
Resumo  

A Internet e as Tecnologias da Informação vieram alterar e facilitar o modo como as pessoas 

comunicam, interagem e conduzem os seus negócios. Estas novas facilidades, não estão no 

entanto ao alcance de todos. O acelerado progresso fomentado pelas economias mais 

dinâmicas contribuiu de facto para o aumento da “divisão digital” e desigualdade de 

oportunidades entre ricos e pobres, ou seja, entre as grandes cadeias e as micro, pequenas e 

médias empresas. A presente dissertação é elaborada neste contexto, tendo como objecto de 

estudo a indústria do turismo, nomeadamente os sectores de turismo alternativo, cujos 

intervenientes são tipicamente micro, pequenas e médias empresas localizadas em 

comunidades remotas.  

No sentido de eliminar ou suavizar a “divisão digital”, surge a necessidade de integração destas 

empresas numa rede de negócio, que permita a sua emersão num mercado global, dispondo 

assim de uma oportunidade única de comunicarem e difundirem as suas ofertas em larga 

escala, de uma forma consistente e esclarecedora da diversidade dos seus recursos turísticos. 

Tendo em conta as suas limitações tecnológicas e económicas, a escolha de um modelo de 

negócio adequado bem como a tecnologia de suporte a uma infra-estrutura que lhes permita a 

publicação de produtos, procurar e estabelecer contactos com parceiros de negócio sem 

custos associados, é alvo de um estudo exaustivo. As características dos e-Marketplaces P2P 

sugerem-nos como as plataformas ideais para a disponibilização destes serviços e facilidades. 

Neste contexto, apresenta-se uma proposta de um modelo de integração do negócio em rede 

através de um e-Marketplace numa abordagem P2P, adaptado às necessidades e limitações 

dos actores dos sectores de turismo alvo, garantindo um acesso generalizado à rede e uma 

igualdade de oportunidades.  

Os conceitos apresentados e desenvolvidos ao longo desta dissertação são finalmente 

ilustrados através da apresentação de um protótipo demonstrador, que se baseia no modelo de 

integração de negócio em rede proposto.  

Da implementação e ensaio do protótipo são retiradas algumas conclusões, as quais servem 

de referência para a identificação de possíveis aperfeiçoamentos, bem corno do trabalho futuro 

passível de ser efectuado.  

Abstract 

The Internet and Information Technologies have changed the way that people communicate, 

interact and run their businesses. However, this new facilities are not reachable by everyone. 

The fast progress fostered by more dynamic economies, has in fact contributed for the widening 

of the “digital division” and opportunities dissimilarities between rich and poor, in other words, 



between big enterprises and micro, small and medium enterprises. This dissertation is 

developed in this context, having as case study the Tourism Industry, namely the alternative 

tourism sectors, whose players are typically micro, small and medium enterprises located in 

remote communities.  

Aiming at the elimination or smoothing the “digital division”, it is necessary the integration of 

these enterprises in a business network, that allow them to emerge in a global market, having 

thus a unique opportunity to communicate and to broadcast their offers in a large scale, by a 

consistent and explanatory way of their touristic resources. Attending to their technologic and 

economic limitations, the selection of a business model that allow them to publish their 

products, search and establish contact with their business partners without associated costs, is 

a target of an exhaustive study. The characteristics of P2P based e-Marketplaces point them as 

ideal platforms to provide this services and facilities.  

In this context, it is presented a proposal of a network business integration model through a P2P 

based e-Marketplace, adapted to the needs and limitations of the target tourism sectors players, 

guaranteeing a generalized access to the network and an equality of opportunities.  

The presented and developed concepts throughout this dissertation are finally illustrated trough 

a presentation of a demonstrator prototype, which is based on the proposed network business 

integration model.  

From the prototype implementation and test some conclusions are taken, which serve as a 

reference to the identification of some possible improvements, as well the future work 

susceptible to be made.  


