pt/?p=product&uuid=26d2af70-2384-21d4-bc58-70ab961bd649, acedido em 26-08-2018 

https://www.pordata.pt/Municipios/Dormidas+nos+estabelecimentos+hoteleiros+por+100+habitantes-761
https://www.pordata.pt/Municipios/Dormidas+nos+estabelecimentos+hoteleiros+por+100+habitantes-761
http://ipdt.pt/?cId=6d7113c4-54d9-2384-0488-d3f44cc4f3ca
http://ipdt.pt/?p=product&uuid=26d2af70-2384-21d4-bc58-70ab961bd649
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que os turistas dispendam mais quando visitam. Em termos comparativos e de acordo com 

os dados estatísticos do INE, em 2016 o gasto médio por turista em Portugal cifrou-se em 

95,7€68 e na União Europeia em 2015 o gasto médio por turista (por noite dormida) era 

68€69. Os valores apresentados encontram-se a preços correntes. O ideal seria criar uma 

base de dados que permitisse a obtenção destes dados para períodos anuais, para uma 

análise comparativa homóloga, e que apresentasse os valores tendo em conta a inflação, de 

modo a tornar este indicador comparável. No meu entender, este ndicador deve ser 

acompanhado por um índice de preços ao consumidor, de modo a que aquando da análise 

do mesmo, a comparação entre períodos seja mais real. 

Em termos de duração média de estadia, o indicador B.2.1 aponta para uma estabilidade 

desde 2008 na RN (sempre à volta de 1,7 ou 1,8 noites por visitante).70 Creio que as 

políticas da gestão do destino devem traduzir uma preocupação no sentido de levar os 

turistas a alargar o seu tempo de estadia, procurando divulgar a diversificação de bens e 

serviços da região, por forma a que este valor possa aumentar e assim os ganhos 

económicos para a região também cresçam. Em termos de benchmarking, verificamos que a 

Área Metropolitana de Lisboa (AML), com 2,4, Algarve, com 4,5 e Região Autónoma da 

Madeira (RAM), com 5,3, tinham no ano de 2016 durações médias de estadia superiores. 

No meu entender, seria interessante a RN desenvolver políticas no sentido de melhorar este 

indicador.  

Embora a duração média de estadia seja praticamente constante, a taxa líquida de 

ocupação-cama (B.2.2) tem vindo a aumentar. A Tabela 11 e a Figura 4, nos Anexos, permi-

tem consultar não apenas a variação anual, mas também a variação mensal, e dessa forma a 

existência ou não de sazonalidade na ocupação dos alojamentos. A nível anual, esta taxa 

aumentou consideravelmente todos os anos, entre 2013 (32,9%) e 2017 (45,5%).71 

Embora esta variação positiva face ao homólogo se dê em todos os meses do ano, pode-se 

                                                           
68 Destaques à comunicação social INE – 

https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=312052183&att_display=n&att_downl
oad=y, acedido a 06-08-2018 
69 https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tin00196, acedi-
do em 26-08-2018 
70 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000399&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 09-07-2018 
71 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315405429
&DESTAQUEStema=55581&DESTAQUESmodo=2, acedido em 10-07-2018 

https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=312052183&att_display=n&att_download=y
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=312052183&att_display=n&att_download=y
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tin00196
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000399&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000399&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315405429&DESTAQUEStema=55581&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315405429&DESTAQUEStema=55581&DESTAQUESmodo=2
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questionar se não haverá certa sazonalidade neste indicador (em 2017, a taxa foi superior a 

50% na Primavera e Verão, com pico de 64% em agosto; entre novembro e março, não 

passou de 35,1%). Isto sucede porque há um aumento no número de turistas em maior 

proporção que o aumento na capacidade de alojamento. Na minha visão, podem continuar 

a ser implementadas medidas que tornem o destino atrativo, para que continuem a chegar 

turistas que ocupem os estabelecimentos existentes, até que este valor seja muito elevado, 

altura em que os decisores deverão procurar políticas para aumentar a capacidade de 

alojamento.  A título comparativo, o INE indica que as regiões de Portugal com melhores 

resultados em indicadores de turismo apresentam em 2017 valores superiores à RN: AML 

(59,9%), Algarve (52%) e RAM (69,8%). Na União Europeia (28 países), a taxa de 

ocupação dos alojamentos em 2015 foi 44,88%.72  

O indicador B.3.2, que nos mostra o peso dos empregos sazonais no total de 

empregabilidade do setor do turismo, tem tido tendência decrescente (exceção feita ao 

aumento verificado entre 2015 e 2016). Em 2016, verificava-se que 8,8% dos empregos 

neste setor tinham caráter sazonal, enquanto para Portugal este valor se situava em 16,1%.73 

A tendência da RN em manter, contrariamente ao país como um todo, valores abaixo de 

10% é positiva, pois significa que a instabilidade contratual no setor é menor. 

No indicador que mede o peso dos bens e serviços locais consumidos pelas empresas do 

setor (B.4.1), a CE considera no “ETIS Data Sheets” que este rácio deve ser superior a 20%. 

Os resultados que nos foram divulgados pelo TP indicam que as empresas de turismo da 

região superam este valor,74 o que denota alguma consideração pela economia local por 

parte dos empresários do setor. De facto, com exceção feita a 2015 (48,7%), o peso dos 

produtos e bens locais no consumo das empresas do setor tem sido sempre superior a 

50%. Em 2016, a RN apresentava a mesma percentagem que Portugal como um todo: 

57,6%. De notar que o país tem apresentado valores sempre superiores a 50%, desde que o 

TP dispõe de estimativas para este indicador. 

 

 

                                                           
72 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00180&plugin=1, 
acedido em 12-08-2018 
73 Fonte: Inquérito Impacte Ambiental e Responsabilidade Social do Turismo de Portugal (não se colocaram 
estas questão em anos anteriores) – email enviado pelo TP a 13-08-2018 
74 Fonte: Inquérito Impacte Ambiental e Responsabilidade Social do Turismo de Portugal (não se colocaram 
estas questão em anos anteriores) – email enviado pelo TP a 13-08-2018 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00180&plugin=1
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Tabela 5 – Quadro de análise dos Indicadores B, selecionados para o modelo, aplicado à 

RN (2008-2017) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

B.1.1
Mensal/

Anual
INE 354.230 355.831 369.813 378.918 378.493 405.465 450.049 508.588 573.483 619.451

ver tabela 

4  

B.1.2
Mensal/

Anual
INE x x x x x x x x x x x

B.1.3 Anual BP/INE x x x x x x x x x x x

B.1.4 Anual IPDT x x x x x x 57 €      68 €      75 €      89 €      

Portugal 

2016, 

atualizado 

2017:

97€

B.2.1 Anual INE 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 x
AML 2016:

2,4

B.2.2
Mensal/

Anual
INE x x x x x 32,9% 36,0% 39,7% 43,3% 45,5%

AML 2017:

59,9%

B.3.1 Anual TP/INE x x x x x x x x x x x

B.3.2 Anual TP/INE x x x 11,1% 11,4% 7,8% x 7,0% 8,8% x

Portugal 

2016:

16,1%

B.4.1 Anual TP x x 56,90% 57,20% 63,10% 58% x 48,70% 57,60% x

Portugal 

2016: 

57,6%

BenchmarkCódigo

Recolha 

de 

Dados

Fonte
Ano

 

3.2.3.  C. Impacto cultural e social 

Em termos da proporção de turistas face aos residentes (C.1.1), constatamos que o INE 

fornece dados do número de hóspedes de forma mensal ou anual. Embora a forma mensal 

disponibilize dados num universo temporal mais alargado (desde 2006, enquanto 

anualmente só há dados para 2014, 2015 e 2016), considero que os dados anuais são mais 

fiáveis por não incorrerem em dupla contagem. Por essa razão, para análise deste indicador 

utilizarei as estatísticas anuais de hóspedes.75  Para a RN, tomamos em consideração o nú-

mero da população residente em 201776 (3.576.205) e o número de hóspedes foi em média, 

no mesmo ano, 343.117.77 Se usarmos a média como referência, e recorrendo a uma regra 

matemática simples, concluímos que houve em média 9,6 turistas por 100 residentes na RN 

em 2017. Se optássemos pela metodologia de cálculo sugerida pelo “ETIS Data Sheets” (To-

                                                           
75 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008577&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 12-08-2018 
76 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008273&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 10-07-2018 
77 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001817&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 10-07-2018 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008577&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008577&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008273&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008273&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001817&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001817&contexto=bd&selTab=tab2
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tal turistas*estadia média/total residentes*365/100) obteríamos aproximadamente o mes-

mo resultado (9,67).  

Para a RN, verificamos um aumento de 6,2 turistas por 100 residentes em 2014, para 8 em 

2016. A título comparattivo, podemos verificar que em Portugal, usando a mesma 

metodologia e fonte dos cálculos, encontramos em 2016 valores muito mais elevados na 

AML, (19,5) e, sobretudo, na RAM (112,7) e Algarve (155,9). Os dados utilizados 

correspondem aos valores para cada ano, tanto no numerador como no denominador. 

Conforme indicado na descrição deste indicador, o seu crescimento pode obrigar a criar 

condições para os residentes não verem o seu quotidiano alterado por uma presença 

excessiva de turistas; não me parece ser o caso para a RN, exceto, eventualmente, na cidade 

do Porto, tendencialmente o principal foco turistítico da região e onde este indicador já 

atingia 50,3 em 2016 (usando, como pressuposto, a duração média de estadia da RN para a 

cidade do Porto). 

Já no caso da proporção de camas em alojamentos face a 100 residentes (C.1.3), aumentou 

significativamente a partir de 2013, mostrando que o aumento da procura turística, 

registado a partir dessa altura, foi acompanhado, por parte de empresários do setor do 

alojamento turístico, com maior oferta nessa área. A RN tinha, segundo dados do INE, 

35.504 camas em 200678, 58.247 camas em 201679 e uma estimativa da população residente 

para 2006 de 3.719.898 e para 2016 de 3.584.575 habitantes80. Conclui-se assim que, para 

este indicador, o resultado em 2016 é 1,625 camas, tendo aumentado face às 0,954 camas 

por 100 habitantes em 2006. De referir, ainda assim, que este valor é relativamente baixo 

quando comparado com outras regiões de Portugal em 2016, designadamente a AML (2,7) 

e, sobretudo, a RAM (14,3) e o Algarve (28)81.  

Ao nível do número de segundas habitações por 100 habitações (C.1.4), como referido no 

capítulo 3.1.3, os dados para calcular este indicador deveriam ser os das segundas habita-
                                                           
78 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000393&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 17-07-2018 
79 
https://www.pordata.pt/Municipios/Capacidade+de+alojamento+nos+estabelecimentos+hoteleiros+total+
e+por+tipo+de+estabelecimento-747, acedido em 17-07-2018 
80 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000256&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 25-08-2018 
81 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008784&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 12-08-2018 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000393&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000393&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.pordata.pt/Municipios/Capacidade+de+alojamento+nos+estabelecimentos+hoteleiros+total+e+por+tipo+de+estabelecimento-747
https://www.pordata.pt/Municipios/Capacidade+de+alojamento+nos+estabelecimentos+hoteleiros+total+e+por+tipo+de+estabelecimento-747
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000256&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0000256&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008784&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0008784&contexto=bd&selTab=tab2
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ções destinadas ao arrendamento turístico. No entanto, os valores que poderão ser obtidos 

são os das segundas habitações no geral. Através dos Censos publicados pelo INE, mais 

concretamente os dados do Alojamento (Quadro 3.10 – Alojamentos clássicos, segundo a 

forma de ocupação, famílias clássicas e pessoas residentes, por tipo de edifício e número de 

alojamentos),82 conhecemos a quantidade de alojamentos clássicos (isto é, os que não são 

móveis, improvisados, barracos ou casas rudimentares de madeira83), que são separados 

entre ocupados (subdivididos em residência habitual e residência secundária) e vagos. Para 

o cálculo do indicador, será considerado no numerador o total de alojamentos clássicos 

ocupados para residência secundária, e no denominador considera-se o total de alojamen-

tos clássicos ocupados da região. Os Censos mais recentes (2011) permitem chegar a um 

valor de 324.493 residências secundárias, num total de 1.644.158 alojamentos clássicos 

ocupados. Perante estes valores, conclui-se que nesse ano 19,7 habitações em cada 100 

eram segundas habitações, um crescimento substancial face ao 7,8 que calculei para 2001 

(data do Censos anterior). Em termos comparativos, podemos indicar que, a nível nacional, 

a AML tinha apenas 13,2 segundas habitações por 100 habitações em 201184, mas o Algar-

ve tinha no mesmo ano 45,5 segundas habitações por 100 habitações85.  

A nível externo, o “ETIS Data Sheets” refere, como exemplo, 23% das habitações da Cata-

lunha (Espanha) eram segundas habitações em 2005, mas que em alguns resorts costeiros 

estes valores chegavam a 75%. Creio que estes valores são comparáveis, porque indepen-

dentemente da questão espacial/dimensão geográfica do destino, o indicador faz a relação 

por 100 habitações.  

Em suma, o crescimento neste rácio entre 2001 e 2011 não significa que a RN esteja peran-

te uma situação em que as segundas habitações já estejam em valores próximos dos das 

residências habituais, nem tem neste indicador valores particularmente elevados comparan-

do com o de outros destinos. 

 

                                                           
82 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=15663
8623&PUBLICACOESmodo=2, acedido em 14-07-2018 
83 Censos 2011 – Resultados Definitivos RN. INE. ISBN 978-989-25-0186-4 
84 
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&menuBOUI=1370
7294&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156651739&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1, 
acedido em 12-08-2018 
85 
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&menuBOUI=1370
7294&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156657607&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1, 
acedido em 12-08-2018 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=156638623&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=156638623&PUBLICACOESmodo=2
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&menuBOUI=13707294&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156651739&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&menuBOUI=13707294&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156651739&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&menuBOUI=13707294&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156657607&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=ine_censos_publicacao_det&menuBOUI=13707294&contexto=pu&PUBLICACOESpub_boui=156657607&PUBLICACOESmodo=2&selTab=tab1
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Tabela 6 – Quadro de análise dos Indicadores C, selecionados para o modelo, aplicado à 

RN (2008-2017) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

C.1.1 Anual INE x x x x x x 6,2 7,1 8,0 x
AML 2016:

19,5

C.1.2 Anual N.d. x x x x x x x x x x x

C.1.3 Anual INE x 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,4 1,6 1,6 x
AML 2016:

2,7

C.1.4
10 em 

10 anos

INE-

CENSO

S

x x x 19,3 x x x x x x
AML 2011:

13,2

C.3.2 Anual N.d. x x x x x x x x x x x

C.4.1 Anual N.d. x x x x x x x x x x x

C.4.2 Anual N.d. x x x x x x x x x x x

C.4.3 Anual N.d. x x x x x x x x x x x

C.4.4 Anual N.d. x x x x x x x x x x x

C.5.1 Anual N.d. x x x x x x x x x x x

Código

Recolha 

de 

Dados

Fonte
Ano

Benchmark

 

3.2.4. D. Impacto ambiental 

A separação dos resíduos por parte das empresas turísticas (D.3.2) ajuda-nos a perceber a 

sustentabilidade ecológica/preocupação ambiental do setor turístico no destino. Com base 

nos dados dos “Relatórios de Desempenho Ambiental do Alojamento em Portugal” a se-

paração de resíduos para reciclagem era realizada em 2016 por 98% dos estabelecimentos 

de alojamento da RN (Portugal no mesmo ano apresenta exatamente o mesmo valor), 

quando 95% afirmavam fazer a separação de vidros em 2013.86,87 Assim, estando este indi-

cador em tendência crescente, próximo de 100% e, segundo a mesma fonte, em consonân-

cia com as restantes regiões portuguesas, podemos considerar que a este nível a sustentabi-

lidade ambiental é tida em consideração. 

O indicador da percentagem de águas de esgoto (residuais) no destino tratadas até, pelo 

menos, o nível secundário antes de serem descarregadas (D.4.1) não se obtém diretamente, 

mas, segundo dados do INE, a proporção de águas residuais tratadas para a RN (sem dis-

                                                           
86 http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-
pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/desempenhoambientaldoalojamentoemportugal2016.pdf, 
acedido em 21-07-2018 
87 http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-
pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/Desempenho%20Ambiental%20Alojamento%20Portugal_20
13.pdf, acedido em 21-07-2018 

http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/desempenhoambientaldoalojamentoemportugal2016.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/desempenhoambientaldoalojamentoemportugal2016.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/Desempenho%20Ambiental%20Alojamento%20Portugal_2013.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/Desempenho%20Ambiental%20Alojamento%20Portugal_2013.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/Desempenho%20Ambiental%20Alojamento%20Portugal_2013.pdf
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criminar o nível de tratamento) é de 98% em 2006 e 97% em 2009.88 

Para o indicador D.5.2, referente à percentagem de empresas de turismo que tomam medi-

das para reduzir o consumo de água, os dados podem ser obtidos através do relatório “De-

sempenho Ambiental do Alojamento em Portugal”, publicado pelo TP.89 Não nos fornece 

de forma direta o valor do indicador, mas ajuda-nos ao divulgar a percentagem de empresas 

de alojamento que tomam diferentes medidas de gestão eficiente de água. Em 2016, pelo 

menos 91% das empresas adotavam, no mínimo, uma medida de redução do consumo de 

água, enquanto em 2013 havia pelo menos 76% das empresas que tinham alguma iniciativa 

neste sentido. Enquanto não houver este indicador de forma direta (percentagem de em-

presas que tomam medidas para gestão eficiente de água), a única forma de integrar estes 

valores é subdividir o indicador entre as diferentes medidas utilizadas de gestão de água, ou 

seja enumerar o total de tipos de medida de poupança de água existentes no inquérito con-

duzido à data, por forma a obter uma comparação temporal mais direta. Portugal em 2016 

apresenta um valor de 62% quanto à utilização eficiente da água. Mesmo com esta limita-

ção, estes resultados parecem indiciar uma melhoria no destino no que respeita à gestão 

eficiente da água. 

Em consonância com a conclusão anterior e utilizando a mesma fonte, a utilização de água 

reciclada (D.5.3), calculada como “água de qualidade inferior utilizada em rega ou lava-

gens”, aumentou de 25% das inquiridas em 2013 para 30% das inquiridas em 2016. Na 

AML, este indicador marcava apenas 14% em 2016, enquanto no Algarve era 35%. 

Podemos concluir que, mesmo na comparação com outros destinos nacionais, a RN está a 

apresentar resultados satisfatórios, embora ainda possíveis de melhorar. 

O indicador D.6.2 mede a percentagem de empresas com medidas para redução do 

consumo energético, e também nesta área as empresas inquiridas mostram melhorias 

evidentes. A medida mais frequente em 2016 entre os estabelecimentos da região é a utili-

zação de lâmpadas economizadoras. No entanto, o que esse valor nos permite concluir é 

que pelo menos 96% dos estabelecimentos tomam ações para reduzir o consumo de ener-

                                                           
88 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005394&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 02-09-2018 
89 http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-
pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/desempenhoambientaldoalojamentoemportugal2016.pdf, 
acedido em 10-05-2018 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005394&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005394&contexto=bd&selTab=tab2
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/desempenhoambientaldoalojamentoemportugal2016.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/desempenhoambientaldoalojamentoemportugal2016.pdf
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gia; se, por exemplo, entre os 4% que não utilizam lâmpadas economizadoras de energia 

houver estabelecimentos que façam qualquer outra das medidas para redução do consumo 

energético, deveriam estar a ser contabilizados para o indicador, e não estão. Para 2013, não 

existem dados comparativos na mesma medida, isto é, o indicador que nos permite aferir 

que 86% das empresas adotam medidas de redução do consumo energético é “estabeleci-

mentos possuírem sistemas de climatização cuja intensidade pode ser regulado pelo próprio 

cliente”. Em 2013, este indicador cifrava-se em 86% para a região, tendo aumentado em 

2016 para 88%.  

No entanto, à semelhança do indicador D.5.2, também neste caso as medidas de redução 

do consumo de energia que foram incluídas no questionário realizado junto das empresas 

nos anos de 2013 e de 2016 não são as mesmas, o que retira um pouco de credibilidade. 

Por isso, enquanto benchmarking nacional, teremos que fazer a comparação sempre das 

medidas mais utilizadas: no caso de 2016, a AML tinha 97%, e o Algarve 98% para este 

indicador. 

Para o indicador que mede a percentagem de empresas de turismo que apoiam a proteção, 

conservação e gestão da biodiversidade e paisagem local (D.7.1.), é possível encontrar um 

valor, publicado no Relatório de Responsabilidade Social de 2013, intitulado “apoio à con-

servação ou à valorização da biodiversidade local”, representando 35% em 2013, para a 

RN90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-
pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/Responsabilidade%20Social%20Portugal_2013.pdf, acedido 
em 21-07-2018 

http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/Responsabilidade%20Social%20Portugal_2013.pdf
http://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Documents/An%C3%A1lises/Alojamento/Responsabilidade%20Social%20Portugal_2013.pdf
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Tabela 7 - Quadro de análise dos Indicadores D, selecionados para o modelo, aplicado à 

RN (2008-2017) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

D.1.1 Anual INE x x x x x x x x x x x

D.1.2 Anual N.d. x x x x x x x x x x x

D.1.3 Anual N.d. x x x x x x x x x x x

D.1.4 Anual N.d. x x x x x x x x x x x

D.2.1 Anual N.d. x x x x x x x x x x x

D.3.2 Anual TP x x x x x 95% x x 98% x
Portugal 

2016:

98%

D.4.1 Anual INE 98% 97% x x x x x x x x

Lisboa e 

Vale do 

Tejo, 2009:

96%

D.5.2 
Mensal/

Anual
TP x x x x x 76% x x 91% x

Portugal 

2016:

62%

D.5.3 Anual TP x x x x x 25% x x 30% x
AML 2016: 

14%

D.6.2
Mensal/

Anual
TP x x x x x 86% x x 96% x

AML 2016: 

97%

D.6.3 Anual N.d. x x x x x x x x x x x

D.7.1 Anual TP x x x x x 35% x x x x

Portugal 

2013: 

36%

Código

Recolha 

de 

Dados

Fonte
Ano

Benchmark

 

3.2.5. Indicadores suplementares:  

Entre os indicadores suplementares sugeridos pelo “ETIS toolkit”, que considerei adequa-

dos a este estudo de caso, contam-se: 

Marítimos e costeiros:  

Sendo a RN, à semelhança do restante Portugal, uma área com uma costa extensa e de ele-

vada potencialidade (pescas, energias renováveis, lazer, portos comerciais), parece-me rele-

vante incluir no estudo de caso os indicadores marítimos e costeiros. Efetivamente, é im-

portante para os gestores locais de turismo entender se a nível turístico estas potencialida-

des estarão a ser aproveitadas, mas também a nível de sustentabilidade ecológica entender 

se a natureza que rodeia a região está a ser muito afetada pelo aumento de visitantes ou 

não, designadamente em indicadores como a qualidade da água. 

Portos e passageiros: 

 Nº de chegadas e partidas mensais de passageiros, por porto: 
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A RN tem dois portos de passageiros: Viana do Castelo, no Minho, e Leixões, na Área Me-

tropolitana do Porto (AMP).91 O porto de Viana do Castelo tem movimento de navios, mas 

não tem registos de desembarque de passageiros; tem como principais valências ser um 

porto comercial, de pesca, industrial e de recreio.92 Por outro lado, o porto de Leixões tem 

visto a sua atividade de desembarque de passageiros crescer exponencialmente, tendo pas-

sado de 41 navios e 15.863 passageiros em 2007 para 100 navios e 95.562 passageiros em 

2017.93  

 Quantidade de marinas disponíveis para atracar barcos de recreio: 

De acordo com a Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, a 

zona Norte dispõe de três marinas e portos de recreio na zona costeira, designadamente a 

Marina da Póvoa, a Marina Porto Atlântico (porto de Leixões) e a Viana Marina (composta 

por duas docas),94 além de várias marinas fluviais, particularmente no rio Douro. 

Analisando as marinas do ponto de vista da entrada de turistas na região, as marinas marí-

timas assumem particular significância, designadamente o porto de Leixões, pela sua di-

mensão (dispõe de dois terminais de cruzeiros: Terminal de Cruzeiros Norte e Terminal de 

Cruzeiros Sul), e em termos de docas, o terminal de Leixões é também relevante, porque 

está mesmo destinado ao efeito do turismo, dispondo de uma estação de passageiros, um 

cais fluviomarítimo (destinado a embarcações que realizam itinerários turísticos no rio 

Douro) e estacionamento para autocarros e viaturas.95  

Qualidade da água: 

 Nível de poluição da água do mar por 100 ml; 

A poluição da água do mar é um indicador relevante a nível ambiental. No entanto, não 

encontrei indicações do nível de poluição da água marítima da região, restando-me por isso 

apresentar como resultados os dados da Pordata, que distinguem a qualidade da água entre 

excelente, boa, aceitável, má ou interdita a banhistas; para efeitos deste indicador, considero 

as três primeiras classificações como água não poluída, e as restantes duas como água do 

mar poluída. Em 2016, na RN, 93,8% da água do mar costeira e balnear recolhe a classifi-

cação de qualidade excelente, 5% de qualidade boa, e 1,3% de qualidade aceitável. Não ha-

                                                           
91 http://www.portosdeportugal.pt/app/menu.php?x=138, acedido em 16-07-2018 
92 http://viana.apdl.pt/pt_PT/valencias, acedido em 16-07-2018 
93 https://www.apdl.pt/estatisticas/passageiros2, acedido em 16-07-2018 
94 https://www.dgrm.mm.gov.pt/marinas-e-portos-de-recreio, acedido a 11-08-2018 
95 https://www.apdl.pt/caracteristicas/cais-e-terminais, acedido em 16-07-2018 

http://www.portosdeportugal.pt/app/menu.php?x=138
http://viana.apdl.pt/pt_PT/valencias
https://www.apdl.pt/estatisticas/passageiros2
https://www.dgrm.mm.gov.pt/marinas-e-portos-de-recreio
https://www.apdl.pt/caracteristicas/cais-e-terminais
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via proporção de água de qualidade má ou interdita a banhistas96. 

Verificamos que, quanto à poluição da água do mar, nos últimos cinco anos, a RN não tem 

verificado contaminações na água do mar, tendo o seu qualidade sido classificado como 

excelente, boa ou razoável. Em 2010, havia ainda 2,5% da água costeira que tinha 

classificação de água má ou interdita a banhos, por isso neste indicador houve uma 

melhoria. 

Praias: 

 Percentagem de praias com bandeira azul; 

A atribuição de bandeira azul é um símbolo de qualidade ambiental atribuído anualmente às 

praias, portos de recreio e marinas que se candidatam e que cumpram um conjunto de cri-

térios de Informação e Educação Ambiental, Qualidade da Água, Gestão Ambiental e 

Equipamentos, e Segurança e Serviços97. Na RN, o número de praias com bandeira azul era 

34 em 2007 e 73 em 2018.98 Entre estas 73 praias, incluíam-se 68 praias costeiras99. Para 

calcularmos este indicador, basta fazer o rácio entre a quantidade de praias com bandeira 

azul e o total de praias que existe na região. Como exemplo, recorrendo à mesma fonte do 

INE utilizada para o total de 2018, em 2016 havia 69 praias com bandeira azul, entre o total 

de 115 praias da região.100 Daqui, retiramos que nesse ano 60% das praias na RN tinham 

bandeira azul. A nível de turismo, isto abre novas possibilidades, devido à extensão de 

praias na região e a possibilidade de atrair turistas para este tipo de turismo.  

 Área e volume de nutrição da areia 

Terá como propósito averiguar os perigos de erosão das praias – algo frequente devidos 

aos avanços do mar. É um indicador para o qual não obtive dados, mas que com a devida 

                                                           
96 
https://www.pordata.pt/Municipios/Qualidade+das+%C3%A1guas+balneares+costeiras+e+de+transi%C3
%A7%C3%A3o+estuarinas+(percentagem)-9, acedido em 16-07-2018 
97 https://bandeiraazul.abae.pt/plataforma/index.php?p=criteria&s=beaches, acedido em 17-07-2018 
98 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007804&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 16-07-2018 
99 https://bandeiraazul.abae.pt/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/BandeiraAzul2018.pdf, acedido em 
16-07-2018 
100 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009217&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 03-09-2018 

https://www.pordata.pt/Municipios/Qualidade+das+%C3%A1guas+balneares+costeiras+e+de+transi%C3%A7%C3%A3o+estuarinas+(percentagem)-9
https://www.pordata.pt/Municipios/Qualidade+das+%C3%A1guas+balneares+costeiras+e+de+transi%C3%A7%C3%A3o+estuarinas+(percentagem)-9
https://bandeiraazul.abae.pt/plataforma/index.php?p=criteria&s=beaches
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007804&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0007804&contexto=bd&selTab=tab2
https://bandeiraazul.abae.pt/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/BandeiraAzul2018.pdf
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009217&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009217&contexto=bd&selTab=tab2
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participação do SWG, capacitado para dar resposta, pode ser de relevante introdução no 

modelo. 

 Total de km de praias de livre acesso, face ao total de km de praia 

Entende-se por praia de livre acesso qualquer praia de acesso gratuito e disponível para 

qualquer cidadão que a ela se dirija. Não tenho conhecimento, nem a minha pesquisa me 

indicou a sua existência, de praias na RN cujo acesso seja restrito. Por essa razão, conside-

rarei, neste indicador, que o valor deve ser próximo de 100%. 

 Percentagem de praias acessíveis a todos 

Considero como praias acessíveis a todos as que são acessíveis a qualquer cidadão, mesmo 

os que tenham mobilidade reduzida. O INE dispõe desses dados no seu portal, e permite-

nos saber que havia em 2016 na região, de um total de 115 praias, 46 que eram acessíveis a 

pessoas com mobilidade reduzida. Oitenta das praias são costeiras e, entre estas, um total 

de 37 eram acessíveis a todos101. Em 2017, este número subiu para 49, divididas entre 40 

praias costeiras e 9 praias fluviais102. Assim se conclui que tem havido melhorias a nível da 

disponibilização destes espaços a todos os cidadãos, independentemente das suas 

capacidades físicas. 

 Nº dias em que as praias estão encerradas ao público por contaminação 

Conforme referido anteriormente no indicador relativo à qualidade da água, não há na RN 

água costeira classificada como de má qualidade ou interdita a banhistas. Deste modo, as-

sumirei o pressuposto que não houve dias em que as praias costeiras estivessem encerradas 

por esta razão.  

 

 

                                                           
101 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009219&contexto
=bd&selTab=tab2, acedido em 16-07-2018 
102 
http://www.inr.pt/uploads/docs/programaseprojectos/PraiaAcessivelPraiaParaTodos/2017/Praias_Acessiv
eis_2017%20-%20Listagem_site.pdf, acedido em 16-07-2018 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009219&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0009219&contexto=bd&selTab=tab2
http://www.inr.pt/uploads/docs/programaseprojectos/PraiaAcessivelPraiaParaTodos/2017/Praias_Acessiveis_2017%20-%20Listagem_site.pdf
http://www.inr.pt/uploads/docs/programaseprojectos/PraiaAcessivelPraiaParaTodos/2017/Praias_Acessiveis_2017%20-%20Listagem_site.pdf
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Acessibilidade: 

Políticas de turismo sustentável 

 Percentagem do destino que tem um plano de ação/estratégico de turismo acessí-

vel, com um acordo de monitorização, controlo do desenvolvimento e avaliação 

Faz parte integrante da estratégia da entidade regional Porto e Norte, a implementação de 

objetivos de melhoramento das políticas relacionadas com o turismo acessível. Nomeada-

mente e de acordo com o Plano de Ação & Orçamento 2018, pretendem: “concluir e im-

plementar o Plano Estratégico de Turismo Acessível para o Porto e Norte de Portugal; o 

desenvolvimento de manuais de acessibilidade para as temáticas da animação turística, alo-

jamento, restauração e nutrição/alergia alimentar e levar a cabo sessões de sensibilização de 

diversos stakeholders para a necessidade de implementar medidas de fomento da acessibili-

dade turística”.103  

Igualdade/acessibilidade: 

 Destino tem (ou não) um gabinete de gestão de acessibilidade identificado, ou uma 

pessoa disponível ao público;  

De acordo com o Turismo do Porto e Norte, todos os recursos humanos que estão em 

contato com o público têm formação em turismo acessível. 

Rotas culturais transnacionais: 

Pretende-se com este indicador perceber se as entidades que gerem o turismo no destino 

estão a implementar ações que deem visibilidade à rota, se a comunidade participa nestas 

ações, se há eventos organizados que se relacionem com o tema da rota cultural, se a co-

municação das empresas menciona a rota e se os seus produtos estão relacionados com ela, 

se os residentes estão satisfeitos com o seu impacto na identidade do destino, entre outras. 

Com esse intuito e no âmbito da zona geográfica em estudo, a Direção Regional de Cultura 

do Norte, em conjunto com diversos stakeholders (autarquias, organismos da administração 

                                                           
103 
http://www.portoenorte.pt/fotos/gca/plano_de_acao_e_orcamento_2018_46720312559d39bd756eeb.pdf, 
acedido a 21-07-2018 

http://www.portoenorte.pt/fotos/gca/plano_de_acao_e_orcamento_2018_46720312559d39bd756eeb.pdf
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central, instituições religiosas, etc.), tenta fazer essa envolvência, preservação, restauro e 

comunicação da cultura a uma vasta audiência. Podemos enumerar por exemplo a nível 

nacional o Projeto Rota das Catedrais a Norte, que tem como foco não apenas a preserva-

ção das mesmas, mas também a divulgar e enfatizar as rotas por forma a despertar o inte-

resse das pessoas.104  

Há também bons exemplos de atividades que buscam dar visibilidade a rotas transnacionais 

(as mais relevantes para este indicador), como por exemplo a candidatura aos fundos co-

munitários do Norte 2020 por parte da rede intermunicipal dos municípios atravessados 

pelo Caminho Português de Santiago de Compostela pela Costa, no sentido de “valorizar e 

posteriormente provir ao processo de reconhecimento oficial do Caminho Português da 

Costa como itinerário de peregrinação; dinamizar o potencial Cultural e Turístico das pere-

grinações a Santiago de Compostela fomentando o desenvolvimento económico, social e 

ambiental nos territórios atravessados por este traçado; contribuir para o desenvolvimento 

de produtos identificados como estratégicos para esta região que permitam complementar a 

oferta existente, nomeadamente nas vertentes do Turismo de Natureza e Touring Cultural e 

Paisagístico; e promover a colaboração intermunicipal materializada na conceção, gestão, 

implementação, comunicação e promoção deste projeto de natureza Cultural, Ambiental e 

Turística”.105 Esta rota transnacional dos Caminhos de Santiago tem também possibilitado a 

ocorrência de eventos com elevada participação das comunidades e autarquias locais; a títu-

lo de exemplo, a organização anual do evento “Hospitalários no Caminho de Santiago”, 

uma recriação histórica que ocorre em Leça do Balio (Matosinhos).106 Além deste, outros 

exemplos há de rotas transnacionais que têm sido promovidas e divulgadas através de even-

tos, como a exposição da Rota do Românico intitulada “Rota do Românico – Caminho de 

Encanto”, no museu Carmen Miranda (Marco de Canaveses).107 

Já me parece haver preocupação em divulgar estas rotas e envolver nelas a comunidade 

local, mas seria interessante averiguar junto das empresas locais se estão a aproveitar este 

potencial e se a população residente está satisfeita com os impactos. A utilização de questi-

onários junto destes grupos de interesse (autarquias, empresas, população residente, entre 

outros) poderia ajudar a conhecer o ponto da situação e potenciais pontos de melhoria. 

                                                           
104 http://www.culturanorte.pt/pt/drcn/projetos-norte-2020/operacao-rota-das-catedrais-a-norte/, acedido 
a 04-09-2018 
105 http://www.culturanorte.pt/pt/noticias/valorizacao-dos-caminhos-de-santiago/, acedido em 04-09-2018 
106 http://www.culturanorte.pt/pt/noticias/os-hospitalarios-no-caminho-de-santiago-2017/, acedido em 04-
09-2018 
107 http://www.culturanorte.pt/pt/noticias/rota-do-romanico-caminho-de-encanto/, acedido em 04-09-2018 

http://www.culturanorte.pt/pt/drcn/projetos-norte-2020/operacao-rota-das-catedrais-a-norte/
http://www.culturanorte.pt/pt/noticias/valorizacao-dos-caminhos-de-santiago/
http://www.culturanorte.pt/pt/noticias/os-hospitalarios-no-caminho-de-santiago-2017/
http://www.culturanorte.pt/pt/noticias/rota-do-romanico-caminho-de-encanto/
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4. Conclusões 

É política do Estado português a visão do turismo como “instrumento fundamental ao 

serviço da coesão territorial, de geração de novas oportunidades e de aproximação entre 

povos”, o que o levou a criar parcerias dos mais variados âmbitos, desde cultura, ambiente, 

transportes, formação, coesão territorial, acessibilidade, e também algumas parcerias inter-

nacionais108. À semelhança do que pretende o modelo ETIS que estive a estudar, Portugal 

já começa, no setor do turismo, a empenhar-se na criação de grupos de stakeholders que aju-

dem à promoção da sustentabilidade. O TP refere mesmo a sua intenção de apostar na 

monitorização da sustentabilidade, utilizando, entre outras, a metodologia dos ETIS, através 

de observatórios regionais de turismo sustentável109.  

Ao longo deste estudo, tive a oportunidade de constatar que o turismo na RN de Portugal 

está efetivamente em crescimento, que se torna mais acentuado nos últimos anos (o ano de 

2013 funciona como propulsor de uma taxa de variação no total de dormidas). A eleição da 

sua principal cidade, o Porto, como melhor destino europeu pelo European Travellers Choice110 

em 2012 poderá ter contribuído para a notoriedade da região e ajudar a explicar a variação 

crescente a partir dessa época.  

Mas se já era expectável que os números corroborassem este crescimento, que tem sido 

comum a outras regiões, as conclusões mais importantes que procurávamos retirar com 

esta temática diziam respeito à questão da sustentabilidade. 

A questão inicial colocada tem a ver com a viabilidade da aplicação do modelo à região. 

Estando Portugal na União Europeia, é importante que se enquadre num quadro comuni-

tário e o Sistema ETIS faz parte dessa integração, permitindo uma base de comparação 

entre Estados. A viabilidade da sua implementação à nossa região parece-me de todo possí-

vel. Há alguns indicadores cujos resultados são já possíveis de obter e, para os indicadores 

que ainda não estão disponíveis em plataformas públicas, parece-me que em grande parte a 

criação de um SWG permitiria a construção de uma base de dados que permitisse a sua 

monitorização. O sistema pareceu-me também ser uma boa ferramenta de apoio à gestão, 

ao permitir conhecer a realidade dos destinos em vários aspetos distintos relacionados com 

                                                           
108 http://business.turismodeportugal.pt/pt/crescer/Qualidade%20_Sustentabilidade/Paginas/turismo-de-
Portugal-e-turismo-sustentavel.aspx, acedido em 14-08-2018 
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a sustentabilidade, como a questão cultural, económica, ambiental ou de acessibilidade a 

todos os cidadãos. A sua adaptabilidade é outro aspeto positivo e que facilita a sua imple-

mentação. No nosso caso de estudo, por exemplo, esta característica do modelo permitiu-

nos construir um sistema ETIS para o nosso objeto de estudo em que apenas considerá-

mos os indicadores que nos pareceram mais relevantes e/ou com possibilidades de serem 

obtidos, atualmente ou no futuro. 

Infelizmente, o modelo ainda apresenta algumas lacunas. Mesmo para os indicadores cujos 

valores já pudemos estimar, a inexistência de um sistema sólido de benchmarking dos indica-

dores ETIS, que permita comparar os resultados da RN com outros destinos europeus, não 

nos permite concluir com exatidão o estado de sustentabilidade do turismo com base na 

metodologia apresentada. Considero ainda que há outra limitação no modelo: a existência 

de indicadores core que, mesmo após a implementação do modelo seguindo os sete passos 

sugeridos pela CE, serão de difícil obtenção.  

Estas limitações do modelo não me impedem de, para os indicadores em que obtive resul-

tados para um determinado espaço temporal, analisar se a tendência está a ser de melhoria 

a nível de sustentabilidade. Na minha análise aos indicadores que reuni, cheguei à conclusão 

que atualmente o Norte de Portugal, enquanto destino turístico, parece encaminhar-se no 

sentido do desenvolvimento sustentável. 

Tendo em conta que a análise de resultados deste sistema é feita com base nos resultados 

dos indicadores e se estes estão ou não a evoluir no sentido dos objetivos/metas traçadas 

pelo SWG, irei proceder à análise em termos de sustentabilidade sustentando a minha opi-

nião no capítulo anterior, dedicado à evolução dos indicadores possíveis de obtenção. 

Sendo assim, e tendo em conta que a grande parte está a evoluir de acordo com o preten-

dido de acordo coma metodologia da CE (as exceções poderão ser a estadia média, que se 

está a manter estável em valores relativamente baixos, e a sazonalidade do emprego no se-

tor, que embora não seja elevada comparativamente com alguns destinos assistiu a um au-

mento nos últimos dados disponíveis), concluo que há um desenvolvimento do turismo na 

região que considero sustentável. Quer isto dizer que quase todos os indicadores analisados 

estão a progredir na direção considerada correta segunda esta metodologia, seja essa ten-

dência o crescimento dos indicadores ou a sua diminuição, e dentro dos limites estabeleci-

dos no ETIS Data Sheets for Core Indicators. 

É precisamente a questão dos valores-limite, a partir do qual a tendência crescente ou de-

crescente dos indicadores deve ser travada, que torna fundamental a monitorização mesmo 
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no momento em que o indicador está numa expansão positiva. Em alguns aspetos, o cres-

cimento dos indicadores de turismo pode mostrar-se problemático. Esta ameaça é particu-

larmente sentida em indicadores de impacto social e cultural do turismo (C), indicadores 

em que o crescimento que se está a verificar ainda não atinge valores considerados elevados 

a nível de compromisso com a sustentabilidade e preservação do caráter e identidade da 

região e do estilo de vida dos seus cidadãos locais. A sua tendência crescente (particular-

mente no indicador C.1.1 – número de turistas por 100 residentes, que tem uma variação 

relativa de 15% entre 2014 e 2015, e prossegue em tendência crescente com uma variação 

relativa de 13% entre 2015 e 2016) obrigará à sua monitorização, pois a manter-se esta vari-

ação média poder-se-á incorrer no risco de atingir, mais tarde ou mais cedo, valores que 

traduzam uma necessidade de alterar a política regional no sentido de aliviar a pressão turís-

tica. 

A dificuldade sentida na procura de valores para os indicadores core do modelo ETIS refor-

ça a importância de criar um SWG que integre algumas das instituições que, pela sua posi-

ção estratégica na gestão e tomada de decisões da RN, pudesse ajudar à criação de um sis-

tema que facilite a obtenção, em tempo real, de indicadores de desempenho enquadrados 

na metodologia ETIS e que fosse parte integrante do processo de tomadas de decisão em 

matéria de turismo sustentável. 

Entre as instituições que poderiam assumir um papel relevante encontram-se o TP e o 

TPNP, a CCDRN, o INR, as Câmaras Municipais que integram a RN, empresas de trans-

portes públicos, como a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto S.A. (STCP), a 

Comboios de Portugal E.P.E. (CP), a Metro do Porto, empresários do setor e associações 

de moradores. Estou aqui a mencionar entidades que poderiam definir quais os indicadores 

considerados relevantes para a região, facilitar a obtenção de alguns dados considerados 

relevantes para o cálculo de indicadores e, simultaneamente, assumir um papel consultivo 

que poderia ser um apoio interessante ao processo de tomadas de decisão políticas no que 

ao turismo sustentável diz respeito.  

Em jeito de resumo, poderemos concluir que o modelo ETIS tem inegáveis vantagens, mas 

também algumas dificuldades de implementação. No meu entender, há muitos indicadores 

que até poderiam ser vistos como interessantes, mas cuja implementação será sempre difí-

cil. Embora atualmente já seja possível obter para a NUTS II, através de portais estatísticos 

oficiais como o INE ou da consulta de documentos publicados por instituições públicas do 

setor como o TP alguns dos indicadores, ainda não é realizável em Portugal a implementa-



62 

 

ção deste modelo a uma escala mais micro, designadamente, ao nível da NUTS III ou ao 

nível de destinos particulares. Refiro-me, por exemplo, à cidade do Porto. Efetivamente, a 

análise que fiz ao indicador C.1.1 permitiu-me concluir que a cidade do Porto estará mais 

ameaçada, pelo menos ao nível do impacto cultural e social, por um crescimento mais acen-

tuado no fluxo de turistas, pelo que poderia ser interessante, no futuro, alargar a aplicação 

do modelo ETIS que propus para a RN à cidade do Porto ou, pelo menos, à AMP. Infeliz-

mente, ao longo da minha investigação foi possível concluir que não há dados disponíveis, 

a nível local, para a maior parte dos indicadores. De facto, se já há bastantes indicadores 

para os quais é possível encontrar valores a nível nacional, como resulta também da investi-

gação, mesmo a nível de NUTS II há muitos indicadores em falta, sendo necessário traba-

lho suplementar de modo a incluí-los em rotinas de recolha de informação por parte das 

instituições relevantes. Mais difícil é recolher dados para implementar os indicadores ETIS 

a nível local. Espero ter contribuído, com esta investigação, para evidenciar as virtualidades 

do modelo ETIS, a facilidade com que o mesmo pode ser aplicado e a necessidade urgente 

de criar mecanismos de recolha de informação, a nível regional e local, dada a importância 

que o turismo vem assumindo no crescimento sustentável das economias. 
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Anexos 

 

Tabela 8 – Dormidas de turistas na Região Norte, comparativamente ao país (2001-2016) 

Âmbito Geográfico Anos 2001 2016
Var.% (2001-

2016)

NUTS 2013 Portugal  323,9  572,6 77%

NUTS I Continente  277,6  504,6 82%

NUTS II Norte  82,6  222,3 169%

Territórios Dormidas por 100 habitantes

 

Fonte: PORDATA (acedido em 17/04/2018) 

 
Tabela 9 - Evolução no n.º de camas em estabelecimentos hoteleiros em Portugal, por regi-
ão (2009-2016) 

Região 2009 2010 Var. 2009-10 2015 2016 Var. 2015-16 TCMA 2009-16

Portugal  273.804  279.506 2,1% Rv 362.005  380.818 5,2% 4,8%

Norte  38.827  38.386 -1,1% Rv 56.053  58.247 3,9% 6,0%

Centro  38.605  38.920 0,8% Rv 50.495  53.512 6,0% 4,8%

Área Metropolitana de Lisboa  52.041  53.756 3,3% Rv 70.283  75.120 6,9% 5,4%

Alentejo  10.591  11.899 12,4% Rv 21.472  22.779 6,1% 11,6%

Algarve  95.910  98.980 3,2% Rv 119.609  123.797 3,5% 3,7%

Região Autónoma dos Açores  8.806  8.699 -1,2% Rv 10.132  10.826 6,8% 3,0%

Região Autónoma da Madeira  29.024  28.866 -0,5% Rv 33.961  36.537 7,6% 3,3%

Estabelecimentos hoteleiros

 
Fonte: Pordata  

Simbologia: Rv – Valor Revisto; TCMA: Taxa de Crescimento Médio Anual 

(https://www.pordata.pt/Municipios/Capacidade+de+alojamento+nos+estabelecimentos

+hoteleiros+total+e+por+tipo+de+estabelecimento-747), acedido em 06-02-2018 

 

Tabela 10 – Diferença no número de dormidas em estabelecimentos hoteleiros na RN face 
à média anual 

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2008 -140.483 -110.797 -16.216 -37.420 44.666 -5.395 82.442 221.964 108.247 25.952 -71.701 -101.255

2009 -150.118 -126.083 -93.299 -13.775 24.571 14.689 91.161 239.031 120.391 54.632 -68.317 -92.888

2010 -140.496 -126.479 -67.768 -1.080 38.617 11.103 96.519 217.989 112.564 44.469 -86.834 -98.604

2011 -151.217 -142.782 -83.676 8.094 30.717 47.770 114.171 252.941 117.921 44.163 -121.287 -116.820

2012 -157.415 -126.558 -82.047 -7.249 34.211 42.518 98.693 241.769 134.925 33.395 -93.661 -118.578

2013 -192.867 -166.888 -71.702 -57.142 50.495 71.269 102.347 280.744 141.658 52.013 -92.964 -116.964

2014 -206.788 -195.703 -113.694 7.309 60.057 36.451 133.452 304.144 139.134 52.216 -110.715 -105.860

2015 -229.155 -216.762 -116.628 -20.496 77.114 57.954 143.453 336.692 173.934 63.210 -139.756 -129.563

2016 -245.222 -215.872 -76.844 -37.666 64.959 78.215 168.774 323.575 170.070 74.486 -149.324 -155.146

2017 -265.598 -229.599 -139.071 52.794 69.544 84.711 148.315 322.278 163.573 74.716 -146.989 -134.669

2018 -170.956 -124.800 12.621 100.705 182.429  

Fonte: 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001542&
contexto=bd&selTab=tab2, acedido a 05-08-2018

 

 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001542&contexto=bd&selTab=tab2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001542&contexto=bd&selTab=tab2
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Tabela 11 – Taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos hoteleiros na RN (NUTS 
II) 

Norte 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Janeiro   17,7   19,9   22,7   24,9   27,0   28,0

Fevereiro   21,7   23,0   25,6   29,4   31,5   34,4

Março   26,9   27,0   30,7   37,1   35,0   40,6

Abril   29,6   37,6   39,0   41,4   50,6   48,3

Maio   36,8   39,9   44,8   47,1   50,8 n.d.

Junho   38,5   38,8   44,2   49,2   52,7 n.d.

Julho   39,3   44,0   48,5   53,8   54,6 n.d.

Agosto   51,7   56,8   62,1   63,8   64,0 n.d.

Setembro   43,9   46,6   52,9 55,3 56,2 n.d.

Outubro   36,2   39,2   43,5 47,6 49,7 n.d.

Novembro   25,9   27,7   29,0 33,5 35,0 n.d.

Dezembro   23,1   27,4   29,1   31,9   35,1 n.d.

Anual   32,9   36,0   39,7 43,3 45,5 n.d.

Unidade: %  
Fonte: INE 

(https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315405429

&DESTAQUEStema=55581&DESTAQUESmodo=2, acedido em 26-08-2018) 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315405429&DESTAQUEStema=55581&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=315405429&DESTAQUEStema=55581&DESTAQUESmodo=2
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Figura 1 – Municípios que integram a Região Norte 
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Freixo de Espada à Cinta 
Lamego 
Mesão Frio 
Moimenta da Beira 
Murça 
Peso da Régua 
Penedono 
São João da Pesqueira 
Sabrosa 
Santa Marta de Penaguião 
Sernancelhe 
Tabuaço 
Tarouca 
Torre de Moncorvo 
Vila Nova de Foz Côa 
Vila Real 

Amares 
Arcos de Valdevez 
Barcelos 
Braga 
Cabeceiras de Basto 
Caminha 
Esposende 
Fafe 
Guimarães 
Melgaço 
Mondim de Basto 
Monção 
Paredes de Coura 
Ponte da Barca 
Ponte de Lima 
Póvoa de Lanhoso 
Terras de Bouro 
Valença 
Viana do Castelo 
Vieira do Minho 
Vila Nova de Cerveira 
Vila Nova de Famali-
cão 
Vila Verde 
 
 
 

Amarante 
Arouca 
Baião 
Castelo de Paiva 
Celorico de Basto 
Cinfães 
Espinho 
Felgueiras 
Gondomar 
Lousada 
Maia 
Marco de Canavezes 
Matosinhos 
Oliveira de Azeméis 
Paços de Ferreira 
Paredes 
Penafiel 
Póvoa do Varzim 
Porto 
Resende 
Trofa 
Vale de Cambra 
Valongo 
Vila do Conde 
Vila Nova de Gaia 
São João da Madeira 
Santa Maria da Feira 
Santo Tirso 

Alfândega da Fé 
Bragança 
Boticas 
Chaves 
Macedo de Cavaleiros 
Miranda do Douro 
Mirandela 
Mogadouro 
Montalegre 
Ribeira de Pena 
Valpaços 
Vila Pouca de Aguiar 
Vila Flor 
Vimioso 
Vinhais 

Fonte: http://www.portoenorte.pt/pt/informacao-institucional/associados/entidades/ 

 

http://www.portoenorte.pt/pt/informacao-institucional/associados/entidades/
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Figura 2 – Os Sete Passos para Implementação do ETIS, segundo o ETIS Toolkit for Sustai-
nable Destination Management 
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Figura 3 – Nº de dormidas mensais nos estabelecimentos hoteleiros da RN 

 

 

Figura 4 – Taxa Líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos hoteleiros para a RN – 
evolução mensal 

 

 

 


