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RESUMO 

Enquanto atividade humana, o turismo representa um potencial de desenvolvimento socioeconómico 

para o país. No entanto, nem sempre a sua exploração está em conformidade com a componente 

ambiental. Assim sendo, e tendo em conta que cada vez mais é percetível uma crescente preocupação 

por várias entidades – entre as quais o LiderA Destinations – com os impactes que podem ser causados 

por determinados serviços exercidos no âmbito do consumismo turístico, a meta final centra-se numa 

sustentabilidade turística em linearidade com o crescimento económico. 

O presente trabalho visa à criação de um planeamento estratégico inovador, que reflita as determinadas 

interligações dos diferentes agentes turísticos em Lisboa e possibilite a exploração dos serviços 

turísticos, com o intuito de otimizar o seu desempenho a nível social, económico e ambiental. 

Para tal, é indispensável a avaliação da evolução dos turistas a nível nacional, e em particular em 

Lisboa, considerando os pontos fortes e atrações que influenciam a escolha deste destino turístico, de 

modo a compreender o progresso deste setor ao longo dos anos e as potenciais mudanças a serem 

feitas para alcançar as metas de um crescimento mais acentuado.  

Posteriormente, é feito um levantamento dos diferentes agentes dos serviços turísticos na capital 

portuguesa, desde atividades de lazer e entretenimento, agentes de restauração, transportes e 

alojamento, entre outros, para que seja possível elaborar várias redes de serviços estratégicas. As 

características destas redes são organizadas consoante o motivo da visita a Lisboa por parte dos 

consumidores, bem como a duração da estadia. Por fim, e com base no planeamento estratégico entre 

os agentes, é ainda possível proceder à análise e elaboração de uma guia turístico, considerando um 

determinado percurso turístico. 

A utilidade das redes turísticas é determinada pela possibilidade de estabelecer parcerias entre os 

diversos agentes turísticos, o que por sua vez caracteriza a potencialidade para a sua implementação 

e integração em agências de viagens, sendo que o princípio da sua implementação impõe um 

melhoramento do desempenho destas atividades e serviços nas diversas componentes abordadas, 

criando uma maior competitividade e sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: turismo sustentável; gestão de serviços; rede de serviços; desenvolvimento 

socioeconómico; agentes turísticos, LiderA Destinations.  
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ABSTRACT 

Defined as a human activity, tourism is fundamental to the socio-economic development of this country. 

However, activities within tourism may be of detriment to the environment and its inherited features. This 

has led to a growing concern by various entities – including LiderA Destinations – about these negative 

effects that may be caused by certain services within the tourist consumption framework. Ultimately the 

focus should instead be based on sustainable tourism, in linearity with economic growth. 

This work aims to create certain interconnections between the different tourist agencies in Lisbon, with 

the aim of creating an innovative strategic plan which structures tourism services in a way that optimizes 

its performance to bring benefit to social, economic and environmental sectors. To do this, it’s necessary 

to review and analyze the evolution of the tourism at a national level, particularly in the Lisbon area, 

considering the strengths and attractions that influence the choice of tourist destination.  

A good understanding of past trends gives us a better perspective from which to make changes in order 

to achieve the goals of higher growth. Further to this, other themes will be explored through collected 

data regarding the different factors of tourist services in the Portuguese capital, such as leisure activities 

and entertainment, restaurants, transport and accommodation entities, among others.  

This makes it possible to proceed with the development of several strategic service partners. The 

characteristics of these networks can then be organized depending on the reason for the visit to Lisbon 

by consumers, and the duration of stay. Finally, and based on the strategic planning of the agents, it is 

possible to proceed with the analysis and preparation of a tour guide, considering a certain tourist route. 

The usefulness of the developed tourist networks is determined by the possibility of establishing 

partnerships between the various tour operators. This in turn characterizes the potential for 

implementation and integration of travel agencies, their implementation can result in performance 

improvements for the involved activities and services in the various components addressed, creating 

greater competitiveness and sustainability. 

 

Keywords: sustainable tourism; service management; network services; socio-economic development; 

tourism agencies, LiderA Destinations. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Enquadramento 
 

1.1.1 Turismo e o Desenvolvimento Sustentável 

O turismo pode ser definido como uma indústria dividida em vários sectores entre os quais viagens, 

alojamento, hotelaria e atividades de entretenimento em locais históricos, de herança sociocultural ou 

de cariz atrativo, que por sua vez afeta, direta ou indiretamente, o ambiente circundante ((Uçmak & 

Arslan, 2012). 

Ao longo das últimas décadas tem-se revelado, em muitos países e regiões, como um motor essencial 

para a economia e bem-estar social. Cada vez mais, existe uma necessidade de adotar estratégias 

com custos ecológicos mais baixos de modo a alcançar um desenvolvimento sustentável desta 

indústria, tendo em conta os benefícios a criar e os bens a preservar. 

O desenvolvimento sustentável surge com o intuito de promover uma relação mais estável entre estas 

duas componentes, dando resposta à expansão emergente do turismo e proporcionando um ritmo 

equivalente entre a procura e disponibilidade de recursos. Este conceito tem várias abordagens, sendo 

que em geral pode ser definido como a evolução das atividades praticadas por pessoas ou entidades 

de modo a atingir a harmonia com outros elementos, tais como o ambiente, valores socioculturais e a 

preservação dos locais históricos (Kousis, 2000).  

Um dos aspetos importantes na sustentabilidade, como é realçado pelo relatório de Brundland, e que 

pode ser adaptado também ao setor do turismo, é a possibilidade de manter o capital natural enquanto 

há um melhoramento do nível económico e social, de modo a alcançar a viabilidade dos recursos por 

tempo indefinido. A sustentabilidade neste setor é encarada como uma medida positiva para simplificar 

a interligação entre os turistas, ambiente e as entidades organizadoras. Um dos aspetos relevantes da 

sustentabilidade é manter o capital natural, desenvolvendo um sistema de gestão dos recursos usados 

pelos turistas (Doiron & Weissenberger, 2013). 

Na ausência de uma estratégia de desenvolvimento sustentável, o turismo em grande escala, pode 

provocar danos irreversíveis na natureza e nos seus recursos. Os impactes podem ser distinguidos 

pela perda de controlo destes recursos naturais e a destabilização dos ecossistemas, de acordo com 

os interesses de entidades organizadoras ou promotoras dos eventos. Estas perturbações criadas, 

geralmente são apenas detetadas a médio ou longo prazo, e podem ser caracterizadas como 

conversões de paisagens, pela remoção de elementos ou adição de componentes poluentes (Gössling, 

2002). 

A poluição da água, do ar, dos mares e dos rios; a erosão do solo e a degradação de florestas; aumento 

da paisagem construída em detrimento da paisagem natural; excesso de resíduos; consumo de energia 

elétrica; redução ou esgotamento de água doce disponível e aumento da poluição sonora, são alguns 

dos exemplos práticos destas perturbações (Sebastião, 2010). 
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Como consequências destas medidas pode haver uma interrupção de alguns processos biológicos, a 

perda de recursos necessários para a população local e o aparecimento de problemas 

socioeconómicos e riscos à saúde pública (Kuo & Chen, 2009). 

Durante os anos 80, os impactes gerados na componente ambiental pelo setor turístico começou a 

atrair algum interesse por parte de sociologistas, embora tenha sido em pequena escala. Porém, é 

esperado que a longo prazo que aumente a necessidade da procura de estratégias que alcancem a 

sustentabilidade, mesmo que seja com um interesse económico como principal fator de avanço, sendo 

que cada vez mais as entidades se apercebem da interligação da economia com o ambiente (Kousis, 

2000). 

Na literatura, o desenvolvimento sustentável tem várias definições, todas elas com o foco no 

crescimento económico, sendo que a diferenciação entre elas baseia-se em duas categorias, as que 

defendem um crescimento económico ilimitado e as que defendem um crescimento económico em 

parceria com as componentes sociais e ambientais (Sebastião, 2010). 

A solicitação para um desenvolvimento sustentável já levou a algumas propostas que incluem um foco 

na preservação dos ecossistemas que possam vir a ser afetados, a aplicação de regulamentos e 

políticas ambientais nas atividades turísticas, avaliação ambiental estratégica, planeamento e 

tratamento do território, bem como a consciencialização dos consumidores dos serviços. (Kousis 2000). 

No entanto, qualquer avanço de implementação de propostas com o intuito de melhoria do desempenho 

tem que partir diretamente da entidade turística, com a ética ambiental a servir de base para criar um 

equilíbrio entre a exploração dos meios turísticos e a harmonia do ambiente (Holden, 2009). 

1.1.2 Destinos Turísticos Sustentáveis 

Enquanto atividade económica, o turismo sofreu uma expansão considerável com o aumento da 

procura e oferta de destinos turísticos após a 2ª Guerra Mundial, sobretudo em países em 

desenvolvimento. A pressão ambiental nos destinos de cariz turístico tem vindo a aumentar 

recentemente, devido à exploração por parte deste setor num rápido período de tempo (Day & Cai, 

2012; Sebastião, 2010). 

Este crescimento provoca um uso mais significativo dos recursos disponíveis, pelo que a exigência da 

qualidade do turismo em relação ao meio circundante, torna-se uma mais-valia para os destinos se 

classificarem como sustentáveis. No entanto, só será possível alcançar um plano estratégico 

sustentável ao conciliar os serviços existentes, com o melhoramento da qualidade do ambiente 

envolvente (Kousis 2000). 

O turismo e o ambiente são duas componentes mutuamente dependentes uma da outra. Os serviços 

turísticos requisitam o uso de recursos, que por sua vez quando em abundância e em bom estado 

proporcionam certas características e qualidades à experiência turística. O ambiente natural vai, assim, 

ser uma das bases para a evolução do turismo, tanto a paisagem natural como a biodiversidade vão 

ser responsáveis pela caracterização desta atividade (Holden 2009). 
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Cada destino vai consumir diferentes tipos de recursos, e as consequências podem refletir-se de uma 

maneira direta ou indireta no ambiente da localidade turística. Atualmente, verifica-se a 

consciencialização dos efeitos nas regiões, pela realização de estudos relativos à quantidade de 

poluentes emitidos, ao tipo de transportes usados, às alterações climáticas e à relação com o fluxo 

turístico (Sebastião 2010).  

A base de um interesse económico das organizações tem em conta as atividades que, diretamente, 

dependem da atratividade do património natural e recursos oferecidos. Um destino com um clima 

ameno, com uma boa qualidade de água disponível e a diversidade de fauna e flora constituem uma 

imagem atrativa para qualquer turista na escolha do destino a visitar (Tang, 2014). 

Segundo Holden (2009), a ligação entre o ambiente e sociedade deve ser devidamente analisada de 

modo a propor um limite máximo relativamente à alteração dos padrões da natureza por parte do 

comportamento humano. Um conjunto de problemas advém destes mesmos serviços e atitudes, tais 

como a perda de biodiversidade, o aquecimento global e a poluição atmosférica, degradação e 

desmantelamento de ecossistemas. 

De acordo com a OMT (2015) é previsto um crescimento a longo termo de 3,3% do turismo internacional 

por ano, entre 2010 e 2030, alcançando um total de 1.8 biliões de turistas em 2030, o que 

consequentemente implica uma maior percentagem do uso de recursos naturais por parte desta 

indústria. Este crescimento acentuado representa cada vez mais investimentos, maior circulação de 

pessoas e maior impacte a nível local em termos económicos, sociais e ambientais (Holden, 2009; 

Sebastião, 2010). 

Assim sendo, num destino turístico sustentável, a demanda para existir um sistema gestão de recursos 

naturais consumidos é um propulsionador para se atingir as metas pretendidas, nomeadamente ao 

gerir a utilização de água, energia, combustíveis fósseis e outros elementos. 

Alguns exemplos de sobre-exploração de recursos recaem na alteração do clima pela emissão de 

gases responsáveis pelo efeito de estufa por parte dos transportes, poluição de recursos hídricos e de 

solos pelos resíduos sólidos e líquidos dos hotéis, construção de infraestruturas que levam a alteração 

da paisagem e destruição de ecossistemas (Sebastião 2010). 

Segundo Adams (2007), a poluição atmosférica causada pela libertação de CO2 por parte dos 

transportes aéreos irá duplicar até 2025, estimando-se um total de 1.2 biliões a 1.4 biliões de toneladas 

por ano. Como medidas preventivas relativamente a estes aspetos foram aplicados várias políticas 

ambientais e normas, entre as quais a taxa PPP aplicada as entidades organizadoras. Contudo, embora 

seja uma mais-valia a aplicação destas taxas, é necessário encarar o problema dos impactes no 

ambiente de uma maneira mais ética, que suscite uma necessidade de ação por parte das entidades 

envolventes. 

De acordo com Nash (1989), a relação entre o Homem e a natureza deve ser vista de uma perspetiva 

moralista. A visão futurista da sustentabilidade pode por vezes implicar restrições nas atitudes 

humanas, afetando a liberdade e direitos individuais ao impor limites no comportamento humano, o que 

só será tolerado se existir uma moral relativamente à preservação dos recursos. Segundo Van Bellen 
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(2005), a definição de desenvolvimento sustentável é claramente um conceito de valores e existe uma 

forte relação entre os princípios, a ética, as crenças e os valores que fundamentam uma sociedade ou 

comunidade e sua conceção de sustentabilidade. 

 É, assim, é necessária a presença de uma ética ambiental sólida nos consumidores e nas entidades 

recetoras, para que a evolução do equilíbrio, entre o consumo e a oferta de recursos, seja conseguida 

sem a perceção que os direitos humanos vão ser afetados. 

A existência de políticas ambientais é um início para a consciencialização da ética ambiental, que reflete 

a responsabilidade por parte das infraestruturas. A OMT estabeleceu através do GCET, Artigo 3 que 

“Todos as entidades responsáveis pelo desenvolvimento turístico devem salvaguardar o meio natural 

com o intuito de alcançar um crescimento económico contínuo e sustentável, de modo a satisfazer 

equitativamente as necessidades e aspirações das gerações futuras” (OMT, 2001). 

Recentemente nota-se uma tendência ao estabelecimento do compromisso para com o ambiente, por 

parte das entidades empresariais. Este compromisso é inserido através da CSR que tem como 

principais metas (Wells, Manika, Gregory-Smith, Taheri, & McCowlen, 2015):  

 Uma estratégia a longo prazo para a redução dos custos e aumento de capital; 

 Melhoramento da imagem da empresa; 

 Competitividade no mercado; 

 Recrutamento de novos clientes. 

A base da CSR pode ser descrita pela uma implementação de um sistema de gestão ambiental com a 

inserção de códigos e políticas de conduta da entidade turística, implementação de auditorias 

ambientais, medidas voluntárias para reduzir impactes no ambiente por parte dos serviços ou produtos, 

entre outras medidas adequadas a cada empresa (Wells et al., 2015). 

No entanto, de acordo com Holden (2009), embora exista uma preocupação ética, a melhoria da relação 

turismo-ambiente tem sido mínima, mesmo na presença de políticas ambientais. Durante as últimas 

duas décadas, o avanço da sustentabilidade tem sido pouco significativo neste mercado, porém os 

impactos na natureza, e o inicial foco nos destinos turísticos regionais começam a revelar 

consequências a um nível global, o que alerta para a ambição de um melhoramento da relação de 

dependência entre o Homem e a Natureza. 

Numa visão global, o cumprimento de regras que visam o alcance de um desenvolvimento dos destinos 

turísticos começa com a implementação no mercado de condutas éticas, relativamente ao meio 

ambiente, à prática de ações de CSR por parte das entidades organizadoras e recetoras e à 

consciencialização por parte dos consumidores na procura de destinos mais sustentáveis (Holden, 

2009; Wells et al., 2015). 

Em conclusão, uma região só pode ser caracterizada como destino turístico se possuir um fluxo de 

turistas atraídos pelos seus recursos naturais e artificiais. Entre estes recursos, podem ser destacados: 

a paisagem natural; monumentos; cultura, eventos e atividades organizadas, tal que é essencial um 

equilíbrio e harmonia entre eles para promover a região. Um destino turístico vai, assim, proporcionar 
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oferta destes atrativos consoante a procura, sendo que esta última varia de acordo com a altura do 

ano, inserindo-se no turismo sazonal (Sebastião 2010). 

1.1.3 Modo de Gestão para Alcançar a Sustentabilidade nos Destinos 

A natureza complexa do turismo exige um sistema de gestão capaz de enfrentar as mudanças 

contínuas. Por sua vez, o mercado da procura turística é afetado e condicionado por diferentes variáveis 

como a preferência do turista ou a introdução de um novo destino turístico no mercado que compete 

pelo mesmo tipo de clientes. Da mesma forma, a influência de catástrofes ou a divulgação do destino 

nos meios sociais, podem provocar uma diminuição ou aumento da procura de um determinado local 

turístico. Assim sendo, a natureza imprevisível deste setor leva a uma necessidade acrescida do 

planeamento e controlo das suas atividades (Zee & Vanneste, 2015). 

Numa primeira fase, a gestão ambiental era feita de um modo individual, caso a caso, por uma equipa 

técnica e jurídica que se focavam nas questões reguladoras. A evolução dos planos de gestão tem sido 

significativa nas últimas décadas, com uma aceitação por parte das empresas para a melhoria do seu 

desempenho e não apenas como um acessório imposto pela pressão social e política. Deste modo, a 

implementação de diferentes estratégias ambientais pode variar nas diversas entidades turísticas, não 

só de acordo com as atividades, mas também consoante a localização do destino turístico em que 

atuam. No caso de áreas urbanas, especialmente cidades onde o fluxo turístico é significativo, o 

consumo é 1000 vezes maior que numa área rural semelhante (Sebastião 2010). 

O surgimento da Norma ISO 14001 e o EMAS, a nível internacional e europeu, respetivamente, veio 

provar a ambição por uma gestão ambiental nas entidades industriais. O uso destes planos no setor do 

turismo leva, sobretudo, à emissão de certificados ambientais nas diversas atividades e eventos, 

realizados nos diversos destinos turísticos. A certificação ambiental pode recair em diversas vertentes 

da entidade empresarial, com o intuito de melhorar os vários processos tecnológicos e o consumo geral 

de recursos (Sebastião 2010). 

Entre as vertentes em foco podem-se destacar (Diniz, 2005): 

 Controlo e diminuição de recursos como a energia elétrica, matérias-primas e recursos 

hídricos; 

 Medidas de modo a preservar o meio ambiente; 

 Alterações de certos aspetos das atividades de modo a minimizar os impactes; 

 Acesso a certos mercados; 

 Motivação dos clientes internos na participação das atividades empresariais; 

 Redução de riscos; 

 Melhoria do desempenho económico da entidade. 

A gestão desse consumo nestas áreas metropolitanas define uma ação contínua e complexa. Ao longo 

destes últimos anos foram desenvolvidas várias metodologias que focam a monitorização do turismo e 

a sua relação com a natureza. 
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Entre as diversas metodologias desenvolvidas, destacam-se cinco, cujo objetivo é quantificar os 

diversos componentes associados ao turismo nos destinos (Wearing & Neil, 2001): 

  Limites de Mudança Aceitável (LAC – Limits of Acceptable Changes) 

  Gestão de Impactes de Visitantes (VIM – Visitor Impact Management) 

  Capacidade de Carga Turística (CCT); 

 Processo de Administração da Atividade do Visitante (VAMP – Visitor Activity Management 

Process) 

 Espectro de Oportunidade de Recreio (ROS – Recreation Opportunity Spectrum). 

Apesar de ser uma mais valia implementar estas metodologias, existem algumas restrições, 

nomeadamente o facto de limitarem a análise aos impactos turísticos à área onde se procede o serviço, 

e também pelo facto de avaliarem os impactes conforme os níveis desejados ou aceitáveis pelas 

entidades envolvidas e não pela capacidade de suporte dos ecossistemas para se manterem saudáveis 

(Sebastião, 2010). 

 

1.2 Objetivos e Programa de Trabalhos 

Esta dissertação tem como objetivo o planeamento de uma rede de atividades turísticas sustentáveis 

no destino de Lisboa. A existência de várias redes é condicionada pelos diferentes tipos de turismo 

exercidos na cidade, bem como pela duração da estadia. Com base no planeamento das atividades 

turísticas, é ainda possível desenvolver um roteiro, inserido num guia turístico aplicado para um dia na 

região de Lisboa.  

Para proceder com a implementação de sistemas de melhoria e gestão que visam o melhoramento das 

atividades turísticas em busca de uma evolução centrada no desenvolvimento sustentável, procedeu-

se a uma revisão da literatura, de forma a poder enquadrar o objetivo final pretendido. Assim sendo, no 

Capítulo 2 são abordados os conceitos de turismo, a importância dos destinos turísticos nas várias 

componentes económicas, sociais e políticas, os impactes ambientais e a consequente necessidade 

do desenvolvimento sustentável neste sector. Por fim, para finalizar este capítulo, procede-se à 

introdução do sistema LiderA Destinations e a sua capacidade de gestão e desenvolvimento de redes 

de atividades sustentáveis, bem como as vantagens de gerir em rede. 

No terceiro capítulo, é descrita a evolução do turismo, tendo em conta a progressão que se tem vindo 

a notar nas últimas décadas em Portugal e, posteriormente, de modo mais específico, em Lisboa. A 

sua análise é fundamental, no sentido em que proporciona uma visão relativamente às ambições do 

turista quando visita a capital, e destaca os pontos fortes e menos fortes que Lisboa tem para oferecer. 

O seu estudo permite tirar maior proveito dos recursos disponibilizados pela cidade e ajuda no 

desenvolvimento de potenciais recursos e atividades que, atualmente, não são devidamente 

aproveitados. 

Relativamente ao Capítulo 4, numa primeira fase, foi feito o levantamento de dados relativos aos 

agentes e serviços (atividades de entretenimento, restauração, hotelaria, monumentos, museus, 
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igrejas) existentes na cidade de Lisboa. Para tal, foi necessário a deslocação até aos pontos turísticos, 

nomeadamente à Entidade Regional de Turismo de Lisboa, onde foram identificados os serviços 

turísticos mais requisitados pelos turistas, e também os locais mais procurados para visitar. Após a 

visita à ERTL, foram feitos vários percursos turísticos mais frequentados, de modo a proceder com uma 

análise em relação ao desenvolvimento e preservação dos recursos que a cidade tem para oferecer. 

Assim, foi delineado um planeamento de intersecções entre atividades, para cada tipo de turismo 

considerado. Posteriormente, e de forma mais detalhada, foi feita a análise de um percurso ciclável 

(Frente Ribeirinha) desenvolvendo um guia turístico com uma rede de agentes integrante, cujas 

atividades focam as expectativas associadas ao turismo City Break e ao turismo de Cultura, 

Gastronomia e Prova de Vinhos. Após a análise do percurso e das atividades dos agentes foram 

introduzidos um conjunto de medidas possíveis de serem aplicadas com o objetivo de melhorar o 

desempenho a nível ambiental e socioeconómico, e a proporcionar uma experiência mais apelativa aos 

turistas. 

No Capítulo 5, é desenvolvida uma análise quantitativa do possível contributo para a sustentabilidade 

associado às medidas propostas, tendo em conta os três pilares da sustentabilidade. Por fim, para 

proceder com uma avaliação síntese que reflete os maiores contributos para o ambiente foi tida em 

conta a abordagem usada pelo sistema LiderA.  
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2. DESTINOS TURÍSTICOS SUSTENTÁVEIS – ESTADO DA ARTE 

2.1. Análise da Evolução dos Destinos Turísticos Internacionais 

 
O fenómeno turístico tem vindo a evoluir de modo a proporcionar uma competitividade entre os destinos 

turísticos existentes. Esta competitividade é traduzida pelo aumento das receitas do turismo 

internacional de cada destino, sendo que são caracterizadas pelo lucro monetário gerado através dos 

serviços proporcionados, tais como alojamento, transportes, lazer, restauração, entre outros. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 191/2009, de 17 de Agosto, que estabelece as bases das políticas 

públicas de Turismo, enquanto setor estratégico da economia nacional, o turismo pode ser definido 

como “o movimento temporário de pessoas para destinos distintos da sua residência habitual, por 

motivos de lazer, negócios ou outros, bem como as atividades económicas geradas e as facilidades 

criadas para satisfazer as suas necessidades”. 

O ano de 2015 ficou marcado como sendo o sexto ano consecutivo com crescimento acima da média 

para o mundo do turismo, com um aumento constante das chegadas internacionais desde o ano de 

pós-crise de 2010 (PwC, 2016). 

A diversificação das regiões turísticas tem sido significativa, pois em 1950 apenas 15 países recebiam 

os 25 milhões de turistas internacionais, enquanto em 1999 já eram mais de 70 países. Atualmente, 

segundo a OMT (2013), o crescimento do turismo proporcionou 6% da receita mundial, gera 1 em cada 

11 empregos, e verifica uma evolução de 25 milhões de consumidores em 1950 para 1087 milhões em 

2013. Na Figura 1, é possível verificar em termos evolutivos, as receitas do turismo ao longo dos anos. 

 

Figura 1_ Receitas do turismo internacional. Fonte: OMT (Tourism Highlights, 2014 edition) 
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Em 2013, foi observado um crescimento de 5% em receitas no turismo internacional, o que se traduz 

em 873 biliões de euros. O continente com maior quota de mercado neste setor em 2013 foi a Europa, 

que se destacou por possuir 42% da receita do turismo internacional, angariando aproximadamente 

368 biliões de euros. Por sua vez, a Ásia foi responsável por 31% das receitas, traduzido em 270 biliões 

de euros. Em terceiro lugar, a América destaca-se com 20%, angariando 173 biliões de euros. E por 

último, o Médio Oriente e África, com 4% de receita e um total de 36 biliões de euros e 3% de receita e 

um total de 26 biliões de euros, respetivamente. 

Em termos evolutivos, é possível constatar que o continente asiático foi o que teve um maior 

crescimento nas receitas (+8%) comparativamente a 2012, seguido pela América (+6%) e Europa 

(+4%). Em contrapartida, África não teve qualquer crescimento significativo nas suas receitas, enquanto 

o Médio Oriente sofreu um decréscimo (-2%) (OMT, 2014).  

De acordo com o estudo de tendências da OMT (2015), a quota do mercado em destinos turísticos 

emergentes tem vindo a aumentar de 30% em 1980 para 47% em 2013, e é esperado que alcance 

57% em 2030. 

Para além das receitas, o rendimento proporcionado pelo turismo engloba também o transporte 

internacional, com 29% dos serviços de exportação mundial, competindo com a indústria de exportação 

de petróleo, alimentar e automóvel. É de notar, porém, que se encontra em primeiro lugar em vários 

países em desenvolvimento, onde o turismo é o motor da economia (Carvão, 2009; OMT, 2013). 

O meio de transporte usado pelos turistas pode ser diversificado, variando consoante a geografia do 

destino, consoante as preferências do consumidor e também consoante o preço do deslocamento. Na 

Figura 2, são identificados os diversos meios de transporte usados pelos turistas. 

 

Figura 2_ Meios de transporte usados pelos turistas em 2013. Fonte: OMT (Tourism Highlights, 2014 
edition) 

 

É possível concluir que a maioria dos viajantes prefere optar pelo transporte aéreo, seguido pelo 

transporte terrestre, e por último o transporte marítimo. Relativamente aos destinos turísticos mais 

visitados, existe um ranking disponibilizado pela OMT, que pode ser observado nas Figuras 3 e 4: 
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Figura 3_ Ranking de destinos turísticos. Fonte: OMT (Tourism Highlights, 2014 edition) 

 

 

 

Figura 4_ Principais destinos internacionais. Fonte: OMT (2006) 

 
Em primeiro lugar, e a manter a liderança como destino mais procurado, encontra-se a França como 

destino turístico que recebe mais visitantes ao longo do ano, embora seja o terceiro destino 

relativamente às receitas geradas no turismo internacional. Por sua vez, os Estados Unidos é o 

segundo destino com mais visitantes, e encontra-se em primeiro lugar como mercado emissor receitas 

nesta indústria. Espanha é o país com maior quota na Europa, relativamente como destino turístico, e 

ocupa o terceiro lugar com 60 milhões de visitantes. É de notar que a China, em quarto lugar, é o 

mercado que mais gasta em turismo no estrangeiro, e segundo as previsões para 2020 será o líder dos 

destinos turísticos mais visitados, retirando a liderança à França (Carvão, 2009; OMT, 2014). 

A previsão relativamente à evolução dos destinos turísticos (Figura 5) indica que os destinos de África 

e Ásia crescerão a taxas superiores à média, estimando-se que para África haja um aumento de 2% e 

para a Ásia de 1% em 2014. Relativamente ao crescimento a longo termo, o mais significativo recai 

sobre a Ásia e o Pacífico, que alcançará os 535 milhões de visitantes em 2030 (aumento de +4,9% por 
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ano). A África e o Médio Oriente também vão sofrer um crescimento de 50 milhões para 134 milhões e 

61 milhões para 149 milhões, respetivamente. Na Europa e América o crescimento também será 

percetível contudo, comparativamente aos outros destinos, será mais lento o que levará à diminuição 

da quota de mercado. Esta previsão a longo termo, acompanha o que se tem vindo a verificar, nos 

últimos anos neste setor dinâmico, que cresceu a uma taxa de 6.5% por ano (Carvão 2009). As 

conclusões previstas são baseadas em análises e avaliações sociais, politicas, económicas, ambientais 

e tecnológicas, que são responsáveis por influenciar a evolução desta indústria. 

 

Figura 5_ Situação atual e futura dos destinos turísticos. Fonte: OMT (Tourism Highlights, 2014 edition) 

 

Em toda a Europa é observado um contínuo crescimento do turismo. Cada uma das diversas cidades 

que constituem um destino turístico tem notado uma evolução na chegada de turistas internacionais. 

Ao analisar o desempenho na indústria hoteleira é possível compreender a evolução do turismo ao 

longo das últimas décadas nestes diferentes destinos europeus. Pela análise do índice de Receita por 

Quarto Disponível (RevPAR), foi possível comparar as receitas de hotéis em diversos destinos na 

Europa e prever a evolução das mesmas. Assim sendo, na Figura 6 é possível analisar a evolução no 

que respeita ao crescimento do RevPAR (PwC, 2016). 
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Figura 6_ Percentagem prevista do crescimento do RevPAR em diferentes cidades europeias. Fonte: PwC 
(2016) 

 

Em 2016, Roma ocupa a liderança no que respeita ao crescimento do RevPAR, com um potencial 

crescimento de 19%, devido ao facto do Jubileu e Ano Santo levar a um aumento do turismo religioso 

na cidade. Em segundo lugar, encontra-se a cidade de Dublin com um crescimento previsto de 9%. 

Para completar as primeiras 5 cidades seguem-se Praga, Madrid e Lisboa, que verificaram um 

crescimento abundante em 2015 e podem ver um crescimento adicional de 6% este ano. Relativamente 

ao Porto registou um crescimento de 20% em 2015 e é previsto um crescimento mais modesto de 4,5% 

em 2016. Em 2007, é previsto que Dublin ascenda ao primeiro lugar, seguindo por duas cidades 

portuguesas: Lisboa e Porto, com um crescimento de aproximadamente 7% e 6%, respetivamente  

O crescimento anteriormente verificado tem como principal impulsionador a Taxa Média Diária (ADR), 

embora também ser atribuído ao nível de ocupação. A ADR é definida como índice que reflete a média 

paga por quarto ocupado num determinado período de tempo. O crescimento mais forte de ADR 

previsto para 2016 e 2017 é atribuído à indústria hoteleira de Dublin (cerca de 8,8% e 8,1% em 2016 e 

2017, respetivamente). Em seguido lugar está a capital portuguesa que pode vir a ter um dos 

crescimentos mais fortes de ADR (4,2% e 4,7% em 2016 e 2017, respetivamente) (PwC, 2016). 

Deste modo, é possível notar que em relação ao desempenho da indústria hoteleira em Portugal, 

podem-se destacar duas cidades como emergentes neste setor: Lisboa e Porto, sendo que Lisboa pode 

vir a verificar maior crescimento no que diz respeito ao RevPAR e ADR neste ano e no próximo. Este 
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facto, quando aplicado ao estudo da evolução do turismo reflete uma afirmação de Lisboa enquanto 

destino europeu com uma procura emergente. 

Como resultado da procura e crescimento dos diversos destinos turísticos emergentes, surge uma 

competitividade entre os mesmos, o que leva à criação de planos estratégicos para o desenvolvimento 

dos produtos e serviços turísticos com maior valor para os consumidores. A implementação destes 

projetos requer, porém, uma análise das capacidades que cada destino tem para oferecer (Ferreira, 

2005). A atração num destino turístico pode ser devida às evidências culturais antigas ou modernas, 

contudo, apenas uma componente atrativa é pouco para atrair turistas, pelo que é necessário oferecer 

recursos como a gastronomia, atividades inovadoras, desportos, e outros elementos. Face a esta 

evolução proeminente, existe a preocupação de que os destinos se tornem vítimas do seu próprio 

sucesso, emergindo o conceito de crescimento sustentável (Cordeiro, Leite, & Partidário, 2010). 

 

2.2. Procura Turística: Vários Tipos de Turismo 

 
O turismo pode ser classificado consoante as motivações e intenções dos visitantes. Entre os diferentes 

tipos de turismo destacam-se: turismo de recreio, turismo de repouso, turismo cultural, turismo 

desportivo, turismo de negócios, turismo político e turismo étnico e de carácter social (Cunha, 1997). 

Um ponto importante na determinação da procura turística, são os fatores que influenciam o 

comportamento dos turistas e a sua motivação de viajar para determinado destino (Venkatesh, 2006). 

Segundo Van Vuuren e Slabbert (2011), a necessidade de viajar ocorre com o intuito de satisfazer um 

desejo ou necessidade que não pode ser alcançado no local de residência, o que, por sua vez, constitui 

uma grande variável no que se refere às decisões e escolhas tomadas pelos turistas. Por vezes, os 

turistas são motivados pela necessidade de escapar à rotina diária, optando por destinos turísticos 

onde obtenham um relaxamento físico e mental. Assim sendo, foram identificados diferentes variáveis 

que levam à vontade de viajar, nomeadamente: a necessidade de escape; relaxamento; participação 

em atividades recreativas; obter um certo nível de prestígio; fortalecer laços familiares, e melhorar as 

capacidades de interação social (Liên, 2010; Van Vuuren & Slabbert, 2011). 

Ao analisar os motivos da viagem, é possível compreender e prever o comportamento dos visitantes, o 

que pode ser uma mais-valia no marketing turístico e no desenvolvimento de estratégias de 

implementação de políticas nos diversos organismos (Liên, 2010; March & Woodside, 2005; Van 

Vuuren & Slabbert, 2011). 

As motivações dos visitantes, podem ser caracterizadas pelo tipo de turismo que é praticado por cada 

um. De um modo geral, é considerado que o turismo pode ser dividido: Cultural e Recreativo; City 

Break; Religioso; Saúde; VFR; Desporto e Natureza, Professional. 

O segmento cultural e recreativo é o mais tem vindo a crescer no setor turístico. De acordo com estes 

autores, este tipo de turismo abrange mais de 50% das atividades e viagens na Europa, sendo que se 

tornou o componente principal da revitalização económica, tal que os destinos têm vindo a desenvolver 

o seu património cultural de modo a atrair mais visitante (Altunel & Erkut, 2015). Este tipo de turismo 



 
 

  
  14 

tem várias definições, segundo Adam (1995) é um turismo para o desenvolvimento pessoal, enquanto 

outros autores focam-se mais nas atividades praticadas pelos visitantes (serviços culturais, 

gastronomia e prova de vinhos), ignorando a motivação da visita (Foo, 1998; Hughes, 2002; McKercher, 

2002). 

Atualmente, não existe uma definição comum de City Break, porém, Dunne, Buckley, and Flanagan 

(2007) apontam que a definição mais usada deste tipo de turismo é traduzida numa viajem de curta 

duração a uma região ou cidade, sem que haja estadia noutro local para além da região ou cidade em 

questão. Estes autores defendem que a característica essencial dos City Breaks é a natureza da 

estadia de curta duração, entre 1 a 3 noites. Contudo este tipo de turismo tem vindo a refletir um 

aumento da estadia para 4 a 5 noites, prevendo um aumento ainda maior nos próximos anos (Trew & 

Cockerell, 2002). 

A religião, como motivo para viajar, é, de acordo com Rinschede (1992), um dos motivos mais antigos 

para prática de turismo. Este tipo de turismo pode ser divido em subcategorias, que se diferenciam pela 

duração da estadia. Existe as viagens de curta duração, geralmente caracterizadas por serem 

excursões a locais próximos da região ou cidade de habitação. Por outro lado, existem as viagens de 

longa duração, vários dias ou semanas, a destinos nacionais ou internacionais (Kurmanaliyeva, 

Rysbekova, Duissenbayeva, & Izmailov, 2014). Apenas recentemente, é que se tem vindo a notar um 

investimento por parte do governo e agências de viagens neste segmento do setor (Cristea, Apostol, & 

Dosescu, 2015). 

O segmento VFR, tal como o turismo religioso, é um motivo que desde a antiguidade, influência viagens 

e deslocações, uma vez que a visita a familiares, sempre foi um aspeto social importante. Este tipo de 

turismo sempre foi sobrestimado, no entanto engloba uma fração significativa no setor (Backer, 2011).  

Relativamente ao tipo de turismo que envolve a saúde, associado, sobretudo, à procura de melhores 

tratamentos e qualificações médicas, tem adquirido cada vez mais adeptos. Este facto, pode ser 

justificado pelo aumento da procura de um estilo de vida mais saudável, por parte de comunidade com 

a adesão de programas de fitness e desporto, bem como com o aumento da procura de uma melhor 

qualidade de vida por parte de idosos, através de novos tratamentos de reabilitação, prevenção de 

doenças, entre outros (Langvinienė, 2014). 

O turismo com cariz profissional tem um prepósito comercial, governamental ou educacional, deixando 

o fator de entretenimento para segundo plano. Definido por Babaita, Pirtea, and Ispas (2010) como um 

tipo de turismo dispendioso, este segmento de turismo financia hotéis e promove a competitividade de 

serviços no que se refere ao planeamento de eventos. O prepósito da viagem neste segmento de 

turismo pode ser a participação num evento (feiras, exibições, congressos) ou uma tarefa individual 

relacionada com negócios.  

Na Figura 7, são apresentados os diversos tipos de turismo e a respetiva percentagem no setor 

turístico. 
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Figura 7_ Tipos de turismo em 2013. Fonte: OMT (2014) 

 
Em 2013 foi observado que mais de metade do turismo mundial foi motivada pelo lazer, recreação e 

férias (568 milhões de turistas). Aproximadamente 30% dos consumidores desfrutou de um turismo 

religioso, de saúde, de visitas a familiares/amigos. E apenas 14% dos turistas realizou viagens de cariz 

profissional (OMT, 2014). 

 

2.3  Aspetos do Desenvolvimento do Setor Turístico 
 
Embora existam diversos tipos de turismo a ter em conta na criação de projetos que melhor se adaptem 

às motivações dos viajantes, o turismo e os seus segmentos são também condicionados por diferentes 

componentes, com as quais intersectam. Estas interligações devem ser devidamente analisadas e tidas 

em conta quando se realizam projetos estratégicos, com o intuito de potencializar o destino turístico. 

Relativamente à economia, o fluxo turístico proporciona um aumento do PIB, sendo um importante fator 

para o desenvolvimento e evolução do turismo internacional. A variação do PIB, as taxas de câmbio, 

as taxas de juro, ou a inflação, são alguns dos mais importantes fatores económicos capazes de 

classificar o desenvolvimento do turismo ao longo dos anos e a sua previsão relativamente ao futuro 

(Carvão, 2009). 

A demografia engloba três aspetos importantes, que condicionam o desenvolvimento do turismo: (i) O 

envelhecimento da população e o consequente aumento do turismo sénior; (ii) A mudança da 

composição do agregado familiar com o aumento do número de solteiros, de famílias monoparentais e 

de agregados familiares alargados com a incorporação de avós; (iii) O aumento da emigração, que tem 

levado a um aumento de turistas que visitam a familiares e amigos; (iv) Tendências do turismo 

internacional do transporte aéreo (Carvão, 2009). 

O desenvolvimento de novas tecnologias tem influenciado significativamente o sector, na medida de 

em que o desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação proporcionaram uma 

globalização deste mercado. Deste modo, a facilidade de divulgação dos diferentes destinos possibilita 

uma maior diversidade dos viajantes na escolha dos destinos (Carvão, 2009). 

Por sua vez, também a sustentabilidade engloba os componentes que promovem o turismo, tendo 

vindo ser cada vez mais procurada na elaboração de projetos turísticos. A crescente consciencialização 
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ambiental e a notória relação entre o turismo e o ambiente criam mudanças em determinados serviços 

e na procura. Embora uma parte dos consumidores ainda não demonstre estas preocupações na sua 

decisão de compra, é um facto que entre duas ofertas muito semelhantes o fator sustentabilidade pode 

ser um valor acrescentado e determinar a competitividade do produto. 

 O fator segurança, como seria de esperar é essencial para delinear a evolução do turismo. Nos últimos 

anos um número crescente de ameaças (terrorismo, ameaças sanitárias e desastres naturais) levou a 

um aumento da preocupação pelo bem-estar e à implementação de medidas de segurança, que 

contrariam de alguma forma a tendência anterior de uma crescente facilitação das viagens. 

As parcerias entre as entidades públicas e privadas levam à concretização de diferentes projetos 

turísticos em áreas como o desenvolvimento de produto, marketing, vendas e gestão de destinos.  

Os meios de transporte, sobretudo o aéreo mudaram significativamente nos últimos anos o panorama 

do turismo internacional. A crescente liberalização do transporte aéreo e a expansão das companhias 

aéreas low cost levou a uma diminuição significativa dos custos, permitindo uma facilidade na 

mobilidade (Carvão, 2009). 

Por fim o consumidor é afetado por todos os componentes anteriores e em função destes vai exercer 

um certo tipo de turismo, procurando determinados aspetos no turismo, que por sua vez tem que se 

adaptar à procura. 

 

2.4 Impactes do Turismo 
 
Enquanto agente de mudança, o turismo, devido à sua natureza heterogénea, leva ao aparecimento 

de diversos impactes, em vários sectores. As consequências do turismo resultam de uma complexa 

interação entre os consumidores e as entidades recetoras, sendo que para o mesmo tipo de turismo 

podem resultar impactes completamente diferentes, uma vez que dependem não só dos turistas, mas 

também da natureza das sociedades em que ocorrem. 

Ao longo dos anos foi observado um aumento considerável do investimento nos destinos turísticos, 

contudo esta atividade constituí uma ameaça, caso não seja devidamente gerida (Vehbi, 2012). Deste 

modo, é necessário implementar uma estratégia para um destino turístico, considerando todos os 

impactos resultantes deste sector, nos três diferentes componentes: economia, sociocultural e 

ambiente (natural e construído) (Mings & Chulikpongse, 1994). 

Segundo Vehbi (2012), o ambiente natural é descrito pelo clima da região, pela paisagem, topografia, 

características hidrológicas e pelos ecossistemas. Em contrapartida, o ambiente construído resulta das 

ações do Homem, como edifícios, locais históricos e arqueológicos, desenvolvimento de infraestruturas 

atrativas para os turistas. As perturbações negativas causadas no meio ambiente podem variar, 

consoante a estabilidade da região, sendo que o equilíbrio pode ser afetados de diversas formas, 

destacando-se a deterioração de habitats, destruição de espaços verdes, poluição da água e ar, bem 

como a poluição sonora e visual, sendo esta última devida sobretudo a construção de infraestruturas 

turísticas na paisagem natural. Este facto é devido ao aumento do fluxo de turistas, que se traduz na 
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necessidade de criar serviços de transporte, manutenção de vias de circulação, aumento de parques 

de estacionamento e uma manutenção na disponibilidade de eletricidade e água para consumo. A 

necessidade de aumentar a construção de infraestruturas, como hotéis, restaurantes, segunda 

habitação, entre outras, pode afetar de maneira negativa o local, retirando-lhe a sua identidade (Vehbi, 

2012).  

No entanto, é de notar que o turismo pode também levar a certas consequências positivas para a 

natureza, entre elas, a consciencialização da necessidade de proteção do ambiente, o que pode 

resultar no investimento para a preservação e restauração do património natural, histórico e cultural. 

De modo a atrair mais consumidores, o destino torna-se alvo de uma manutenção constante, 

melhorando as suas paisagens e qualidades ambientais (Vehbi, 2012).  

Relativamente à economia, também se verificam impactes positivos e negativos. As consequências na 

economia, podem ser classificadas a nível nacional e local, sendo que a nível nacional contribui para 

viabilizar a entrada de divisas estrangeiras e a nível local destaca-se a criação de empregos (Lage & 

Milone, 1998). Esta indústria, do ponto de vista económicos, é considerada um meio de exportação de 

bens e serviços, que em vez de serem enviados por meio de transporte, são adquiridos pelos próprios 

consumidores no país onde são produzidos (McIntosh & Gupta, 1989). 

Embora haja bastante oferta no destino turístico, a realidade é que frequentemente é necessário 

importar várias matérias-primas como: materiais de construção, equipamentos para hotel, produtos 

alimentares, para garantirem a demanda desta indústria. A razão de reflexão do turismo é definida 

como à razão entre os custos de importação para apoio ao turismo e as exportações turísticas (Lage & 

Milone, 1998).  

Um dos principais objetivos do governo ao investir no turismo é a permanência do dinheiro gasto pelos 

turistas no destino em questão, sendo posteriormente reciclado pela economia local ao que se chama 

efeito multiplicador. Assim sendo, a entrada de dinheiro proveniente dos consumidores estrangeiros 

tem um papel fundamental para o enriquecendo o país (Lage & Milone, 1998). No entanto, as 

perturbações negativas a nível económico recaem, sobretudo na inflação uma vez que a demanda 

recorrente de serviços e bens por parte dos turistas pode reduzir as opções de comprar os habitantes, 

provocando o efeito da inflação de preços (Lage & Milone, 1998). 

Por fim, a nível sociocultural o turismo exerce também uma certa pressão que resulta em perturbações 

que podem gerar resultados positivos e negativos. Esta indústria é, frequentemente, criticada pelos 

impactos socioculturais negativos que causa nas comunidades locais, principalmente nas de menor 

dimensão e nas mais tradicionais pelo que é necessário determinar quais estes impactos e quais as 

possíveis medidas a impor no sector, para mitigar ou eliminar as perturbações (OMT, 1993). 

A criação de infraestruturas para cumprir a demanda turística, nem sempre deve ser considerada um 

efeito positivo na sociedade, pois tanto pode melhorar, como piorar a qualidade de vida dos residentes. 

Em alguns casos, os habitantes não usufruem das novas construções, sendo mais utilizadas pelos 

turistas, no entanto, nas suas construções foram usados recursos e materiais que poderiam ter 

melhorado a qualidade de vida da população da região (Lage & Milone, 1998). Esta explosão na 
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construção de infra-estruturas, pode mesmo levar a conflitos entre a comunidade e a indústria deste 

sector. 

Embora seja considerado como um impacto positivo na economia, a criação de postos de trabalho nem 

sempre leva à satisfação dos residentes. Geralmente, o tipo de trabalho disponibilizado exige pouca 

qualificação, bem como oferece baixa remuneração. Este facto pode levar os habitantes a sentirem-se 

inferiores e descontentes com o seu trabalho, alterando a sua perceção em relação aos turistas (Lage 

& Milone, 1998).  

A perda de postos de trabalho em épocas baixas ao fluxo do turismo, também pode ser considerada 

uma das consequências negativas para os residentes, bem como o aumento da poluição e aumento 

das taxas de criminalidade e violência na zona turística (Vehbi, 2012). É ainda de notar, o facto de o 

turismo poder atrair certas atividades menos desejáveis pelos residentes, tais como: casinos; tráfico de 

drogas, entre outras. No entanto, isto é algo que nem sempre se verifica, dependendo da região e do 

tipo de turismo praticado (Lages & Milone, 1998). 

Relativamente ao entusiasmo inicial dos residentes nos primeiros contactos com estrangeiros e a 

vontade de troca de ideias culturais, pode mais tarde desaparecer, à medida que o fluxo de turistas 

cresce. O encanto inicial passa a apatia e as relações entre turistas e residentes passam a ser limitadas 

à prestação de serviço e pagamento (Vehbi, 2012). 

Por fim, o aumento do tráfego e a sobrepopulação numa determinada área leva ao congestionamento, 

o que torna difícil para os habitantes da região procederam com as suas atividades diárias, criando 

restrições aos recursos disponíveis, no seu local de residência, diminuindo, assim, a sua qualidade de 

vida (Lage & Milone, 1998). 

No entanto também existem consequências positivas, uma vez que se observa uma troca de 

conhecimentos e culturas entre os turistas e residentes, e a aprendizagem de novos costumes. Pode 

levar também a um melhoramento dos serviços públicos (Vehbi, 2012). 

Assim sendo, nas Tabelas 1 e 2, são sintetizados os impactos resultantes do turismo. 
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Tabela 1_ Aspetos negativos do turismo. Fonte: Vehbi (2012) 

 

 

Tabela 2_ Aspetos positivos do turismo. Fonte: Vehbi (2012)  
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Face à pressão que os impactos do crescimento mundial do fenómeno turístico exercem sobre destinos 

turísticos, importa que a entidade responsável pelo desenvolvimento do turismo oriente as suas ações 

com base num planeamento estratégico cumprindo padrões de sustentabilidade. 

 

2.5 Sustentabilidade nos Destinos 
 
A OMT divulgou pela primeira vez, em 1996, o conceito de sustentabilidade associado ao turismo, 

definindo que é necessário uma gestão de todas as áreas dependentes do turismo, de tal forma que as 

necessidades coligadas aos pilares da sustentabilidade ₋ economia, ambiente e sociedade ₋ sejam 

cumpridas e integradas com a cultura e património local, com os processos ecológicos, com a 

biodiversidade e com o desenvolvimento da sociedade.  

Neste contexto, a OMT, propõe medidas concretas, como o uso racional de todos os recursos exigidos 

pelas atividades neste setor e o esforço pela preservação de todos os bens da região (Ekinci, 2014). 

De um modo geral, e como se verifica na Figura 8 a sustentabilidade turística, dá enfâse à economia, 

sociedade e ambiente, uma vez que um sistema turístico só pode ser viável se contribuir para a 

economia, sem destruir o território e os recursos disponíveis, que por sua vez são imprescindíveis para 

satisfazer as necessidades futuras da população local (Vehbi, 2012). 

 

Figura 8_ Pilares da Sustentabilidade. Fonte: Janusz e Bajdor (2013) 

 

Para alcançar os objetivos de sustentabilidade nos destinos, é imprescindível a colaboração entre os 

organismos que constituem o setor e os governos de cada país (Janusz & Bajdor, 2013). 
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A Agency for Sustainable and Competitive European Tourism defende que o grande desafio que os 

destinos turísticos enfrentam para alcançaram a sustentabilidade, baseia-se na conciliação do 

desenvolvimento da região, da proteção do ambiente e o objetivo de alcançar uma vantagem 

competitiva em relação a outras regiões. Porém, a ASCET, realça que só com o alcance do equilíbrio 

entre estes parâmetros, é que é possível, a longo prazo, alcançar a sustentabilidade. Assim sendo, as 

entidades que atuam no setor do turismo devem tomar medidas tais como (Ekinci, 2014; Janusz & 

Bajdor, 2013): 

 A análise das alterações provocadas pelas atividades relacionadas com o turismo é 

imprescindível para o planeamento da integração deste setor com a comunidade e ambiente; 

 O planeamento de estratégias deve ser feito com uma visão a longo prazo; 

 O crescimento do setor deve evoluir a um ritmo em conformidade com os recursos 

disponíveis, tendo em conta as necessidades da população local; 

 Todos os organismos envolventes devem participar no processo de planeamento de projetos 

e medidas estratégicas para alcançar a sustentabilidade; 

 O delineamento de estratégias deve ser feito considerando todos os dados e informações 

disponíveis; 

 Minimizar o risco, ao implementar um programa de gestão dos potenciais impactos e de 

possíveis soluções para prevenir o seu acontecimento; 

  Impor preços a serviços que reflitam o custo que a comunidade acarreta, nomeadamente à 

poluição do ar e do consumo excessivo de recursos; 

 Limitar o número de serviços e visitantes que uma região pode suportar, sem destabilizar o 

seu equilíbrio; 

 Sensibilizar os turistas sobre a preservação dos recursos e do património cultural. 

Na Figura 9 é possível notar as diversas dimensões da sustentabilidade do turismo que englobam 

diversas capacidades, inseridas nos pilares da sustentabilidade. 
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Figura 9_ Dimensões da sustentabilidade no turismo. Fonte: Janusz e Bajdor  (2013) 

 
A capacidade económica da região afeta diretamente a possibilidade de desenvolvimento e 

prosperidade local, com o aumento dos visitantes e da oferta. A criação de postos de trabalho e as 

condições que estes trabalhadores estão sujeitos (remuneração, qualidade de serviços, qualificação) é 

um fator que deriva da capacidade económica, e que contribui para um equilíbrio entre o 

desenvolvimento do turismo e a melhoria de vida da sociedade.  

O controlo local é também essencial no planeamento e tomada de decisões deste sector, de modo a 

influenciar o envolvimento dos habitantes e, consequentemente, levar a um nível de satisfação geral. 

A divulgação da cultura da região constitui outro fator que deriva do turismo, pelo que é importante 

proceder à integração da paisagem com novas infraestruturas de modo a tornar o local mais atraente, 

sem danificar o ambiente físico. Da mesma forma, a preservação de ecossistemas e da biodiversidade, 

é um processo importante durante o desenvolvimento de atividades turísticas, pelo que deve ser feito 

um uso racional dos recursos disponíveis. Por último, engloba também a capacidade de manter o 

ambiente limpo, evitando ou minimizando qualquer tipo de poluição. 

Por outras palavras, a sustentabilidade no turismo, é um objetivo que se obtém pelo aumento dos 

impactos positivos e pela mitigação e eliminação dos negativos. 

O intuito da implementação destas medidas é uma redução das tensões que podem vir a existir, através 

das complexas interações entre a indústria turística, os turistas, o ambiente e a comunidade. Para tal, 

como medidas de melhoria, foram considerados planos de gestão diretamente ligados ao turismo, cujo 

foco é dirigido aos serviços oferecidos aos visitantes. Assim sendo o planeamento e gestão dos 

recursos, desde o uso eficiente de energia, minimização do uso de água e a reciclagem de resíduos e 
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a reutilização de produtos, foram apenas algumas das políticas inseridas neste setor nos diversos 

destinos (Ekinci, 2013). 

 

2.6 LiderA Destinations e nos Destinos Sustentáveis  

 
Um destino turístico sustentável é caracterizado por promover um bom desempenho ambiental, social 

e económico, ao mesmo tempo que promove o desenvolvimento de serviços turísticos na região. O 

desenvolvimento de estratégias que visam a criação de destinos turísticos sustentáveis tem a longo 

termo, consequências na melhoria da economia do país, na qualidade do ambiente e da sociedade, de 

tal modo, que se verifica uma adesão cada vez maior por parte de entidades públicas e particulares.  

Cada vez mais, tanto a nível nacional como internacional, é observada a implementação de políticas 

que levem ao desenvolvimento deste sector, destacando-se o Plano de Ação Turismo 2020. De acordo 

com este plano, o crescimento inteligente e sustentável é a forma de assegurar os objetivos 

estratégicos – atrair, competir, capacitar e comunicar. Entre os diversos projetos citados no Plano 

Turismo 2020, encontra-se o projeto sustentabilidade dos destinos do LiderA pelo IST. 

Enquanto sistema voluntário, o LiderA visa a concretização de destinos sustentáveis, desde 2013, ao 

integrar um plano de gestão para os destinos turísticos. A implementação deste projeto tem como 

objetivo integrar a componente de sustentabilidade na região, para todas as infraestruturas 

interessadas em otimizar as suas atividades. Estas infraestruturas podem atuar em diversos sectores, 

tais como: hotelaria, restauração, transportes, serviços de entretenimento, formando uma rede de 

atividades sustentáveis que visa atrair turistas e divulgar uma nova divisão do turismo: o ecoturismo 

(LiderA Destinations, 2015).  

O programa LiderA Destinations inclui duas fases distintas: 

 Numa primeira fase, a zona e serviços turísticos intervenientes assumem a responsabilidade 

pela melhoria das suas atividades, relativamente ao ambiente, ao integrar medidas e 

regulamentos; 

 Numa segunda fase, é elaborada a avaliação das atividades das entidades envolventes, 

classificando-as de acordo com o sistema da LiderA (de G a A++). Após a classificação, podem 

integrar na rede de destinos sustentáveis caso apresentem uma Classe C ou superior. 

 

A introdução destes planos de gestão no setor do turismo leva ao desenvolvimento de projetos 

estratégicos com o intuito de promover a evolução do desempenho ambiental correto, por parte das 

empresas integrantes, reduzindo os seus custos e melhorando a imagem de Portugal, enquanto destino 

turístico sustentável. Deste modo, e numa aplicação simplificada (face à versão LiderA) são analisados 

os diversos projetos quantificando o seu contributo de acordo com o nível de contributo (Nulo (0), 

Intermédio (1), Elevado (2), Muito Elevado (3)) nos diversos parâmetros: 

 Valorização territorial e otimização ambiental 

 Valorização ecológica e interligação de habitats 



 
 

  
  24 

 Integração paisagística e proteção e valorização do património 

 Eficiência de consumos e gestão energética 

 Eficiência de consumos e gestão das águas 

 Durabilidade e materiais locais e de baixo impacte 

 Tratamento das águas residuais e caudal de reutilização de águas usadas 

 Caudal de emissões de carbono 

 Produção, gestão e valorização de resíduos 

 Utilização e comércio de produtos locais 

 Promoção de temáticas ambientais  

 Consciencialização ambiental  

 Relação preço/qualidade e investimento ambiental 

 Empregabilidade e criação de emprego e trabalho local 

 Oferta de experiências ambientais 

 Condições de segurança e controlo 

 Acesso a transportes públicos, mobilidade de baixo impacto e soluções inclusivas 

 Contribuição para o destino e percursos 

 Políticas e gestão ambiental 

 Sensibilização e Formação 

 Marketing ambiental e divulgação do destino e rede de serviços 

 

2.7 Definição de Rede de Serviços Turísticos 

 
Uma rede de serviços pode ser definida pela cooperação entre várias empresas de forma a atuarem 

em conjunto, partilhando recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos, informações e 

conhecimentos. Assim, é formada uma estrutura dinâmica, sustentada por ações e serviços 

uniformizados e descentralizados, que visa alcançar benefícios obtidos pela parceria, sem influenciar 

ou condicionar a flexibilidade e independência das infraestruturas integrantes da rede (R. M.  Teixeira, 

2011; Thompson, 2003).  

No turismo, existe um grande potencial na implementação do conceito de redes de serviços, uma vez 

que se tornam sistemas de desenvolvimento e gestão desta indústria. Os primeiros estudos neste 

campo, sugerem que a existência de redes permite ajudar os destinos turísticos a adaptarem-se as 

mudanças e a complexidade desta indústria, tornando-os mais competitivos (Zee & Vanneste, 2015). 

Segundo Thompson (2003), objetivo da implementação destas redes centra-se no aproveitamento das 

várias capacidades das diversas empresas, que permitam uma adequação ao ambiente competitivo 

em uma estrutura dinâmica, sustentada por ações uniformizadas. 

A criação de uma rede de serviços no setor do turismo, caracteriza-se por integrar um complexo 

conjunto de componentes, baseando-se nos relacionamentos interempresariais, essenciais para o seu 

correto funcionamento. A utilização destas redes como modelo de negócios pode atuar como suporte 
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para ações de cooperação que permitam que as trocas de informações e conhecimento tenham êxito 

em garantir maior visibilidade para o destino turístico (R. M. Teixeira & Morrison, 2004). Este facto leva 

a uma posição competitiva mais firme, uma vez que existe uma colaboração que reduz os custos de 

transações para as infraestruturas e cria um valor acrescido ao serviços ou produto disponibilizados 

(Zee and Vanneste, 2015). 

 Assim sendo, o aproveitamento das diversas capacidades das empresas do setor turístico, e a sua 

consequente partilha de conhecimento, permite obter mais facilmente certas finalidades como a 

divulgação do destino, a inovação de eventos e serviços, maior satisfação por parte dos utilizadores 

das diversas atividades inseridas nas redes. No entanto, para alcançar estas metas, a network 

desenvolvida, necessita de um trabalho de equipa entre as diferentes entidades turísticas com 

diferentes metas, a criar novas estratégias de demanda e/ou oferta (Massukado & Teixeira, 2007). 

Com o desenvolvimento deste tipo de união, surge a possibilidade de utilização de modelos 

organizacionais baseados na cooperação, na complementaridade, no compartilhamento, na articulação 

e na ajuda mútua tomando como referência o conceito de rede de serviços (Teixeira, 2011, Zee and 

Vanneste, 2015).  
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3. ATIVIDADE TURÍSTICA EM PORTUGAL: LISBOA COMO DESTINO 

TURÍSTICO 

3.1. Portugal 
 

3.1.1 Entidades Coordenadoras do Turismo 

O crescimento e a importância que o turismo tem vindo a ter a nível nacional, levou à necessidade de 

atribuir responsabilidades a determinadas entidades pelo desenvolvimento de projetos neste sector. 

Deste modo, foi criado um organismo público, integrado no Ministério da Economia, Inovação e 

Desenvolvimento, denominado Turismo de Portugal, IP. Esta entidade é responsável pela divulgação, 

valorização e por projetos de sustentabilidade da atividade turística com o objetivo de gerir o turismo, 

desde a oferta à procura (Lavaredas, 2010). 

O Turismo de Portugal, IP, tem como competências: 

 Investimento no setor turístico; 

 Desenvolver projetos e criar estratégias; 

 Promover serviços e destinos; 

 Regularizar jogos de sorte; 

 Desenvolver a formação de recursos humanos; 

 Cooperar a nível internacional. 

Em parceria com o Turismo de Portugal, I.P, existem também outros organismos públicos e privados 

que levam ao desenvolvimento deste sector, nomeadamente as Direções Regionais de Economia, as 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional e ao Instituto da Conservação da Natureza 

e da Biodiversidade, IP (Lavaredas, 2010). 

As DRE são responsáveis pela representação do MEI quando reunido com órgãos de poder local, 

assegurando o cumprimento de objetivos e a aplicação correta das políticas e legislação designadas. 

Relativamente as CCDR, proporcionam o apoio às autarquias regionais no que diz respeito a serviços 

e à aplicação e execução de políticas de desenvolvimento local, ambientais e de ordenamento do 

território. Por fim, a responsabilidade pela aplicação e cumprimento de políticas de conservação da 

natureza e biodiversidade, bem como a gestão de áreas protegidas, reincide no ICNB (Lavaredas, 

2010). 

Por fim, as regiões autónomas e autarquias locais acarretam também responsabilidades no que diz 

respeito à contribuição para a evolução e desenvolvimento sustentável na indústria turística da região. 

3.1.2 Características e Evolução do Turismo 

De acordo com estudos e análises desenvolvidos pela OMT, a atividade turística tem vindo a registar 

um crescimento constante e sustentável. Para muitos países, sobretudo em vias de desenvolvimento, 

esta indústria é um setor importante da economia, criando postos de trabalho, desenvolvimento cultural 

e procura de serviços e produtos. Segundo a Comissão Europeia, o turismo tem as ferramentas 

necessárias para proporcionar um desenvolvimento económico-social. 
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A entidade de Turismo de Portugal I.P (2014a) defende que esta atividade tem vindo a registar um 

crescimento notável no país, que por sua vez, atingiu um ritmo superior à economia nacional. Os dados 

resultantes do estudo efetuado revelam que a indústria turística representa cerca de 8% do PIB e 10% 

da força trabalhadora total. No ranking das receitas internacionais de Turismo, Portugal ocupa a 23ª 

posição, indicando um aumento de quase o dobro da variação mundial e europeia. Ao nível da Europa, 

Portugal ocupa o 12º lugar no ranking de fluxo de turistas internacionais e o 14º no ranking das receitas 

internacionais neste setor (Lavaredas, 2010). Em 2014, Portugal obteve 13,4 biliões de euros em 

receitas turísticas, e em 2015 foi previsto um aumento de 2.2%, com uma previsão de 9 milhões de 

visitantes internacionais (WTTC, 2015). 

Como principais atrações portuguesas destacam-se as paisagens, gastronomia, clima, vinho, 

património cultural e hospitalidade dos habitantes, consideradas as características que os turistas mais 

procuram no país (Turismo de Portugal I.P, 2014a). 

As regiões de Portugal com maior fluxo de turistas no verão de 2014 foram Lisboa (45%), Algarve (40%) 

e o Porto (21%). Em termos evolutivos, estas regiões têm-se mantido no top 3 das regiões mais 

visitadas. A quebra mais acentuada neste período encontra-se nos valores obtidos pela região Centro 

de Portugal e por Sintra, que perdem o maior número de visitantes face a 2013, confirmando a 

tendência decrescente dos últimos anos(Turismo de Portugal I.P, 2014a).  

Nos últimos 3 anos, os tipos de turismo mais praticados no país são o turismo balnear (50%), City 

Breaks (40%), visitas a museus e património histórico (39%) e passeios na natureza (32%). A escolha 

de Portugal como destino turístico deve-se sobretudo à recomendação de familiares e amigos (30%) 

ou através de pesquisa de informação na internet (25%) (Turismo de Portugal I.P, 2014a). 

Na Figura 10, é possível verificar que os tipos de turismo mais praticados, que se inserem no lazer, 

recreio e férias, sofrem uma sazonalidade acentuada, uma vez que a sua prática aumenta no Verão 

(trimestre de Julho a Setembro). Em contrapartida, é observado um aumento considerável de 

deslocações em Dezembro, para visitas de familiares e amigos. 

 

 

Figura 10_ Número de visitantes ao longo do ano de acordo com o motivo de visita. Fonte: (INE I.P., 2011) 
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Como meio de transporte, é verificado que a preferência pelo meio aéreo, sendo que o movimento nos 

aeroportos tem sofrido um aumento considerável, sobretudo no que respeita aos voos internacionais, 

o que pode ser justificado pelo aparecimento dos voos low cost (Lavaredas, 2010).  

Em média, a duração da estadia em Portugal é de 9 noites, sendo que 60% dos turistas preferem 

alojamento em hotéis, apartamentos e pousadas. Os hotéis são a primeira escolha dos visitantes, 

abrangendo 56% das dormidas, seguido dos apartamentos e pousadas, sendo que este último tipo de 

alojamento tem, de facto, vindo a diminuir a sua disponibilidade (Turismo de Portugal I.P, 2014a). 

Segundo Lavaredas 2010, na região de Lisboa e Vale do Tejo, o alojamento em hotéis é predominante, 

comparativamente às restantes opções. Relativamente aos pontos de contacto, é possível verificar na 

Figura 11: 

 

Figura 11_ Pontos de contacto utilizados pelos turistas. Fonte: Turismo de Portugal I.P. (2014) 

Pela análise da figura anterior, os pontos de maior contacto que estes consumidores têm durante a sua 

visita a Portugal podem destacar-se: as infraestruturas como aeroportos, restaurantes e locais de 

alojamento; a hospitalidade dos habitantes; a oferta natural; e o atendimento por parte dos profissionais. 

Em contra partida, os turistas não têm grande contacto com atividades de bem-estar, serviços de saúde 

e atividades náuticas. 

No mesmo inquérito, é averiguado os aspetos que os turistas consideram que poderiam ser melhorados 

(Figura 12), sendo um ponto de relativa importância para possíveis aperfeiçoamentos futuros, por parte 

das entidades responsáveis. Neste último ano a melhoria das estradas e sinalização é o ponto que se 

considera ter potencial para melhorar, seguido da diminuição da poluição e conservação dos edifícios. 

Comparando a evolução da opinião dos turistas em relação as melhorias entre estes dois anos, pode-
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se notar que houve um aumento do número de turistas que considera que está tudo bem, e um 

acréscimo significativo dos que gostariam de ver melhorias nas estradas e sinalizações.  

 

Figura 12_ Aspetos que os turistas gostariam de ver melhorado em Portugal. Fonte: Turismo de Portugal 
I.P (2014) 

 
Ao ter em consideração os dados obtidos através dos diversos estudos e inquéritos realizados, é 

possível obter um ritmo de crescimento do setor do turismo similar ao ritmo de crescimento dos países 

como a China, Espanha, Grécia, Hong Kong e Malásia. Atualmente, em Portugal, verifica-se uma 

evolução do turismo relativamente inferior a estes países, o que por sua vez, deve alertar para uma 

avaliação deste acontecimento de modo a encontrar o motivo destes crescimentos no sentido de 

manter a vantagem comparativa e competitiva (Lavaredas, 2010). 

A procura turística assenta sobretudo no mercado externo, destacando 4 mercados emissores: Reino 

Unido (18.3%), França (17.4%), Espanha (14.6%) e Alemanha (10.4%) ((INE I.P., 2011). A procura 

externa centra-se no Algarve, Lisboa e Madeira, embora estes últimos tenham vindo a apresentar 

ligeiras descidas desde 2005, no que se refere à quota total da procura. Em relação à procura nacional, 

a região Norte, Lisboa e Alentejo são as regiões mais procuradas (Lavaredas, 2010).  

É importante, porém, referir a crescente procura da região Norte, que pode ser justificado pela 

existência de uma maior dinâmica do transporte aéreo, com aumento da oferta de viagens consideradas 

low cost, traduzindo-se no acréscimo de passageiros desembarcados provenientes de alguns do 

principais mercados emissores da Região (INE, 2010). 

3.1.3 Planos e Projetos Estratégicos 

Com o crescimento na indústria do turismo, o governo português enfrenta ainda algumas barreiras à 

evolução deste sector, nomeadamente a dependência de mercados emissores, a dependência da 

oferta Sol e Mar, o tempo médio de permanência baixo, a concentração geográfica na região do 

Algarve, Lisboa e Madeira. Segundo Pereira (2007), estes desafios devem-se, sobretudo à inexistência 

de ofertas inovadoras com cariz atrativo em certas regiões do país, o que por sua vez, pode ser 

facilmente alterado pela criação de estratégias e implementação de políticas capazes de aumentar o 

tempo médio de permanência e aumentar a despesa diária do consumidor. 

Deste modo, o Ministério da Economia e da Inovação definiu, numa primeira etapa, um Plano 

Estratégico Nacional de Turismo, cujo horizonte temporal se situa entre 2006 a 2015. Os principais 
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objetivos do PENT, são baseados na concretização de ações para o crescimento sustentado do 

Turismo nacional e na orientação da atividade da entidade pública central do sector, o Turismo de 

Portugal, I.P. Assim sendo, o governo português tem vindo a criar infraestruturas públicas com um cariz 

inovador e moderno, cuja ação será capaz de responder aos desafios que esta indústria enfrenta 

(Lavaredas, 2010).  

O PENT incita os organismos a melhorar o seu desempenho ao investigar e analisar o perfil do 

consumidor e da concorrência, promovendo incentivos de inovação e modernização dos produtos e 

serviços. Este Plano incita também a reconsideração do modelo de negócio de modo a incluir as 

competências e recursos necessários para satisfazer a procura (Turismo de Portugal I.P, 2013). 

A nova revisão do PENT feita em 2013 propõe uma nova visão do “Destino Portugal”, como destino 

turístico, afirmando que “Portugal deve ser um dos destinos na Europa com crescimento mais alinhado 

com os princípios do desenvolvimento sustentável, alavancado numa proposta de valor suportada em 

características distintivas e inovadoras do país” (Turismo de Portugal I.P, 2013).  

Nesta nova edição do PENT, o turismo assenta na qualidade do serviço e competitividade de oferta, 

tendo como motor a inovação de conteúdos e a criação de novas experiências. Nos projetos envolvidos 

neste Plano Estratégico, a componente ambiental, urbanística, os recursos humanos e a dinamização 

e modernização empresarial das entidades envolventes, são caracteres constantes para o 

desenvolvimento sustentável dos objetivos a alcançar. 

Assim sendo, foram definidos 8 programas de desenvolvimento nesta nova revisão do PENT, sendo 

que esta nova visão do turismo em Portugal abrange 40 projeto para o período de 2013 a 2015 (Turismo 

de Portugal I.P, 2013). 

Estes projetos visam promover o desenvolvimento da atividade turística através da coordenação e da 

integração das iniciativas públicas e privadas, de modo a atingir as metas do Plano Estratégico Nacional 

do Turismo (Lavaredas, 2010). 

Contudo, posteriormente ao PENT foi criado um Plano de Ação de Turismo 2020, que promove projetos 

visando a sustentabilidade turística até 2020, como se pode verificar na Figura 13. Assim sendo, e 

tendo em conta que Portugal ambiciona ser o destino com maior crescimento turístico na Europa, o 

Turismo 2020 aposta na sustentabilidade e na competitividade de uma oferta de serviços diversificada 

e inovadora, consolidando o turismo como uma atividade central para o desenvolvimento económico 

do país e para a sua coesão territorial (Turismo de Portugal I.P, 2014b). 
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Figura 13_ Plano de Ação Turismo 2020. Fonte: (Turismo de Portugal I.P, 2014b)  

 
Na Figura 14, são sintetizados os diversos pontos de ação que constituem a visão do Turismo 2020: 

Atrair; Competir; Capacitar; Comunicar; Cooperar. A aplicação destes valores em pequenos e grandes 

projetos, que se articulam numa variedade de serviços, levam a promoção da qualificação e do reforço 

da competitividade do turismo nacional. 

Com 94 projetos incluídos, o Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo de Portugal entre 

2014 a 2020, envolve 470 entidades públicas e privadas e representa mais de 26 mil empresas. É no 

entanto, de salientar, que o Turismo 2020 é um plano aberto, o que significa que no futuro poderão ser 

envolvidos novos projetos e entidades que se enquadrem nos objetivos e planos estratégicos (Turismo 

de Portugal I.P, 2014b) 

 

Figura 14_ Setores de ação do Turismo 2020. Fonte: (Turismo de Portugal I.P. 2014) 
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Segundo o Relatório de Boas Práticas Ambientais, desenvolvido pela (Turismo de Portugal I.P, 2011), 

o setor da energia é a mais explorada relativamente às boas práticas ambientais, com mais de 60% 

dos empreendedores turísticos a impor medidas de melhoria do uso deste recurso. As medidas 

tomadas por diversos sectores hoteleiros, são caracterizadas pela climatização com intensidade 

regulável e lâmpadas economizadoras, ar condicionado eficiente e aproveitamento de energia solar 

para aquecimento de água. 

A gestão responsável do setor hídrico aponta para uma adesão de 52% dos empreendimentos, através 

da implementação de autoclismos de baixo consumo, com cargas diferenciadas, de redutores de caudal 

nas torneiras e chuveiros (a região de Lisboa ocupa posição de destaque na utilização de redutores de 

caudal nas torneiras/chuveiros). Por fim, a gestão de resíduos é praticada por 46% dos 

empreendimentos turísticos, sendo que a maioria dos hotéis de 5 e 4 estrelas aplica um sistema de 

reciclagem (Turismo de Portugal I.P, 2011). 

 

3.2. Região e Município de Lisboa 
 

3.2.1 Entidades Coordenadoras do Turismo 

A eficácia da administração do turismo numa região depende da atribuição da coordenação e a 

prestação de contas e responsabilização das políticas. Tendo em conta as boas práticas internacionais, 

um organismo que tenha como responsabilidade a gestão do destino regional deve estar organizada 

em três áreas: direção, desenvolvimento do destino e marketing e vendas  

Assim sendo, esta indústria necessita do envolvimento de vários agentes intervenientes, sejam públicos 

ou privados, pelo que foi necessário desenvolver capacidades administrativas delimitadas por 5 

regiões: Porto e Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve (Decreto-lei nº 67/2008). 

A promoção regional externa de Lisboa está a cargo das Agências Regionais de Promoção Turísticas, 

que articulam entre si e o Turismo de Portugal, a execução do Plano Nacional de Promoção Externa. 

As ARPT são constituídas por organismos públicos (ERT) e privados envolvidos na área do turismo, e 

por representantes dos agentes económicos do turismo (Turismo de Portugal, IP) (Lavaredas 2010) 

A Associação de Turismo de Lisboa, na sua qualidade de ARPT é responsável pela coordenação do 

turismo na região de Lisboa, com as competências para a promoção internacional de toda a área 

promocional de Lisboa – de Sesimbra a Fátima. Os principais pontos de ação são caracterizados pelo 

desenvolvimento turístico no local, pela promoção de Lisboa como destino turístico e pelo apoio e 

informação fornecido aos turistas, através do Welcome Center, do Askme Lisboa e o espaço Artesanato 

do Tejo (Lavaredas 2010). 

Por outro lado, a gestão deste destino turístico, nomeadamente a promoção no mercado interno, é feita 

através da Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale do Tejo. A T-LVT é caracterizada por ser 

um organismo munido de autonomia administrativa e financeira e de património próprio. Este organismo 

tem como objetivo a valorização turística do destino turístico em questão. A realização de projetos e 
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planos estratégicos, o aproveitamento e o uso sustentável dos recursos turísticos, no quadro das 

orientações e diretrizes da política de turismo definida pelo Governo e nos planos plurianuais das 

administrações central e local (Lavaredas 2010). 

3.2.2. Evolução do Turismo 

De acordo com a (WTTC, 2007), Lisboa é um dos destinos europeus mais procurados para reuniões e 

eventos, sendo uma das principais escolhas para praticar City Breaks. Em Portugal, é a região mais 

procurada pelos visitantes, sendo apenas ultrapassada pela região do Algarve relativamente ao número 

de dormidas de turistas. 

Como setor em expansão, o turismo tem um peso significativo na criação de postos de trabalho. É 

estimado que haja um crescimento de 3,2% ao ano na próxima década, ascendendo a 13,3%, que 

correspondem a pouco menos de 190 mil empregos em 2017. Em relação às exportações atribuídas 

aos turistas (85% estrangeiros) deverão totalizar os 7,3 mil milhões de euros, o que corresponderá a 

26,2% do total de exportações da região. Entretanto, estima-se que as despesas efetuadas no setor 

das Viagens & Turismo, que se estimam sejam cerca de 4,6% dos gastos totais. Até 2007, foi previsto 

que esta percentagem tivesse um decrescimento de 3,8% (Lavaredas, 2010). 

Em relação ao fluxo turístico em Lisboa, é condicionado pela incidência dos meses de verão, durante 

os quais se nota um acréscimo. Este fluxo está dependente de quatro grandes mercados emissores: 

Espanha, Reino Unido, França e Alemanha, No entanto, Itália, Brasil e América são também mercados 

com uma influência considerável no fluxo turístico em Lisboa. A motivação destas viagens centra-se 

em torno do Turismo cultural, Turismo de negócios e Lazer (Turismo de Portugal I.P, 2014a). 

A estadia média em Lisboa, de acordo com os dados divulgados pela (ATL (2010)) é de 4 noites. O tipo 

de alojamento preferencial quer na região, quer na cidade, pode ser observado na Figura 15, sendo 

que a preferência são hotéis, seguido de casa de familiares e casas ou apartamentos alugados. A 

existência de uma segunda residência por parte dos visitantes é mínima, e a hospedagem em 

residências universitárias, albergarias da juventude e em parques de campismo são pouco eleitas entre 

os turistas. 

 

Figura 15_ Tipos de alojamento em Lisboa. Fonte: ATL (2010) 
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Em relação à influência na escolha de Lisboa como destino a visitar, destacam-se na Figura 16, como 

as principais razões o “sempre quis visitar”, a influência de familiares e amigos e as pesquisas na 

internet. Como fatores menos influentes, são referidos a publicidade nos Media, publicidade na internet 

e os agentes de viagens.    

 

 

Figura 16_ Motivos apresentados pelos turistas para visitar Lisboa. Fonte: ATL (2010) 

 
Os meios de transporte mais usados para viajar até Lisboa são os meio aéreos e terrestres, sendo que 

os meios aéreos abrangem mais de 80% (ATL, 2010). No que toca às deslocações dos turistas na 

cidade, é possível analisar os meios mais requisitados na Figura 17. A maioria dos turistas desloca-se 

a pé, porém também existe uma grande percentagem de uso de transportes públicos. O uso de táxi é 

também notável, sobretudo na cidade. 
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Figura 17_ Meios de deslocação em Lisboa. Fonte: ATL (2010) 

 
De acordo com a Figura 18, a maioria dos visitantes tem como objetivo visitar monumentos e conhecer 

o património cultural da cidade, seguido de jantares com prova de gastronomia e vinhos. Entre os 

monumentos mais visitados destacam-se a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, Mosteiro dos 

Jerónimos e Castelo de S. Jorge. Relativamente aos museus, o CCB e o Oceanário são os eleitos. Os 

locais mais frequentados por estes consumidores são a Baixa, Bairro-Alto, Belém, Chiado e Avenida 

da Liberdade (ATL, 2010). 
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Figura 18_ Atividades praticadas pelos turistas. Fonte: ATL (2010) 

 
O estudo realizado por esta entidade revelou que nos últimos anos os visitantes, caracterizam a sua 

experiência em Lisboa conforme o esperado, diminuindo a percentagem de pessoas que consideram 

acima das espectativas iniciais. Este facto pode possuir diversos significados, por um lado pode revelar 

a uma necessidade de inovação dos serviços turísticos que Lisboa oferece, por outro lado pode 

significar que a imagem de Lisboa como destino turístico tem sido eficientemente transmitida, criando 

espectativas altas nos consumidores que são cumpridas como esperado (ATL, 2010). 

No entanto, Lavaredas (2010) vai mais longe, considerando Lisboa como o único destino europeu que 

reúne uma oferta tão diversificada, num espaço de pequena dimensão. A existência de praias, praças 

famosas, património histórico e cultural e gastronomia, são fatores que pesam na escolha de Lisboa 

como local de visita. Para os mais enérgicos, a região disponibiliza equipamentos para todos os tipos 

de desportos, incluindo os aquáticos e o golfe – e os equipamentos de lazer e animação. 

Tendo em conta que o crescimento do número de turistas que visita Lisboa tem sido superior ao de 

grandes cidades, mas abaixo das melhores práticas, a região necessita de reforçar a integração dos 

diversos conteúdos turísticos e trabalhar ao nível da qualidade do espaço urbano e de serviço para 

desenvolver um novo patamar de crescimento. 
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4. SERVIÇOS TURÍSTICOS SUSTENTÁVEIS EM LISBOA 

4.1 Atividades e Agentes 
 
Para elaborar uma rede turística, é necessário ter em conta os serviços existentes. Deste modo, foram 

consideradas diversas atividades, que permitem desfrutar a capital portuguesa, consoante a motivação 

e preferência de cada turista. O levantamento destes dados teve em conta a informação obtida através 

de pontos de informação turística, destacando o posto “Ask me Lisboa”, através do qual foi possível 

identificar os agentes e serviços mais requisitados pelos turistas. Em adição e de modo a selecionar as 

atividades presentes para este projeto, foram ainda analisadas as opiniões dos clientes disponibilizadas 

nas diversas plataformas online, optando pelos que possuem as melhores críticas. É de salientar que 

em alguns serviços as políticas ambientais e os esforços pela procura de um desempenho mais 

ecológico, são mais evidentes que outros. Os serviços de lazer considerados são apresentados na 

Tabela 3 e 4: 

Tabela 3_ Atividades Turísticas na Zona Centro de Lisboa 

Atividade Descrição 

Bikeiberia Lisbon Hub Aluguer de Bicicletas 

Bike a Wish Aluguer de Bicicletas/Tours 

Bikes & Company Aluguer de Bicicletas/ Tours  

LX Rent  Aluguer de Motos, Scooters e Bicicletas 

Ecotours Lisbon Aluguer de Carro 

Go Car Aluguer de Carro  

Birsdwatching Tours Birds and Nature Tours 

Birds & Nature Birds and Nature Tours 

Lazy Flavours Gastronomia/Prova de Vinhos 

Fado & Food Tours Gastronomia/Prova de Vinhos 

Qtour Passeios de Cavalo 

Wine up Prova de Vinhos 

ViniPortugal- Sala Ogival Prova de Vinhos 

Carinho do Vinho Prova de Vinhos 

Vitis Route Prova de Vinhos 

Garrafeira Nacional Prova de Vinhos 

Wine Guest Belém Prova de Vinhos 

The Best Portugal Prova de Vinhos 

Wine a Day Prova de Vinhos 

Celina Tours Tour pedonal e de Passeios de carro 

DianaTours Tour pedonal e de Passeios de carro 

John Doe: The Adventure Tours Pedonais 

Lisbon Spirit Tours Pedonais 

Lisbon Sustainable Tourism Tours Pedonais 

Discover Walks Tours Pedonais 

Lisboa Autentica Tours Pedonais e Bicicleta Elétrica 
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Tabela 4_ Atividades Turísticas na Zona Centro de Lisboa (continuação) 

Atividade Descrição 

Lisboa Pura – Impactrip Tours Pedonais/Atividades Solidárias 

RoberTine Tours Pedonais/Prova de Vinhos 

Lisbon à la Carte Tours Pedonais/Workshops Desporto 

Lisbon By Segway Visita Guiada/Segway 

Lisbon By Boat Visitas de Barco 

TagusCruises Visitas de Barco 

Rent-a-Boat: Boat Tours Visitas de Barco 

Pypas Cruises Visitas de Barco 

PalmaYachts Visitas de Barco 

Yellow Boat Tours Visitas de Barco 

Lisbon GreenTour Visitas Guiadas 

Lisbon Explorer Visitas Guiadas 

Axas- Portugal a Seu Gosto Visitas Guiadas 

We Hate Tourism Tours Visitas Guiadas 

Your Friend in Lisbon Visitas Guiadas/Gastronomia/Prova de Vinhos 

Eco tuktours Visitas Guiadas 

Hippotrip Visitas Guiadas 

PTDriveway Visitas Guiadas 

FriendlyTours Visitas Guiadas 

Grayline Visitas Guiadas 

Yellow Bus  Visitas Guiadas 

Cooltour Lisbon Visitas Guiadas 

Tourism for All Visitas Guiadas (mobilidade reduzida) 

Adapted & Senior tours 
Portugal 

Visitas Guiadas (mobilidade reduzida) 

Around Lisbon Day Tours Visitas Guiadas (Natureza) 

Taste of Lisboa Visitas Guiadas/Gastronomia/Workshops Culinária 

Eat Portugal Food Tours Visitas Guiadas/Gastronomia 

Eat Drink Walk Visitas Guiadas/Gastronomia 

Picnic Tours Visitas Guiadas/Gastronomia/Desporto 

Lisbon by Beetle Visitas Guiadas/Gastronomia/Desporto 

Lisbon Helicopters Vistas de Helicóptero 

SingFado Workshops Culturais de Fado 

Cooking Lisbon Workshops de Culinária 

Kiss the Cook Workshops de Culinária 

Singulartrips Workshops de Culinária 

Sailing Foodies Workshops de Culinária e Passeios de Barco 

Lisbon Photo Tour Workshops de Fotografias e Visitas Pedonais 

Lisbon Surf Tours Workshops Desporto 
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Das atividades presentes na Tabela 3 e 4, podem-se destacar algumas cuja preocupação ambiental e 

social é evidente na sua apresentação e atividade: Lisbon by Segway; Eco Tuktours; Lisbon Sustainable 

Tourism; Ecotours Lisbon; Lisboa Autentica; Birdwatching Tours; Birds & Nature; Bikeiberia Lisbon Hub; 

Bike a Wish; Bikes & Company; Qtour; Lisbon Green Tour, Lisboa Pura: Impact Trip.  

Lisbon by Segway é considerada um agente ecológico na medida em que incentiva o uso de transportes 

elétricos, nomeadamente o segway, o que por sua vez contribui para a diminuição da poluição 

atmosférica. 

Eco Tuktours é um agente que tem como objetivo mostrar Lisboa de forma sustentável ao optarem por 

um meio de transporte 100% elétrico sem emissões poluentes para a atmosfera – os Eco Tuks. 

Adicionalmente favorecem a conservação do património cultural e paisagem, ao promover negócios 

que que visam a preservação. Da mesma forma, promovem a conservação de recursos naturais ao 

minimizar o uso de recursos não renováveis e a cooperar de forma consciente com negócios que sejam 

ecos conscientes. 

Na Lisbon Sustainable Tourism as ações visam sobretudo a sustentabilidade da componente social. 

Este agente consciencializa os turistas sobre os impactes sociais, económicos e urbanos e reverte 

parte do lucro para promover atividades e projetos comunitários que ajudam crianças, adolescentes e 

idosos. Entre os diversos projetos, destacam-se visitas guiadas com adolescentes e crianças 

carenciadas por Lisboa, para que estes conheçam o património lisboeta e aumentem a cultura sobre a 

sua própria cidade. Da mesma forma, os projetos que incluem idosos ou pessoas com capacidades 

motoras reduzidas visam a inclusão deste segmento da população na comunidade ao promover visitas 

por Lisboa e outras atividades de interação social. 

A Ecotours Lisboa disponibiliza visitas guiadas pela cidade com utilização de um carro elétrico – Twizy. 

O uso deste transporte tem como objetivo minimizar o impacte ambiental, uma vez que não tem 

emissões poluentes ou produz poluição sonora.   

Na Lisboa Autêntica existe uma consciência para diminuir o impacte ambiental ao incentivar a utilização 

de meios de transporte ecológicos, nomeadamente a bicicleta elétrica nas suas tours, para evitar 

emissão de poluentes. 

Relativamente à Birdwatching Tours, é possível notar que este agente centra-se no turismo da 

natureza, promovendo a consciencialização da comunidade em relação à necessidade de preservação 

de certas áreas e espécies. Da mesma forma, a Birds and Nature é outro agente cujas atividades 

remetem para o turismo de natureza. Esta empresa tem como objetivo promover a necessidade de 

proteger e conservar a fauna e flora, através da colaboração em diversos projetos de conservação da 

natureza e da biodiversidade, que consiste na monitorização das aves aquáticas da margem norte do 

estuário do Sado. 

Os agentes de aluguer de bicicletas (BikeIberia Lisbon Hub, Bike a Wish e Bikes & Company) 

incentivam a substituição de meios poluentes por um meio de transporte ecológico, minimizando, assim, 

o impacte ambiental. 
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Para além das visitas guiadas a cavalo, a Qtour promove também projetos de inclusão social com 

crianças carenciadas Neste sentido a Qtour, consciente da importância em diminuir as diferenças na 

sociedade e com o objetivo de aproximar as crianças a uma atividade de elite, disponibilizou para as 

crianças das IPSS um passeio no carrinho de cavalos, todas as terças-feiras de manhã.  

A Lisbon Green Tour, tal como diversos agentes já mencionados contribui para diminuir o impacte 

ambiental ao optar pelo uso de automóveis elétricos sem emissão de gases e sem ruido  reduzido 

contributo para a pegada ecológica dos turistas. 

Por fim a Lisboa Pura: Impactrip para além de disponibilizar tours por Lisboa, promove também um 

turismo voluntário ao inserir atividades voluntárias que podem ter várias vertentes, nomeadamente o 

Ambiente e Sociedade. Entre os diversos projetos de carácter ambiental destaca-se a limpeza do rio 

Tejo, plantação árvores em Lisboa e na conservação da Natureza em Parques Naturais no interior do 

País, com parcerias com Associação Plantar uma Árvore, ASPEA, Centro de Recuperação Lobo Ibérico 

e Quercus. Da mesma forma, integra projetos que visam a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade e a inserção social, como o apoio a crianças carenciadas e a recolha e distribuição de 

restos alimentares. Em relação às suas atividades turísticas existe um compromisso de reduzir as 

emissões de carbono e recursos não renováveis. 

Relativamente à restauração e hotelaria, são dos setores onde é menos evidente a formalização de 

estratégias ambientais, o que podes ser atribuído em parte em parte à falta de consciencialização das 

empresas relativamente à sua pegada ecológica, aos elevados custos para implementar medidas e 

novas tecnologias sustentáveis e também à indiferença por parte do consumidor em optar por agentes 

que tenham uma preocupação ambiental. Assim, e de modo a inserir a sensibilização a preferência 

pela procura de agentes que oferecem atividades sustentáveis foram destacados, sobretudo, 

restaurantes e hotéis que visam a sustentabilidade nas Tabelas 5, 6, 7, 8. A escolha destes específicos 

restaurantes e hotéis deve-se sobretudo à sua divulgação online (Zomato, Tripadvisor e redes sociais) 

e a sua divulgação através de anúncios em diversos locais por Lisboa. 

Tabela 5_ Restaurantes tradicionais e vegetarianos na zona centro de Lisboa 

Nome Tipo 

Viva Lisboa Tradicionais 

Cantinho Lusitano Tradicionais 

Belcanto Tradicionais 

Sr. Fado de Alfama  Tradicionais 

Martinho da Arcada Tradicionais 

Portugália Tradicionais 

Paladar Zen Vegetarianos 

Arco-Íris Vegetarianos 

Jardim das Cerejas Vegetarianos 

Bio Vegetarianos 
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Tabela 6_ Restaurantes tradicionais e vegetarianos na zona centro de Lisboa (continuação) 

Nome Tipo 

Terra Vegetarianos 

Jardim dos Sentidos Vegetarianos 

Oásis Vegetarianos 

Green Pepper Vegetarianos 

Alfarroba Vegetarianos 

A colmeia Vegetarianos 

Psi Vegetarianos 

Miss Saigon Vegetarianos 

Os Tibetanos Vegetarianos 

Prazeres Ecológicos Vegetarianos 

Princesa do Castelo Vegetarianos 

The Food Temple Vegetarianos 

The Green Room Vegetarianos 

Chez Sandra Vegetarianos 

Delveg Vegetarianos 

 

Os restaurantes foram escolhidos tendo em conta os dois tipos de categoria: tradicionais e 

vegetarianos. Os tradicionais escolhidos são caracterizados por serem restaurantes com bastante 

procura, não apenas por turistas mas também pelos próprios lisboetas (propondo-se à frente sugestões 

para que adotem práticas ambientais), pelo que se justifica a sua inclusão nas redes turísticas, de modo 

a proporcionar uma experiência mais autêntica das tradições portuguesas. Os restaurantes 

vegetarianos são serviços que, de forma geral, procuram ter cuidado na escolha de produtos (que é 

uma das componentes da a sustentabilidade), incentivando uma alimentação saudável, com alimentos 

naturais e orgânicos. No total foram integrados 25 restaurantes, 6 tradicionais e 19 vegetarianos.  

Tabela 7_ Hotéis com certificados e políticas ambientais, na zona de Lisboa 

Nome Certificado/Programa 

Ibis Saldanha ISO 14001/Planet 21 

Ibis Parque das Nações ISO 14001/Planet 21 

Ibis Av. Liberdade ISO 14001/Planet 21 

Ibis José Malhoa ISO 14001/Planet 21 

Mercure Hotel Planet 21 

Altis Park  ISO 14001 

Altis Avenida ISO 14001 

Altis Grand Hotel ISO 14001 

Altis Belém Hotel & Spa  ISO 14001 

Pestana Palace Política Ambiental 
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Tabela 8_ Hotéis com certificados e políticas ambientais, na zona de Lisboa (continuação) 

Nome Certificado/Programa 

Lisbon Story GuestHouse Política Ambiental 

NovoTel Lisboa ISO 14001/Planet 21 

Neya ISO 14001 

Hotel Sofitel Lisbon Planet 21 

Tivoli Lisboa ISO 14001 

Tivoli Oriente ISO 14001 

Inspira - Santa Marta Hotel  Chave Verde 

Sheraton Lisboa Hotel & Spa  

Chave Verde 

Ritz Four Seasons Hotel Politica Ambiental 

Memmo Alfama Hotel EarthCheck Benchmarking 

Corinthia Hotel Western Europe Region Energy Project of the Year 2013 

Solar do Castelo TÜV Rheinland Portugal 

 

Os hotéis foram selecionados de acordo com a existência de uma política que visa a sustentabilidade 

ambiental. Para tal, foi necessário ter em conta os hotéis que implementaram a norma ISO 14001, que 

foram premiados pela Chave Verde ou que tenham abertamente divulgado a existência de uma política 

ambiental, reconhecida através de uma certificação como EarthCheck Benchmarking, Western Europe 

Region Energy Project of the Year 2013, TÜV Rheinland Portugal. É também possível adotar outro tipo 

de alojamento, nomeadamente o campismo. No Lisboa Camping & Bungalows, é viável uma estadia 

que visa a sustentabilidade e a minimização do impacte ambiental. 

 Por fim, foram determinados os principais monumentos da capital portuguesa, que influenciam a visita 

de turistas, tal como foram determinadas as igrejas, espaços verdes e museus, nas Tabelas 7, 9, 10, 

11 e 12, respetivamente.  

Tabela 9_ Monumentos em Lisboa. 

Monumentos 

Torre de Belém 

Mosteiro dos Jerónimos 

Castelo de S. Jorge 

Casa dos Bicos 

Padrão dos Descobrimentos 

Elevador de Santa Justa 

Sé de Lisboa 

Arco da Rua Augusta 

Convento do Carmo 

Panteão Nacional 

Basílica da Estrela 

Aqueduto das Águas Livres 

Teatro nacional D. Maria II 

Palácio das Necessidades 

 

http://boacamaboamesa.expresso.sapo.pt/boa-cama/guia-hoteis/sheraton-lisboa-hotel-spa-117488
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Tabela 10_ Igrejas em Lisboa. 

Igrejas 

Igreja de N. Sra. da Pena 

Igreja S. Antão 

Convento da Encarnação 

Igreja de S. Domingos 

Igreja de S. Roque 

Igreja Sra. Loreto 

Igreja N Sra. da Encarnação 

Basílica Nossa Sra. dos Mártires 

Igreja S. Nicolau 

Igreja Santa Maria Madalena 

Igreja S. António 

Igreja conceição 

Igreja S. João da praça 

Igreja S. Miguel 

Igreja Santa Luzia Igreja S. Tiago 

Igreja Menino de Jesus 

Igreja Sra. da saúde 

Igreja S. Cristóvão 

 

Tabela 11_ Zonas Verdes em Lisboa.  

Espaços Verdes 

Jardim da Estrela 

Jardim Botânico da Universidade de Lisboa 

Jardim Calouste Gulbenkian 

Jardim Museu Agrícola Tropical 

Jardim do Príncipe Real 

Jardim do Campo Grande 

Jardim da Torre de Belém 

Jardim Botto Machado 

Parque da Bela Vista 

Parque Eduardo VII 

Parque Florestal de Monsanto 

Parque do Tejo 

Praça do Império 
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Tabela 12_ Museus em Lisboa. 

Museus 

Centro Cultural de Belém 

Museu Nacional do Azulejo 

Museu Nacional de Arte Antiga 

Museu do Chiado 

Museu Calouste Gulbenkian 

Museu Nacional do Traje 

Museu Nacional dos Coches 

Museu Nacional de Arqueologia 

Museu Antoniano 

Casa do Fado e da Guitarra Portuguesa 

Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves 

Museu Nacional do Teatro 

Museu da Música 

Museu da Marinha 

Museu da Água 

Museu da Eletricidade 

Museu das Crianças 

Museu das Marionetas 

 

Todos estes agentes e entidades são fatores que podem de alguma forma influenciar a visita, de acordo 

com o tipo de turismo. O planeamento estratégico turístico pode levar à criação de interligações entre 

estas entidades, de modo a elaborar uma rede turística capaz de satisfazer as necessidades 

específicas de cada tipo de turista que visita Lisboa. 

 

4.2 Planeamento de Acordo com o Tipo de Turismo 
 
O planeamento da rede de serviços baseou-se nas preferências dos consumidores ao longo dos anos, 

nas inúmeras visitas a Lisboa. Assim sendo, foi através dos dados obtidos pelo Turismo de Lisboa no 

Inquérito às Atividades dos Turistas e Informação na Região de Lisboa, que se constatou as 

preferências dos consumidores relativamente as atividades e locais a visitar, tal como foi possível 

determinar o que desejam relativamente à oferta neste local. É de notar, que o levantamento de dados 

teve em conta tanto os turistas internacionais, como os turistas nacionais. 

A rede de serviços foi criada de acordo com a ambição do turista, isto é com a motivação dos 

consumidores ao escolherem Lisboa como destino turístico. Os tipos de turismo considerados foram 

os tipos de turismo praticado na capital, sendo que se destacam: 

1) City Break; 
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2) Negócios; 

3) Religioso; 

4) Natureza; 

5) Cultural, Prova de Gastronomia e Vinhos. 

 

A necessidade de divisão dos turistas consoante a sua motivação, é uma mais-valia para proceder a 

um enquadramento mais adequado com os agentes turísticos disponíveis. O planeamento de cada 

interligação dos agentes terá em conta as atividades e serviços que envolvam características capazes 

de satisfazer a motivação da visita dos consumidores, de modo a agradar os turistas e a melhorar a 

imagem do destino de Lisboa.  

Da mesma forma, é essencial, não só respeitar e tentar satisfazer as expectativas dos visitantes, como 

estabelecer um planeamento que seja condicionado pela duração da estadia. Para cada um destes 

tipos de turismo apresentados, são elaboradas três redes de atividades e serviços, cada uma delas 

correspondente ao tempo de permanência na cidade que pode variar entre: 2 dias, 5 dias ou 7 dias. Ao 

organizar as redes de acordo com o tempo de estadia é possível organizar um plano capaz de incluir o 

tipo de serviços pretendidos durante o período de tempo estabelecido, dando prioridade às atividades 

consideradas essenciais para satisfazer a motivação do turista. Consoante o aumento da duração da 

visita, mais atividades são inseridas na complexa interligação entre os agentes, de modo a garantir um 

complemento da experiência procurada no destino de Lisboa. 

A nível de alojamento, foi considerado sobretudo a localização mais estratégica em termos de 

motivação de cada visitante. Da mesma maneira, foi considerado o tipo de instalação que mais reflete 

a preferência de acordo com o tipo de turista.  

Da mesma forma, os restaurantes tidos em conta ao longo do planeamento foram caracterizados pela 

sua localização estratégica na região de Lisboa, bem como foram selecionados, de uma maneira 

equilibrada, de acordo com as duas características alimentares tradicionais ou vegetarianas. 

Por sua vez as atividades elegidas foram divididas consoante o segmento em que se inseriam, uma 

vez que os determinados tipos de segmentos variam consoante o tipo de turismo que motiva os 

visitantes a escolherem o destino de Lisboa. 

Relativamente aos consumidores que procuram o destino de Lisboa para City Break, o seu objetivo 

centra-se na visita a locais icónicos da região, responsáveis pela sua identidade. Da mesma forma, 

procuram a possibilidade de conhecer a cultura e as tradições de forma a compreender a dinâmica da 

cidade e da sua população. Em termos de alojamento, foram considerados todos os hotéis 

mencionados e também a possibilidade de acampar, sendo a escolha caracterizada pela preferência 

do consumidor. O tipo de atividades, destacadas para este tipo de turismo baseiam-se no aluguer de 

meios de transporte (sobretudo meios mais ecológicos como tuk tuk, segway e bicicletas e carros 

elétricos), atividades solidárias (Turismo voluntário), visitas guiadas e sightseing, passeios de barco, 

prova de vinho e gastronomia e workshops culturais, de desporto e culinária. Quando o tempo de 

estadia é apenas de dois dias, as atividades que incluem visitas guiadas com atividades solidárias, 



 
 

  
  46 

passeios de barco e aluguer de meios de transporte ecológico que são priorizadas de modo a 

proporcionar ao turista uma visão de grande parte da cidade, desde os locais históricos e culturais aos 

locais paisagísticos, ao mesmo tempo que tem um impacto positivo nos diversos aspetos da região. 

Caso se trate de uma duração de cinco dias optou-se por incluir excursões de sightseing, provas de 

vinho e gastronomia (que podem ser incluídas em visitas guiadas). Por sua vez, ao considerar uma 

semana de estadia, adiciona-se às atividades anteriormente mencionadas, os diversos workshops 

capazes de transmitir a cultura de Lisboa. De uma forma geral, este tipo de turismo centra-se sobretudo 

nas zonas da Baixa-Chiado, Alfama, Belém, Cais do Sodré e Rossio. 

Assim, é sintetizado na Figura 19, o planeamento do tipo de serviços para City Break. 

 

     

Figura 19_ Planeamento de serviços de entretenimento para o segmento City Break 

 
Quando se trata de negócios, em geral o tempo para visitar a cidade e desfrutar de atividades de 

entretenimento pode ser mais limitado, consoante a extensão do motivo profissional da visita.  

A maioria das vezes, a utilização de serviços recai no alojamento e na restauração. Porém, por vezes 

o orçamento disponibilizado é maior, pelo que é possível desfrutar de certos serviços mais 

dispendiosos. De forma geral este tipo de turismo centra-se sobretudo na visita da cidade e prova de 

vinhos e gastronomia, tal que seja possível explorar a cultura e os recursos que a cidade tem para 

oferecer. Considerando um período de apenas dois dias, é proposto apenas atividades que incluam a 

7 dias

- Workshops Culturais, Desporto 
e Culinários

5 dias

- Provas de Vinho e Gastronomia

- Visitas Pedonais Guiadas

- Visitas Guiadas/Sightseing

2 dias

- Turismo Voluntário

- Passeio de Barco  pelo Tejo

- Aluguer de Meio de Transporte
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prova de vinhos e gastronomia. Caso a duração seja de cinco dias, é inserido também a possibilidade 

de visitar a cidade, tanto por barco como por terra a partir de visitas guiadas e de sightseing. Por fim, 

no caso de ser uma semana de estadia, completa-se as interligações entre os agentes coma inserção 

de visitas de helicóptero, para uma visão mais completa e inovadora da cidade. As zonas onde se nota 

mais este tipo de turismo são sobretudo Parque da Nações, Marquês do Pombal, Bairro Alto, Belém. 

Todo o planeamento anterior pode ser observado na Figura 20. 

 

      

Figura 20_ Planeamento de serviços de entretenimento para o segmento de Negócios 

 
A escolha de Lisboa por motivos religiosos, leva a um levantamento de todas as igrejas na região, 

dando destaque à Sé como local mais visitado por este tipo de turistas. Tendo em conta que a adesão 

a este tipo de turismo inclui, em grande parte, seniores e pessoas com mobilidade reduzida, os serviços 

incluídos nestas redes devem possuir a capacidade de acolher este tipo de pessoas, tal que seja 

possível proporcionar comodidade.  

Ao longo de dois dias, foi estabelecido o possível requerimento a visitas e excursões guiadas com 

especial interesse às que se focam na visita das zonas onde se encontram as igrejas. Para cinco dias, 

adicionou-se a possibilidade de aluguer de meio de transporte, sendo que neste caso considera-se 

mais fortemente a escolha de carro. Por fim, para uma semana é inserido visitas de autocarro em modo 

de sightseing, como se pode ver na Figura 21. 

7 dias

- Visitas de Helicoptero

5 dias

- Passeio de  Barco pelo Tejo

-Visitas Guiadas/Sightseing

2 dias

- Atividades com prova de vinho e 
gastronomia tradicional
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Figura 21_ Planeamento de serviços de entretenimento para o segmento Religioso 

 
Comparativamente aos turistas que ambicionam uma experiência na área da natureza optou-se 

sobretudo por proporcionar não só contacto direto com o ambiente e com os recursos que este 

proporciona no destino de Lisboa, como também pela seleção de serviços mais ecológicos, de tal forma 

que este tipo de turismo torna-se o menos prejudicial no que se refere a impactos ambientais causados 

pelo setor turístico.  

Considerando dois dias de visita a Lisboa, propõe-se o aluguer de meios de transporte ecológicos, 

como anteriormente mencionado para o caso de City Break, e a participação de tours de observação 

de pássaros no estuário do Tejo. No caso de cindo dias, as atividades anteriormente mencionadas são 

completadas pelo passeio guiado pela cidade (passeio pedonal ou a cavalo) e pelo passeio de barco. 

São ainda inseridas as atividades temáticas, como a visita ao Jardim Zoológico ou ao Oceanário de 

Lisboa. Por fim, para uma semana, o plano é completado com workshops de desporto. Todo o 

planeamento para este tipo de turismo pode ser observado na Figura 22. 

 

7 dias

- Sightseing

5 dias

- Aluguer de Transporte (carro) 

2 dias

- Visitas Guiadas (com possibilidade de 
tratamento para pessoas com 

mobilidade reduzida)
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Figura 22_ Planeamento de serviços de entretenimento para o segmento da Natureza 

 
O turismo associado a Cultura, Gastronomia e Prova de Vinhos, tem como fundamento a descoberta 

da cultura do destino, as suas tradições e costumes, incluindo o segmento alimentar da região. Na 

Figura 23 são definidos os diversos tipos de serviços considerados neste caso. As atividades 

consideradas para dois dias de visita são constituídas por passeios guiados com almoço tradicional 

incluído e serviços de prova de vinho. Para cinco dias, são inseridos os workshops de culinária e 

culturais, sendo este último relacionado com fado. Para concluir, são acrescentadas a possibilidade de 

participar em tours com workshops de fotografias e também frequentar aulas e workshops culinários, 

de modo a apreender as receitas tradicionais portuguesas, como fundamento essencial e característico 

da cultura. As zonas mais frequentadas são o Bairro Alto, Alfama, Cais do Sodré, Santos, Baixa Chiado, 

Terreiro do Paço e o Rossio.  

  

 

7 dias

- Workshops de Desporto 

5 dias

- Visita Temática (Jardim Zoológico, 
Oceanário)

- Passeios de Barco pelo Tejo

2 dias

- Aluguer de Meios de Transporte 
(bicicleta, tuk tuk, segway)

- Birdwatching Tours



 
 

  
  50 

      

Figura 23_ Planeamento de serviços de entretenimento para o segmento de Cultura, Gastronomia e Prova 
de Vinhos 

 

4.3 Como Gerir em Rede? Criação de serviços e Programas em Rede 
 
De modo a estabelecer um sistema de gestão dos agentes turísticos, sejam estes fornecedores de 

atividades de entretenimento, alojamento ou restauração, é necessário estabelecer as relações mais 

estratégicas e eficazes para melhorar o desempenho no sector. Para tal, é necessário elaborar o 

planeamento estratégico, mencionando os melhores locais de estadia e tipo de atividades mais 

propícias a contactar nas diversas ocasiões, ao longo do período de visita. Relativamente aos agentes 

responsáveis pela estadia, foi tido em conta, primeiramente, a expectativa dos visitantes, como por 

exemplo no caso do turismo que visa o contacto com a natureza, foi considerado como local de estadia 

o Parque de Campismo de Lisboa.  

Posteriormente foi também considerado a localização dos diversos hotéis de modo a atribuir os que 

melhor se situem de acordo com a ambição do visitante. É de realçar, que existe uma importante 

conexão entre estes agentes e os agentes de restauração, uma vez que a possibilidade de escolha de 

um restaurante perto do local de estadia é de elevada importância no planeamento da visita. Assim 

sendo, foram criadas interligações entre os diversos hotéis e restaurantes anteriormente mencionados, 

que podem ser traduzidas na Tabela 13:  

7 dias

- Workshops Culinária

-Workshop Fotografia

5 dias

- Visitas Guiadas/Sightseing

- Visitas de Barco pelo Tejo

- Workshops Culturais (Fado)

- Aluguer de Meios de transporte

2 dias

-Visita Guiada com Possibilidade de 
Prova de Gastronomia Tradicional

- Prova de Vinhos
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Tabela 13_ Hotéis e respetivos agentes de restauração que se situam nas suas proximidades. 

Hotel Restaurantes  

Ibis Saldanha 
Viva Lisboa, Alfarroba, Prazeres Ecológicos, Portugália, Bio 

Neya  

Tivoli Oriente 
Miss Saigon 

Ibis Parque das Nações 

Ibis Av. Liberdade 
Arco-íris, Psi, Os Tibetanos, Jardim dos Sentidos, Cantinho Lusitano, Terra 

Altis Grand Hotel 

Ibis José Malhoa 

Oásis, Green Pepper 
Mercure Hotel 

NovoTel Lisboa 

Corinthia Hotel 

Pestana Palace Chez Sandra, Delveg 

Sofitel Arco iris, Terra, Jardim dos Sentidos, Os Tibetanos, Cantinho Lusitano 

Tivoli Lisboa Arco-íris, Psi, Os Tibetanos, Jardim dos Sentidos  

Inspira - Santa Marta Hotel Arco-íris, Psi, Os Tibetanos 

Sheraton Lisboa Hotel & 
Spa 

Viva Lisboa, Paladar Zen, Alfarroba, Prazeres Ecológicos, Oásis 

Ritz Four Seasons Hotel Os Tibetanos 

Memmo Alfama Hotel 
Sr. Fado de Alfama, Princesa do Castelo, The Food Temple, Martinho da 
Arcada 

Solar do Castelo Sr. Fado de Alfama, Princesa do Castelo, The Food Temple 

Altis Belém Portugália 

Altis Park Portugália, Bio 

Altis Avenida 
 Jardim das Cerejas, Jardim dos Sentidos, The Food Temple 

Lisbon Story Guesthouse 

 

Em relação aos agentes de entretenimento, foram estabelecidas interligações entre os que se situam 

numa mesma zona de Lisboa e se enquadrem nos determinados tipos de turismo considerado, tal que 

esta relação gere benefícios entre ambos.  

Assim sendo, e tendo em conta todos os agentes anteriormente mencionados e as diversas atividades 

de entretenimento adequadas a cada tipo de turismo, formulou-se cinco redes de turismo, com um 

planeamento fragmentado em 7 dias. 

City Break 

Como visitantes que procuram um turismo de carácter City Break, os consumidores ambicionam 

conhecer os locais históricos e mais característicos de Lisboa, da mesma maneira que tomam 

conhecimento sobre a sua cultura e costumes. Deste modo, este tipo de turismo é possivelmente o que 

tem mais zonas e mais diversidade de atividades a integrar no seu planeamento. Assim sendo, é de 

esperar que os hotéis considerados para estadia sejam nas zonas mais emblemáticas da cidade, como 

descrito na tabela 14: 
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Tabela 14_ Locais de estadia e respetivos hotéis, considerados para o Turismo City Break. 

Local Hotel 

Oriente 
Tivoli Oriente 

Ibis Parque das Nações 

Marquês do 
Pombal 

Ritz Four Seasons 

Avenida 

Inspira Santa Maria Hotel  

Tivoli Lisboa 

Altis Grand Hotel 

Ibis Liberdade 

Sofitel  

Rossio 
Altis Avenida 

Lisbon Story Guesthouse  

Mouraria Solar do Castelo 

Alfama Memmo Alfama Hotel 

 

Dia 1: É proposto no primeiro dia uma visita à zona de Belém, partindo da Praça do Comércio e 

percorrendo o trajeto da marginal. Para tal, é sugerido o aluguer de um transporte ecológico, entre os 

quais se destacam o aluguer de bicicletas, segways, tuktuk ou em caso de mobilidade mais reduzida 

serviço de shuttle, com carros elétricos. Após a chegada a Belém, é sugerida a escolha do famoso 

restaurante Portugália para almoçar. De seguida, é proposto a visita aos monumentos característicos 

da região, entre eles a Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, seguido de um passeio de barco 

pelo Tejo. Posteriormente, é aconselhado a visita ao Mosteiro dos Jerónimos, após o qual se pode 

optar por um passeio a cavalo, de modo a ver esta zona de uma forma diferente à tradicional. Para 

finalizar, com o mesmo meio de transporte é retomado o mesmo trajeto de vinda, sendo que se 

aconselha o jantar num restaurante próximo da região da Baixa-Chiado, entre os quais se destacam: 

Belcanto; Martinho da Arcada; Jardim das Cerejas, The Food Temple. 

Dia 2: Este dia poderá ser preenchido pela inserção em atividades de carácter solidário, também 

designado de turismo voluntário, promovido pela agência ImpacTrip. Este programa incluí um tour 

guiada ao centro da cidade, com almoço tradicional e visita a uma loja de produtos culturais. Para 

concluir o programa é acrescentado uma atividade voluntária que pode ter várias vertentes, 

nomeadamente o Ambiente, Sociedade e Proteção Animal, de acordo com o que o turista mais se 

identifica. Ao jantar propõe-se a escolha de um restaurante próximo do local de estadia. 

Dia 3: Integração em atividades de sightseing, nomeadamente excursões, de modo a ter uma visita 

guiada pelos locais mais icónicos de Lisboa, destacando a zona do Marquês de Pombal (Parque 

Eduardo VII), Avenida da Liberdade, Restauradores, Rossio e Baixa-Chiado. O almoço é sugerido ser 

nos restaurantes entre os Restauradores (Jardim dos Sentidos) e Baixa-Chiado (Belcanto; Martinho da 

Arcada; Jardim das Cerejas; The Green Room), seguido de uma tour pedonal por Alfama com visita ao 

Castelo de S.Jorge e Sé Catedral. O jantar poderá ser servido num dos restaurantes da zona de 
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Alfama/Mouraria, entre os quais se destacam: Sr. Fado de Alfama; The Princess of the Castle e The 

Food Temple. 

Dia 4: Aluguer de carro elétrico e visita ao Parque das Nações e Oriente, com a possibilidade de visitar 

o centro Vasco da Gama para efetuar algumas compras. Para almoço, o restaurante Miss Saigon é 

sugerido pela sua localização na zona. Posteriormente, é incentivado a visita ao oceanário, enquanto 

atividade temática. Para finalizar o dia o jantar pode ser optado por ser num dos restaurantes próximos 

do local de estadia. 

Dia 5: Passeio de barco pelo Tejo durante a manhã, desta vez com a possibilidade de incluir almoço 

ao longo da tour. Posteriormente, ao fim do dia incentiva-se a participar numa tour de Lisboa à noite, 

pela zona do bairro alto de modo a dar a conhecer a comida tradicional portuguesa, bem como o fado. 

Dia 6: Tour pedonal com workshop de fotografia durante todo o dia, e para finalizar jantar num 

restaurante próximo do local de estadia. 

Dia 7: Participação num workshop culinário pela parte da manhã, seguido de um workshop de fado 

durante a tarde, situado no museu do fado. Para finalizar, o jantar poderá ser servido no restaurante 

Sr. Fado de Alfama 

 

Negócios 

No turismo de negócios o planeamento dos dias foi reduzido, comparativamente aos restantes, na 

medida em que a disponibilidade do turista pode não ser tão abrangente comparativamente a outros 

visitantes. Em relação à estadia, são considerados todos os hotéis previamente mencionados na Tabela 

3, há exceção do Lisbon Story Guesthouse, pelo simples facto de se enquadrar mais na categoria de 

hostel, cujo ambiente e serviços visam alcançar um consumidor com diferentes espectativas.  

Dia 1: Após um almoço num restaurante próximo do local de estadia, é sugerido a participação numa 

tour de degustação de vinho na zona da Baixa-Chiado. Posteriormente, opta-se por um jantar também 

num dos restaurantes mais próximos ao hotel. 

Dia 2: Ocupação apenas de uma parte do dia, manhã ou tarde, conforme se adequar mais ao 

planeamento empresarial do turista. É proposto ingressar numa visita guiada pela zona de Alfama e 

Mouraria, de modo a ver o Castelo de S. Jorge e Sé Catedral, com gastronomia tradicional incluída. 

Dia 3: Da mesma forma, a ocupação programa para este dia poderá ser apenas durante a manhã ou 

tarde. É incentivado aluguer de serviço shuttle para visitar a zona de Belém, seguido de um passeio 

guiado de barco ao longo do Tejo. Para finalizar acrescenta-se a escolha do restaurante Portugália 

para almoço ou jantar. 

Dia 4: Aluguer de carro elétrico e passeio pela zona do Parque das Nações, seguido de almoço no 

restaurante Miss Saigon. É sugerido uma tarde livre, finalizando com jantar num restaurante próximo 

do local de estadia. 
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Dia 5: Dia livre, com a possibilidade de almoço num dos restaurantes próximos ao hotel. Participação 

numa excursão que visa a visita a Lisboa durante a noite, nomeadamente a zona do Marquês do 

Pombal, Avenida e Rossio, com jantar incluído no programa.   

Dia 6: Manhã livre, com almoço num restaurante nas proximidades da estadia, seguido de uma visita 

guiada cujo o foco é prova de vinhos na zona do Bairro Alto.  

Dia 7: Para finalizar, é sugerido a opção menos convencional de visitar Lisboa pelo ar, ao optar por 

uma viagem de helicóptero, seguida de uma refeição no restaurante Portugália, devido à proximidade 

entre os dois agentes.  

 

Religioso 

De forma a satisfazer a procura deste tipo de turismo, procedeu-se a um levantamento de atividades 

que se enquadrem nas visitas guiadas a locais religiosos, como por exemplo, às Igrejas mencionadas 

na Tabela 6. Contudo, foi verificado a inexistência de oferta para este tipo de procura em Lisboa. A 

maioria dos agentes que possuem atividades que envolvem o turismo religioso foca os seus serviços 

em excursões a Fátima.  

Deste modo, foi impossível estabelecer com as entidades turísticas um plano para o turismo religioso 

na capital, uma vez que este não se encontra desenvolvido ao ponto de existirem ofertas que englobem 

apenas a componente religiosa no turismo em Lisboa.  

 

Natureza 

Neste tipo de turismo, as atividades e agentes considerados, estão, em norma relacionados com 

serviços que proporcionam o contacto com a natureza. Deste modo, para local de estadia é mais que 

adequado optar não pelo hotel mas sim pelo parque de campismo de Lisboa, sendo que se adequa 

mais as expectativas deste género de visitantes.  

 

Dia 1: Aluguer de um meio de transporte ecológico, de modo a ser possível a deslocação até ao Jardim 

Botânico de Lisboa. Posteriormente, é proposto almoçar num restaurante das proximidades, entre os 

quais se destacam O Cantinho Lusitano; Terra; Jardim dos Sentidos e Os Tibetanos. Em seguida, é 

incentivado a passagem pela Avenida da Liberdade até ao Parque Eduardo VII, de forma a visitar a 

estufa-fria. Para finalizar o dia, propõe-se o jantar num dos restaurantes na zona: Oásis; Alfarroba; 

Prazeres Ecológicos. 

Dia 2: Participação numa excursão ao estuário do Tejo para observação de várias espécies de aves 

no seu habitat natural, durante todo o dia. 

Dia 3: Aluguer de carro elétrico para deslocação até ao jardim botânico da ajuda, seguida da visita ao 

jardim tropical, nas proximidades. É proposto um picnic ou, em caso de preferência a restaurantes, 

destaca-se o Chez Sandra. Da parte da tarde, é sugerido o passeio a cavalo pela zona de Belém, 
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completando com um passeio de barco ao longo do Tejo. Para jantar, é incentivado a escolha do 

restaurante Portugália. 

Dia 4: Visita à zona do Parque das Nações, com aluguer no local de meio de transporte ecológico 

(bicicletas ou segway), sendo que para almoço é proposto a realização de um picnic nos jardins da 

zona. Posteriormente, é incentivada a visita temática ao oceanário, acabando o dia no restaurante Miss 

Saigon. 

Dia 5: Aluguer de carro elétrico e visita ao Jardim das Necessidades seguido pelo Jardim da Estrela. 

Ao almoço, são destacados os restaurantes perto do local, tais como: Cantinho Lusitano; Terra e A 

Colmeia. Pela tarde, é proposto um passeio pela marginal, com a possibilidade de aluguer de um meio 

de transporte como bicicletas, tuktuk ou segways, acabando por jantar no restaurante Belcanto; 

Martinho da Arcada; Jardim das Cerejas, The Green Room. 

Dia 6: Visita temática ao Jardim zoológico durante todo dia, acabando com jantar no restaurante Green 

Pepper. 

Dia 7: Participação num workshop de surf, com aulas deste desporto nas praias de Lisboa, durante 

todo o dia.  

 

Gastronomia, Vinhos e Cultura 

Como turismo que procura não só o conhecimento cultural mas também a prova dos tradicionais pratos 

e vinhos da cidade, este planeamento, centrou-se na sua grande maioria em conciliar atividades de 

entretenimento e restauração que captem a essência da cultura portuguesa. Assim sendo, este tipo de 

turismo requer proximidade às zonas mais históricas e com maior concentração de serviços 

gastronómicos e provas de vinhos, considerando-se hotéis nas zonas de Alfama, Mouraria, Rossio e 

Avenida, como se observa na Tabela 15.  

Tabela 15_ Locais de estadia e respetivos hotéis, considerados para o Turismo de Gastronomia, Vinhos e 

Cultura. 

Local Hotel 

Alfama Memmo Alfama Hotel 

Mouraria Solar do Castelo 

Rossio 
Lisbon Story Guest House 

Altis Avenida 

Avenida Sofitel 

 

Dia 1: Participação numa visita guiada pela zona de Alfama, seguida de um almoço no mesmo local (já 

incluído no programa do agente). Pela parte da tarde, é incentivado uma tour de prova de vinhos ao 

longo da zona de Alfama e Mouraria. Para finalizar o dia considera-se a escolha de um dos restaurantes 

Sr. Fado de Alfama, A Princesa do Castelo ou The Food Temple, por se situarem perto das zonas em 

questão. 
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Dia 2: Tal como no planeamento do turismo City Break, é sugerido também a integração em atividades 

de carácter solidário, ao praticar turismo voluntário promovido pela agência ImpacTrip. Ao jantar 

propõe-se a escolha de um restaurante próximo do local de estadia. 

Dia 3: É sugerido a visita à região de Belém, com o mesmo planeamento do turismo City Break: aluguer 

de um transporte ecológico para fazer o trajeto da marginal, seguido da visita aos monumentos 

anteriormente mencionados; almoço no restaurante Portugália; passeio de barco pelo Tejo, e por fim 

jantar num restaurante próximo da região da Baixa-Chiado, entre os quais se destacam: Belcanto; 

Martinho da Arcada; Jardim das Cerejas, The Food Temple. 

Dia 4: Passeio ao longo do Bairro Alto com prova de vinhos e petiscos. Durante a tarde, ingressar num 

workshop de fado, seguido do jantar no restaurante Sr. Fado de Alfama. 

Dia 5: Tour de bicicleta pela Baixa-Chiado, Rossio, Martim Moniz, Restauradores durante a manha, 

com almoço num dos restaurantes: Belcanto; Jardim das Cerejas; Jardim dos Sentidos, The Green 

Room. Posteriormente, é considerado um passeio de segway ou tuktuk pelo chiado com a possibilidade 

de prova de gastronomia. Para finalizar, o jantar poderá ser servido num restaurante à escolha dos que 

estão próximos do hotel. 

Dia 6: Participação numa tour pedonal com workshop de fotografia incluído, durante todo o dia. Para 

jantar, é aconselhado um restaurante nas proximidades do hotel. 

Dia 7: Manhã preenchida por um workshop de culinária, com almoço incluído. Durante a tarde, é 

incentivado uma tour de autocarro sightseing, de modo a visualizar a maioria da cidade em algumas 

horas. Para jantar, é proposto um dos restaurantes no local de estadia. 

 

4.4  Guia Turístico: Percurso da Praça do Comércio até Belém 
 

4.4.1 Introdução ao Guia: Percursos Cicláveis em Lisboa 

Numa tentativa para desenvolver um guia de turismo ao longo de um dia entre a zona da Praça do 

Comercio e Belém, foi feito um percurso tendo em conta agentes e monumentos a visitar. O guia em 

questão pode ser aplicado ao tipo de turismo City Break, tendo em vista o planeamento anteriormente 

feito no subcapítulo 4.3, nomeadamente em relação ao dia 1. Também pode ser aplicado ao turismo 

Cultura, Gastronomia e Prova de Vinhos, em relação ao planeamento do dia 3, uma vez que ambos 

estes turismos partilham de um plano similar, em relação aos dias mencionados. 

O intuito deste guia é, sobretudo, de fornecer uma maneira mais simplificada e atraente para este tipo 

de turistas visitarem os locais em questão, indicando os pontos fortes a visitar. Além disso, consiste 

também numa análise crítica, em relação a certos aspeto ao longo do percurso que podem ser 

melhorados de modo a contribuir para um desenvolvimento mais sustentável e inovador para o turismo 

em Lisboa. 
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Deste modo, e tendo a sustentabilidade ambiental, foi optado por considerar a bicicleta como meio de 

transporte mais ecológico a utilizar pelo turista. Assim sendo, numa primeira análise foi feito um 

levantamento de todos os locais considerados cicláveis em Lisboa. 

No mapa presente no Anexo I, é possível verificar os percursos que possuem potencial para permitir a 

passagem de bicicletas. Contudo, é de notar que nem todos os percursos, apresentados possuem uma 

ciclovia em funcionamento. Alguns destes percursos encontram-se em diversos estados de 

desenvolvimento, sendo que inicialmente é necessário estabelecer um estudo da área e da sua 

capacidade para criar ciclovias, seguido de um projeto da infraestrutura a construir, ao fim do qual se 

procede às obras para o posterior funcionamento da ciclovia. 

4.4.2 Definição do Percurso Turístico  

A ciclovia em estudo, que integra este guia vai desde a zona da Praça do Comércio até Belém. Segundo 

os dados fornecidos pela CML, esta via é designada por Troço da Frente Ribeirinha e pode ser 

classificada como uma pista ciclável urbana, uma vez que se situa em plena Lisboa. Este percurso 

encontra-se na sua grande parte em funcionamento, embora o troço desde a Praça do Comércio até 

ao Cais do Sodré é considerado ainda em estado de projeto, uma vez que não foi ainda completo. 

Dos inúmeros agentes que oferecem serviços de aluguer de bicicletas, destacam-se quatro que se 

situam nas proximidades do ponto de partida deste percurso, sendo eles: Bikeiberia; Lx Rent, Bike a 

Wish e Bikes & Company. Após uma análise dos horários de funcionamento, da satisfação dos 

utilizadores destes agentes nos diversos websites (Tripadvisor, Google e respetivos sites das 

empresas) e do número de bicicletas disponíveis para aluguer, foi concluído que a melhor opção para 

aluguer de bicicletas seria Bike a Wish, pelo que é sugerido que o turista opte por este agente. Por sua 

vez, a Bike a Wish tem um horário de funcionamento das 10:00 às 19:00, pelo que é considerado a 

partida da Praça do Comércio às 10:30 da manhã.  

Nomeadamente em relação à duração do percurso entre a Praça do Comércio a Belém é estimado que 

seja de aproximadamente 1h30, uma vez que ao longo do guia vão ser sugeridas eventuais paragens 

em locais que poderão ser do interesse do turista. 

Deste modo, no mapa presente no Anexo II, é apresentado todo o percurso e os pontos considerados 

a visitar pelo turista. 
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Ponto 1- Praça do Comércio

O passeio deve ser iniciado bem cedo pela manhã partindo da Praça do
Comércio, sendo este um dos locais mais importantes de Lisboa, não só
pela beleza paisagística, mas também pela sua história.

Pontos 2 e 3- Miradouro e Museu da Arte Antiga 

Ao longo da ciclovia é aconselhado fazer algumas paragens para visitar
museus ou apenas para disfrutar da paisagem e tirar algumas
fotografias. A primeira paragem pode ser feita para apreciar a vista do
Miradouro das Janelas Verdes e ainda Visitar o Museu da Arte Antiga,
que se situa mesmo ao lado.

Ponto 4- Doca Santo Amaro: Clube Padel

A doca de Santo Amaro é caracterizada por ser um local movimentado
(sobretudo à noite), sendo que por uns metros é necessário levar a
bibicleta pela mão. Nesta zona existem alguns bares e restaurantes,
caso o turista sinta necessidade de parar para descansar e quiser
aproveitar para consumir algo, é recomendado o café do Clube de Padel,
sendo um local com comida saudável e natural.

Ponto 5- Almoço: Portugália 

Após a chegada a Belém, é possível notar os diversos restaurantes
presentes nas proximidades do Padrão dos Descobrimentos, entre os
quais encontram-se: A Vela Latina; Portugália; Espaço Espelho de Água;
À Margem, Nosolo Itália. É sugerido a escolha do restaurante Portugália,
que iniciou a sua atividade em 1925 e se tornou numa das cervejarias
mais famosas de Portugal, sendo que em comparação com os outros
restaurantes possuí pratos que caracterizam melhor a gastronomia
portuguesa.

Pontos 6 e 7- Padrão dos Descobrimentos e Torre de Belém

São monumentos mais procurados pelos turistas em Lisboa, pelo que a
sua visita é obrigatória para conhecer a cultura e história da cidade,
sobretudo da era dos descobrimentos.

Ponto 8- Passeio de Barco: Lisbon by Boat

Posteriormente, é proposto uma viagem de barco pelo Tejo. Existem
vários agentes disponíveis no local tais como: TagusCruises;
PipasCruises; Rent-a-Boat, Lisbon by Boat, PalmaYatchs. Entre estes é
indicado a escolha do Lisbon by Boat, facilmente visível. Este agente é o
mais requesitado e com melhores descrições por parte dos seus
utilizadores.

Ponto 9- Mosteiro dos Jerónimos

Após o passeio de barco, é obrigatoria a paragem no Mosteiro dos
Jerónimos.Construído no século XVI, o Mosteiro dos Jerónimos é um dos
monumentos mais simbólicos de Portugal. É classificado como uma das
sete maravilhas de Portugal e Património Mundial pela UNESCO, tal
como a Torre de Belém.
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A visita dos locais e agentes mencionados anteriormente deve ser enquadrada de acordo com o horário 

praticado pelo turista. É ainda fortemente sugerido que o trajeto de retorno seja feito ao final do dia, 

nunca mais tarde que às 18:00 horas. No total é estimado, que o percurso de ida e volta tenha uma 

duração de aproximadamente 8 horas no total. 

Finalmente, após o fim do percurso e da entrega das bicicletas na Bike a Wish, designado como Ponto 

14 no Anexo II, são considerados os restaurantes nas proximidades da loja, para se proceder ao jantar. 

Dos diversos restaurantes existentes foram destacados dois de gastronomia tradicional portuguesa: 

Belcanto e Martinho da Arcada, e dois de gastronomia vegetariana: Jardim das Cerejas e The Food 

Temple. De entre estes dois tipos, é aconselhado optar por uma alimentação mais saudável e 

sustentável ao escolher a gastronomia vegetariana. Assim sendo, é indicado o restaurante The Food 

Temple, representando pelo Ponto 15 no Anexo II uma vez que é bastante apreciado pelos seus 

consumidores, comparativamente com O Jardim das Cerejas e também porque se situa mais próximo 

do agente de aluguer de bicicletas. 

4.4.3 Análise do Percurso 

Após a análise do percurso efetuado, foi possível retirar algumas conclusões que visam o 

melhoramento desta experiência para o turista, de modo a satisfazer as expectativas dos visitantes.  

Através do uso do software Google Earth foi possível determinar a extensão do trajeto considerado 

entre a Praça do Comércio a Belém, sendo um total de 8,20 km. A escolha deste percurso para integrar 

no guia turístico é justificada pela importância que este reflete na ligação entre estas duas zonas de 

Lisboa fundamentais para o turismo, sendo a ciclovia com maior movimento na cidade. Ao longo da 

análise deste percurso foi determinado o fluxo de ciclistas por hora, num dia de semana e no fim de 

semana. Num dia de semana durante as horas de maior movimento, foi calculada a passagem de 75 

Ponto 10- Passeio a Cavalo: Qtour

Para visitar Belém de uma maneira diferente, é sugerido um passeio a
cavalo pelo agente Qtour, que facilmente se encontra em frente ao
Mosteiro dos Jerónimos. O passeio dura aproximadamente 20 minutos e
é uma boa maneira de ver Belém de uma maneira mais rápida que por
via pedonal e menos poluente que o uso de automóveis.

Ponto 11- Centro Cultural de Belém

Tal como o nome indica, este centro tem como objectivo promover a
activdade cultural, nomeadamente congressoes, reuniões, espetáculos e
ainda possuí galerias onde é possível visitar as diversas exposições.

Pontos 12 e 13- Lanche: Pastéis de Belém/Pastéis de Cerveja

Para finalizar o dia é proposto um lanche com sabor tradicional
português. Na zona existem vários cafés e pastelarias tais como:
Starbucks; Pasteis de Belém; A Padaria Portuguesa, Pasteis de Cerveja.

É aconselhado optar por provar os Pasteis de Belém. pois são um marco
da região, porém caso o turista seja apreciador de doces é também
incentivado a provar os pastéis de cerveja.
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ciclistas por hora, comparativamente no fim de semana é verificado em média a passagem de 92 

ciclistas por hora.  

Embora se note a existência de um número considerável de estacionamentos para bicicletas, durante 

a análise no terreno verificou-se a inexistência de estacionamento para bicicletas em locais onde seriam 

necessários. Na primeira paragem sugerida para visitar O Museu da Arte Antiga e o Miradouro das 

Janelas Verdes (Pontos 2 e 3), não se verificou a presença de nenhum local próprio para estacionar a 

bicicleta.  

Outro aspeto fundamental num troço ciclável é a sua iluminação. Ao longo do Troço da Frente 

Ribeirinha, foi observado que certas secções não possuem iluminação necessária para se proceder à 

movimentação quando começa a escurecer. Estes troços são sobretudo após o Cais do Sodré e antes 

da Doca de Santo Amaro, sendo que a falta de iluminação prolonga-se por mais de um quilómetro ao 

longo da ciclovia. 

Nas mesmas secções a distribuição de contentores do lixo é insuficiente e não uniforme. Em 

determinadas secções é possível notar a falta de um contentor do lixo durante mais de 300 metros, o 

que por sua vez leva a uma poluição visível ao longo da ciclovia e no ambiente circundante. Em contra 

partida, é observado a existência de um agregado de contentores em certas zonas, o que leva a uma 

acumulação de resíduos, provocando um mau odor em certas zonas da via. Este facto é sobretudo 

visível perto da discoteca e restaurante Urban Beach (Figura 24). 

 

Figura 24_ Contentor ao lado da ciclovia no trecho entre Cais do Sodré e Doca de Santo Amaro 

 
Ainda nesta secção, é observado, em determinados trechos da ciclovia que o pavimento não é 

adequado para andar de bicicleta, uma vez que se encontra deteriorado (Figuras 25 e 26). Da mesma 

forma, visível a degradação das estruturas que rodeiam a ciclovia, entre as quais: armazéns; edifícios; 

bancos, entre outros (Figuras 27 e 28). 
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Figura 25_ Secção adjacente à ciclovia 

 

 

Figura 26_ Seção da ciclovia antes da chegada à Doca de Santo Amaro 
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Figura 27_ Estabelecimento degradado, situado ao lado da ciclovia 

 

 

Figura 28_ Banco vandalizado situado metros após a passagem do Cais do Sodré 
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Porém, para além de armazéns, também é possível notar um grande espaço adjacente à ciclovia 

reservado ao estacionamento de automóveis. Em contra partida, a presença de espaços verdes é 

mínima, como se conclui ao observar as Figuras 30 e 31.  

 

 

Figura 29_ Local de cargas e descargas em armazéns ao lado da ciclovia 
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Figura 30_ Parque de estacionamento, ao longo do trecho Cais do Sodré e Doca de Santo Amaro 

 
Após a Doca de Santo Amaro e até Belém, rapidamente se verifica uma melhoria da qualidade da 

ciclovia e do ambiente circundante. Neste trecho, é observado a substituição dos parques de 

estacionamento, anteriormente presentes, por parques com diversos bancos para os visitantes 

disfrutarem da vista sobre o Tejo, e por locais de leitura (Figura 32) ou até mesmo máquinas para fazer 

exercício físico de modo a simular um ginásio ao ar livre.  

Nesta zona, as infraestruturas não se encontram vandalizadas, antes pelo contrário, encontram-se em 

boas condições para o seu uso por parte dos visitantes. Ao longo desta parte da via é ainda possível 

notar numa maior presença de contentores e da sua distribuição mais uniforme. No entanto, ainda se 

nota em certos locais dos parques a lotação dos contentores, o que pode ser facilmente explicado pela 

dimensão dos respetivos caixotes.  
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Figura 31_ Zona de leitura num dos parques entre o trecho Doca de Santo Amaro Belém 

 
Contudo, ao longo deste Troço da Frente Ribeirinha, existem vária interseções com a passagem de 

carros, quer seja interseção com estrada ou com a saída ou entrada num parque de estacionamento. 

Em geral, verifica-se a presença de sinalização para os ciclistas agirem com precaução, como se pode 

verificar na Figura 33, porém a sinalização para os carros procederem com precaução nos cruzamentos 

com uma pista ciclável, nem sempre está presente. Assim sendo, foi observado que em alguns locais 

o ciclista necessita de ter um cuidado extra, uma vez que o condutor pode não estar ciente do 

cruzamento. É de acrescentar que nem sempre se verificou a existência de passagem para as bicicletas 

e peões, como se mostra na Figura 34, num cruzamento antes da chegada à Doca de Santo Amaro. 

 

Figura 32_ Sinalização no pavimento da interseção com entrada e saída de carros na zona de Belém 
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Figura 33_ Interseção da ciclovia e passeio com a passagem de automóveis, antes da chegada à Doca de 
Santo Amaro 

 

Na zona de Belém, de uma forma geral as condições da ciclovia e o seu espaço circundante é bastante 

apelativo para os turistas. O espaço em que a ciclovia se insere possui um número adequado de 

contentores de resíduos, que se reflete na inexistência de poluição de resíduos ao longo da via. Existe 

ainda, um parque para fazer exercício físico ao ar livre perto do Padrão dos Descobrimentos e um 

jardim em frente à Torre de Belém. Porém, é observado a falta de bancos perto do monumento do 

Padrão dos Descobrimentos, o que impede que os visitantes descansem e desfrutem da paisagem 

neste local.   

Após uma análise do local, foi também concluído que existe uma necessidade de implementar uma 

estrutura para estacionar as bicicletas perto do Mosteiro dos Jerónimos. 

A interseção com carros neste local é mínima, uma vez que a ciclovia não está inserida na estrada, 

mas sim no passeio dos peões. É ainda possível atravessar a estrada e linha do comboio, entre a 

Avenida da Brasília e Avenida da Índia, através de um túnel que se encontra equipado para facilitar o 

transporte de bicicletas (Figura 35), embora seja limitado a uma bicicleta de cada vez. É de salientar, 

porém que este túnel já sofreu alguma vandalização, com a presença de grafitis e alguma poluição 

visível. 
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Figura 34_Estrutura para transporte de bicicletas ao longo do túnel que se situa debaixo da Avenida 
Brasília e Avenida da Índia 

 
Por fim, após atravessar o túnel para alcançar o Mosteiro dos Jerónimos e os agentes circundantes, 

não se verifica a existência de ciclovia, uma vez que atualmente este percurso não é ainda, considerado 

ciclável. 

 

4.4.4 Medidas Sugeridas para Melhoramento do Troço 

Após a análise no terreno ao longo de todo este percurso que define o guia turístico, é possível dividir 

o trajeto em quatro trechos, com diferentes níveis de desenvolvimento:  

1) Trecho Praça do Comércio – Cais do Sodré; 

2) Trecho Cais do Sodré – Doca de Santo Amaro; 

3) Trecho Doca de Santo Amaro – Belém; 

4) Trecho Belém. 

O primeiro trecho considerado, atualmente encontra-se oficialmente em projeto, embora se tenha 

verificado no terreno que já se encontra em construção. De uma forma geral, mesmo em obras, é 

relativamente fácil para os ciclistas percorrem este trajeto até ao Cais do Sodré, sendo que no início a 

ciclovia partilha o espaço com a estrada e, posteriormente partilha o espaço com o passeio dos peões. 

O local possui um grande fluxo de movimento, quer de pessoas, quer de automóveis, o que requer um 

cuidado extra por parte do ciclista. No entanto, no geral existe bastante sinalização e passadeiras para 

evitar qualquer tipo de acidente. Neste trecho, e tendo em conta que ainda se encontra em obras, não 
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se sugere medidas para o seu melhoramento, uma vez que não é ainda possível analisar o projeto final 

da ciclovia, no entanto a sua evolução parece ser positiva uma vez que parece reunir as condições 

essenciais para proporcionar uma boa deslocação do ciclista até ao Cais do Sodré. 

O segundo trecho que começa no Cais do Sodré e acaba na Doca de Santo Amaro, é como foi possível 

concluir, após a análise dos pontos negativos, é o que mais necessita de uma renovação, em inúmeros 

aspetos. A sua deterioração e poluição são mais evidentes ao longo de todo o percurso, pelo que são 

propostas algumas medidas, tais como: 

 Colocar um maior número de estruturas destinadas ao estacionamento de bicicletas, sobretudo 

em locais onde a probabilidade de paragem por parte do ciclista seja elevada, como por 

exemplo na zona perto do Miradouro das Janelas Verdes e Museu da Arte Antiga;  

 Retirar os poucos bancos existentes devido à sua vandalização e colocar novos e em maior 

número, ao longo do trecho junto ao rio; 

 Colocação de uma faixa de relva e árvores, para separar os parques de estacionamento da 

ciclovia, substituindo assim os sedimentos cinzentos que se observam atualmente;  

 Se possível substituir um dos parque de estacionamento por um jardim; 

 Maior número de contentores de resíduos de pequenas dimensões ao longo do trecho, e a sua 

colocação deve ser feito de maneira uniforme, ao longo da via. É proposto a colocação de um 

maior número de contentores à saída do restaurante/discoteca Urban Beach, onde se nota um 

maior aglomerado de resíduos e mau odor; 

 Estabelecer um plano de restauração dos edifícios abandonados, para posteriormente haver 

possibilidade de inauguração e desenvolvimento de determinadas atividades por parte de 

agentes interessados na compra ou aluguer do espaço; 

 Proceder ao aumento da iluminação ao longo do percurso, ao instalar um sistema de luzes ao 

longo da ciclovia e passeio neste trecho. O novo sistema iluminação poderia ser à de postes 

com luzes de LED, abastecidas por placas fotovoltaicas; 

 Colocar sinalização para os condutores de automóveis terem a perceção de cruzamentos com 

a ciclovia. 

 Inserir sinalização a indicar o percurso da ciclovia, que por vezes não é claro. 

Relativamente ao terceiro trecho, é notável que o nível de desenvolvimento quer da ciclovia quer do 

ambiente em redor é superior ao trecho anterior. Neste trecho, existe porém alguns pontos que 

poderiam ser melhorados: 

 Nos parques e jardins junto a ciclovia poderiam ser colocados contentores de maior dimensão; 

 Perto da Doca de Belém, existem várias intersecções da ciclovia com parques de 

estacionamento, sendo aconselhável colocar sinalização, anunciando a possível passagem 

das bicicletas, para os condutores dos automóveis. 

Por fim, no último trecho referente à zona de Belém, consideram-se as medidas:  

 Colocar infraestruturas para estacionar bicicletas, estrategicamente posicionadas perto dos 

monumentos, Padrão dos Descobrimentos, Torre de Belém e Mosteiro dos Jerónimos; 
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 Melhoramento do túnel de passagem, através da sua limpeza e remoção de grafitis; 

 Construção de uma rampa mais larga no túnel que atravessa a Avenida Brasília e a Avenida 

da Índia; 

 Estudo da possibilidade de uma pequena ciclovia até ao Mosteiro dos Jerónimos. 

É possível concluir que a possibilidade de um percurso turístico ao longo do Troço da Frente Ribeirinha 

até Belém é facilmente alcançável, porém é ainda necessário fazer algumas melhorias e também 

promover um desenvolvimento do espaço circundante, uma vez que este se encontra deteriorado e 

vandalizado em alguns trechos da via.  

4.4.5 Medidas Sugeridas para Melhoria das Atividades 

Para além das medidas sugeridas a aplicar nos diversos trechos ao longo do percurso, é ainda 

possível analisar os diversos agentes que integram no guia, de modo a propor um melhoramento das 

suas atividades. Destes agentes, destacam-se: Bike a Wish, Portugália, Lisbon by Boat, Qtour, 

Pastéis de Belém, Pastéis de Cerveja e The Food Temple. 

Nos agentes mencionados, a maioria pertence à indústria de restauração pública: Portugália, Pastéis 

de Belém, Pastéis de Cerveja e The Food Temple. É de salientar que o quiosque do Clube Padel, 

embora integre no guia foi excluído destas medidas uma vez que a sua dimensão é muito menor que 

os outros agentes, não sendo possível a aplicação da maioria das medidas propostas. Estas 

empresas devem procurar acompanhar as exigências dos clientes e, simultaneamente adotar um 

sistema de gestão ambiental, que contribua para a obtenção de resultados satisfatórios para todas as 

partes envolvidas. Para tal, é necessário entender o que poderá ser melhorado de modo a permitir 

um desempenho que minimize danos no ambiente e sociedade, ao mesmo tempo que contribui para 

a economia do setor. 

Assim sendo, foram desenvolvidas diversas medidas que podem melhorar o impacte que estes 

agentes estão a causar atualmente no ambiente: 

 Incluir no menu uma opção que permita aos clientes pedir porções menores por preços mais 

baixos; 

 Consciencializar os consumidores do impacto do desperdício alimentar, através de cartazes 

com as toneladas de alimentos que são desperdiçados todos os anos; 

 Aproveitamento dos resíduos orgânicos para compostagem, originando compostos essenciais 

para a agricultura; 

 Doação do excesso de alimentos para instituições de caridade, para alimentar as pessoas com 

recursos económicos reduzidos; 

 Doação dos desperdícios alimentares para alimentação animal; 

 Instalação de luzes LED em vez de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes nas instalações; 

 Instalação de sensores de movimento nas instalações, nomeadamente nas instalações 

sanitárias, para automatizar a iluminação; 

 Ações de formação em eficiência energética e auditorias energéticas aos estabelecimentos; 



 
 

  
  70 

 Instalação de dispositivos redutores de caudal nas diversas torneiras nas instalações 

sanitárias; 

 Implementar nas instalações sanitárias dos diversos estabelecimentos autoclismos com dupla 

descarga, e com capacidades de descargas de menor volume. 

 Optar por fornecedores e produtores locais com preferência por alimentos de fonte biológica. 

 

Em relação aos agentes de visitas guiadas, nomeadamente Qtour e Lisbon by Boat, surgem também 

algumas medidas que possibilitam o melhoramento da sua oferta aos turistas: 

 Possibilidade de uma parceria entre os dois agentes de visitas guiadas Lisbon by Boat e Qtour; 

 Divulgação da ciclovia como meio de deslocamento entre Praça do Comércio e Belém; 

 Alertar e sensibilizar os consumidores quanto aos impactes sociais e ambientais do turismo, 

promovendo outros agentes com políticas ambientais e ações sociais sustentáveis. 

Por fim, o agente de aluguer de bicicletas tem um papel fundamental em todo o guia uma vez que 

promove o uso de bicicletas. Pode, porém incorporar os seguintes melhoramentos: 

 Divulgação da ciclovia do Troço da Frente Ribeirinha para deslocações entre Praça do 

Comércio e Belém; 

 Parceria com o restaurante The Food Temple. 

 

Assim sendo, existe inúmeros detalhes que poderão ser aplicados pelos agentes turísticos envolvidos 

no guia, de forma a minimizar os impactes que as suas atividades provocam no ambiente circundante. 

Entre estes diversos impactes, é pretendido a redução da poluição de resíduos, minimização do 

consumo de recursos disponíveis como energia e água e ainda promover parcerias entre empresas 

capazes de beneficiar o negócio. No entanto, é importante salientar que a sua aplicação depende 

inteiramente destes agentes e do seu compromisso perante o ambiente e sociedade. 
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5. AVALIAÇÃO DO CONTRIBUTO PARA A SUSTENTABILIDADE 

A necessidade de promover a sustentabilidade constitui um dos principais objetivos das medidas 

propostas anteriormente. No entanto, cada uma das medidas sugeridas quer para o percurso quer para 

os agentes que o integram pode ter um maior ou menor impacto no avanço para a sustentabilidade. 

Assim sendo, é essencial proceder aos possíveis benefícios que podem advir das ações propostas, de 

modo a determinar se existe vantagem na sua implementação. 

Para proceder à avaliação do seu contributo, um dos fatores importantes a considerar relativamente à 

rota estabelecida no guia é a limitação do número dos turistas que poderá abranger. Deste modo foram 

tidos em conta os agentes com maior limitação de pessoas nas suas atividades, nomeadamente o 

Lisbon by Boat e Qtour. As tours destes dois agentes têm uma capacidade máxima de 12 e 8 pessoas, 

respetivamente. Como as tours destes agentes têm uma curta duração, aproximadamente 30 minutos 

no caso do Lisbon by Boat (Short and Sweet Tour) e 20 minutos no caso do Qtour, é possível realizar 

várias tours no mesmo dia sem afetar significativamente o planeamento temporal do guia em questão. 

Na Tabela 16 são sintetizados os dados anteriormente discutidos em relação aos dois agentes de 

visitas guiadas. 

Tabela 16_Dados referentes aos agentes de visitas guiadas Lisbon by Boat e Qtour. 

Agentes 
Nº máximo de 
pessoas/tour 

Duração 
tour (min) 

Nº de tours a realizar 
para 24 pessoas 

Duração total das 
tours (min) 

Lisbon by 
Boat 

12 30 2 60 

Qtour 8 20 3 60 

 

Assim, foi considerado um tempo total de 60 minutos para cada agente mencionado, o que equivale a 

2 passeios de barco e 3 passeios a cavalo, abrangendo um total de 24 turistas capazes de usufruir 

dessas atividades.  

Por sua vez este limite de turistas considerado define o número máximo de turistas que podem realizar 

o trajeto por dia. É ainda de salientar a importância que o agente de aluguer de bicicletas (Bike a Wish) 

também teve para determinar o número máximo de turistas a percorrer o trajeto, tal que foi necessário 

confirmar a existência de 24 bicicletas elétricas disponíveis para serem alugadas por dia. 

Com a definição do limite de participantes a integrar no percurso, foi possível elaborar a análise dos 

possíveis benefícios que as melhorias sugeridas ao longo da rota proporcionam nos três pilares da 

sustentabilidade – Ambiente, Sociedade e Economia. 

A componente ambiental é um elemento fundamental ao longo do percurso, sendo que a maioria das 

medidas visa a melhoria do desempenho das atividades e pegada ecológica do turista ao longo do 

percurso.  

Ao longo da avaliação critica feita foram considerados sobretudo mudanças que promovem a 

diminuição da poluição, a redução do consumo energético e a diminuição do consumo de água das 
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entidades envolvidas. O intuito é, sobretudo, não sobrecarregar o ambiente com os bens e atividades 

oferecidos aos turistas, mostrando opções que podem vir a ser sustentáveis para o património natural. 

Um dos principais objetivos da melhoria e divulgação da ciclovia em estudo é promover o uso de 

bicicleta como transporte ecológico em Lisboa. Esta visão tem como objetivo a substituição de 

transportes poluentes, pelos turistas que queiram deslocar-se entre a Praça do Comércio e Belém.  

A utilização do Google Maps permitiu estabelecer que atualmente existem três percursos 

automobilísticos possíveis para o deslocamento entre estas duas zonas: Avenida da Brasília, Marginal 

N6 e Marginal N6 com posterior desvio para a Avenida da Brasília. Como já foi mencionado no Capítulo 

4, a ciclovia do Troço da Frente Ribeirinha que determina o percurso entre estas duas zonas tem, 

aproximadamente, 8,20 km. Na Tabela 17 são estabelecidas as distâncias pelos diferentes trajetos 

possíveis. 

Tabela 17_ Distâncias da Praça do Comércio até à Torre de Belém por diferentes trajetos 

Distância 
Estradas Ciclovia  

Avenida da 
Brasília 

N6 
N6 e Av. da 

Brasília 
Troço da Frente 

Ribeirinha 

km 7,70 8,60 8,20 8,20 

 

Após a análise da tabela anterior é possível concluir que ao fazer 8,20 km cicláveis ou pedonais, os 

turistas estão a poupar no mínimo 7,70 km e no máximo 8.60 km de automóvel. Este facto por sua vez 

acarreta benefícios ambientais, sobretudo nas emissões de gases poluentes para a atmosfera.  

De modo a quantificar a redução da poluição gerada pela troca da bicicleta por automóveis, é 

necessário, numa primeira abordagem, ter em conta o limite máximo permitido de emissões em Lisboa. 

O Plano e Programa de Execução da Melhoria da Qualidade do Ar para a região de Lisboa e Vale do 

Tejo elaborado pela CCDR-LVT levou à criação das Zonas de Emissão Reduzidas. Atualmente existem 

duas ZER em Lisboa, cada uma com restrições quanto ao tipo de veículos que são permitidos circular.  

O ponto de partida do percurso em questão (Praça do Comércio) integra na zona 1 do projeto ZER 

definindo assim que “apenas circulam veículos posteriores a 2000, ou seja, que respeitem as normas 

de emissão EURO 3 (em geral, veículos ligeiros fabricados depois de Janeiro de 2000 e pesados depois 

de Outubro de 2000) ” (CML, 2016).  

Na Tabela 18, são divulgadas as diversas normas EURO e a sua data de implementação, tendo em 

conta automóveis a gasolina e gasóleo. O valor limite de emissões por automóvel é estabelecido em 

g/km, considerando-se como poluentes o monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogénio 

e partículas. 
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Tabela 18_ Normas de emissão da União Europeia. Fonte CML (2016) 

Categoria 
Norma 
EURO 

Data de 
implementação 

g/km 

CO HC HC+Nox Nox Partículas 

Gasolina 

EURO 1 Julho de 1992 2,72  0,97   

EURO 2 Janeiro de 1996 2,20  0,50   

EURO 3 Janeiro de 2000 2,30 0,20  0,15  

EURO 4 Janeiro de 2005 1,00 0,10  0,08  

EURO 5 Setembro de 2009 1,00 0,10  0,06 0,005 

EURO 6 Setembro de 2014 1,00 0,10  0,06 0,005 

Gasóleo 

EURO 1 Julho de 1992 2.72  0,97  0,14 

EURO 2 Janeiro de 1996 1.00  0,70  0,08 

EURO 3 Janeiro de 2000 0.64  0,56 0,50 0,05 

EURO 4 Janeiro de 2005 0,50  0,30 0.25 0,025 

EURO 5 Setembro de 2009 0,50  0,23 0.18 0,005 

EURO 6 Setembro de 2014 0.50  0,17 0.08 0,005 

 

Considerando os valores limites admitidos da norma EURO 3 para os diversos poluentes, procedeu-se 

ao cálculo da emissão máxima de poluentes por automóvel, admitindo os três trajetos automobilísticos 

entre Praça do Comércio e Belém, como se pode verificar na Tabela 19. 

Tabela 19_ Emissões dos diversos poluentes para a atmosfera ao longo dos diversos trajetos entre Praça 
do Comércio e Belém 

Distâncias 
percorridas (km) 

Gasolina Gasóleo 

CO (g) HC (g) NOx (g) 
CO 
(g) 

HC+NOx 
(g) 

NOx 
(g) 

Partículas 
(g) 

7,70 17,71 1,54 1,16 4,93 4,31 3,85 0,39 

8,60 19,78 1,72 1,29 5,50 4,82 4,30 0,43 

8,20 18,86 1,64 1,23 5,25 4,59 4,10 0,41 

 

Para além das emissões anteriormente consideradas, é também essencial analisar as possíveis 

emissões de CO2 o uso de automóvel gera na deslocação entre os trajetos em questão. Para tal, foi 

considerado como valor base que um automóvel ligeiro emite 130 g CO2/km, uma vez que foi esta a 

meta definida pela Comissão Europeia para que todos os carros produzidos na Europa até 2015 

emitissem este valor máximo.  

Assim sendo, foi possível calcular as diferentes emissões de CO2 (g) ao longo dos diversos percursos 

entre a Praça do Comércio e Belém, presentes na Tabela 20. 

Tabela 20_ Emissões de CO2 por automóvel ao longo dos diversos trajetos entre a Praça do Comercio e 
Belém 

Distâncias percorridas (km) Emissões de CO2 (g) 

7,7 1001 

8,1 1118 

8,5 1066 
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A diminuição da emissão de CO2 é um dos maiores contributos ambientais associados à divulgação e 

incentivo do uso desta ciclovia. Porém, para tal foram consideradas diversas propostas que visam 

tornar o trajeto mais atrativo para os turistas. 

Uma das primeiras medidas sugeridas para o percurso no subcapítulo 4.2.3 é a implementação de 

estruturas para estacionar as bicicletas. Nestes locais ao longo da ciclovia é essencial a presença de 

estacionamentos para as bicicletas, uma vez que a sua inexistência pode desencorajar turistas e 

visitantes a fazerem uma paragem para visitar os locais e agentes em questão. No total são 

consideradas duas estruturas a adicionar ao trajeto que se encontram localizadas no mapa do Anexo 

II, nomeadamente na zona adjacente ao Miradouro das Janelas Verdes e Museu da Arte Antiga (Pontos 

2 e 3) e na zona adjacente ao Mosteiro dos Jerónimos (Ponto 9). 

Posteriormente são sugeridas diversas medidas que se enquadram num dos segmentos mais 

degradados e menos desenvolvidos da ciclovia, presente na Figura 35. Este segmento, com uma 

distância de aproximadamente 300 metros, é alvo de diversas medidas propostas que se estendem ao 

ambiente circundante do trajeto. 

Ao longo dos 300 metros foi apenas observada a presença de dois bancos degradados. A necessidade 

de inserir assentos de modo a que os peões e ciclistas possam desfrutar da paisagem leva à sugestão 

da implementação de um total de 6 bancos, com um espaçamento de 50 metros entre si, ao longo do 

segmento. 

Ainda neste segmento, foi observado a inexistência de espaços verdes, proporcionando um 

ordenamento do território pouco apelativo para os ciclistas e peões que percorrem este trajeto. Da 

mesma forma, a componente ambiental pode ser beneficiada com a implementação de projetos que 

visem o aumento de espaços verdes. Assim sendo, é considerada a inserção de uma faixa de 

aproximadamente 300 metros de relva lateral à ciclovia (de modo a substituir a faixa com pedras 

atualmente existente).  

Relativamente à possibilidade de integrar um jardim, considerou-se a hipótese de encurtar o parque de 

estacionamento existente, considerando uma área de aproximadamente 3500 m2. Na Figura 35 é 

possível observar a localização destes espaços verdes, caso fossem inseridos ao longo deste 

segmento.  

Em termos ambientais, a inserção de espaços verdes permite conservar recursos naturais, ao preservar 

solos, vegetação e ao permitir o desenvolvimento de habitats essenciais ao suporte da fauna. Permite, 

também contribuir para a melhoria da qualidade de vida na cidade, ao melhorar a circulação do ar e a 

captura de poeiras e gases. Por fim, promove a beleza da paisagem desta zona, incentivando um 

ordenamento do território que visa um equilíbrio entre o meio ecológico e urbano. 

Por fim, ainda no mesmo segmento foi concluído que existe a necessidade de colocar contentores para 

a colocação de resíduos, de modo a combater a atual poluição visível na ciclovia e arredores. Desta 

maneira ao longo dos 300 metros, admite-se a colocação de 6 contentores antes da chegada com uma 

distância entre de 50 metros. Em adição é sugerido a colocação de mais 4 contentores junto ao Urban 
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Beach, devido à elevada poluição que se verificou à saída deste agente. No total soma-se 10 

contentores a serem inseridos nesta seção da ciclovia. 

 

Figura 35_ Mapa com segmento considerado para implementação de diversas medidas e espaços verdes 
sugeridos 

 
O consumo energético também é um dos aspetos ambientais que se visa a reduzir com as diversas 

medidas propostas. O maior impacto desta redução recai nas medidas aplicadas aos agentes, embora 

também se tenha proposto ao longo do percurso, nomeadamente no segundo trecho (Cais do Sodré – 

Doca de Santo Amaro) a implementação de um sistema de iluminação à base de luzes LED, com o 

armazenamento de energia proveniente de painéis fotovoltaicos capazes de capturar a energia solar 

incidente durante o dia.  

O sistema de iluminação sustentável procura uma eficiência no consumo de energia, porém tem 

também como objetivo tornar a ciclovia mais atrativa e mais segura, de modo a incentivar o uso deste 

percurso, e consequentemente a troca de automóveis por bicicletas. Assim, é sua aplicação é 

incentivada no segmento ao longo da Doca de Alcântara, onde a presença de iluminação é escassa. 

Para quantificar os postes de iluminação necessários no trajeto é necessário, primeiramente, calcular 

a distância da ciclovia sem iluminação. Para tal, e recorrendo ao sofware Google Earth é calculada uma 

distância de aproximadamente 1130 metros no trecho considerado (Figura 36). Considerando uma 

distância de 30 metros entre os postes de iluminação, é proposto a integração de aproximadamente 38 

postes.  
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Figura 36_ Mapa com segmento considerado para implementação de um sistema de iluminação 
sustentável 

 
Quanto aos agentes as medidas propostas baseiam-se na substituição da iluminação tradicional por 

lâmpadas LED nos estabelecimentos e implementação de sensores de luz nas instalações sanitárias 

de cada agente. 

No que diz respeito à substituição da iluminação tradicional por díodos emissores de luz (LED), os 

benefícios que se visam alcançar é sobretudo diminuir a pegada ecológica dos agentes de restauração 

relativamente ao consumo de energia. Em adição, proporciona também uma redução de custos às 

empresas.  

Para proceder às possíveis vantagens e benefícios ambientais do uso de LED nos diversos 

estabelecimentos, é essencial proceder com uma análise comparativa entre os diferentes tipos de 

iluminação existentes: LED, lâmpadas incandescentes, lâmpadas florescentes e lâmpadas de 

halogéneo. Desta maneira, numa primeira abordagem é o levantamento dos dados relativamente ao 

tipo de iluminação existente no mercado e a comparação das suas características, incluindo o preço 

médio de cada lâmpada, o tempo de vida útil (horas), a potência (Watt), fluxo luminoso (lumen) e, 

consequentemente, a partir destas duas últimas características a eficácia (lm/W). Os valores 

apresentados na Tabela 21 são valores referentes a lâmpadas Philips, sendo que todos os detalhes 

são disponibilizados pela empresa. 
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Tabela 21_ Tipos de iluminação no mercado e características associadas 

Tipos de Iluminação 
Preço de 

Venda  
Vida Útil 

(h) 
Potência 

(W) 

Fluxo 
Luminoso 

(lm) 

Eficácia 
(lm/W) 

Lâmpadas 
incandescentes 1 1,00 € 1000 60 710 12 

Lâmpadas LED 2 9,00 € 15 000 6 470 78 

Lâmpadas fluorescentes 3  7,00 € 10 000 8 400 50 

Lâmpadas de halogéneo 4  4,00 € 3000 50 - - 

 

Pela análise da tabela anterior, é possível verificar que as lâmpadas LED têm não só a maior duração 

de atividade como são também as mais eficazes. 

Posteriormente foram calculados, para cada lâmpada ao longo de 1000 horas de funcionamento, os 

custos, em euros, gerados pelo consumo de energia elétrica, e também a quantidade, em quilogramas, 

de dióxido de carbono emitido. 

Com a informação do fabricante em relação ao consumo de energia, foi possível calcular o custo, 

através da multiplicação deste valor pelo preço da eletricidade para comerciais (0,14 €/kWh).  

Da mesma maneira, foi obtido o valor da quantidade de CO2 emitido pela multiplicação entre o consumo 

de energia e o fator de emissão anual de 2015 para clientes residenciais e pequenos negócios, 0,16139 

kg CO2/kWh. 

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 22, sendo também apresentadas as diversas 

etiquetas energéticas de cada lâmpada. 

Tabela 22_ Tipos de iluminação no mercado e os seus consumos de energia, custos associados, 
emissoes de CO2 e etiqueta energética 

Tipos de Iluminação 
Consumo de 

energia por 1000 h 
(kWh) 

Custo de 
eletricidade por 

lâmpada em 1000 h 
de uso 

Emissões de 
CO2 em 1000h 
por lâmpada 

(kg) 

Etiqueta 
energética 

Lâmpadas incandescentes 60 8,40 € 9,68 E 

Lâmpadas LED 6 0,84 € 0,97 A+ 

Lâmpadas fluorescentes 8 1,12 € 1,29 A 

Lâmpadas de halogéneo 50 7,00 € 8,07 - 

 

Ao aplicar a cada agente os resultados obtidos, são criados quatro cenários que refletem os diversos 

custos e emissões de CO2 associados ao uso dos diferentes tipos de iluminação (ANEXO III). Nestes 

cenários foi estabelecido um número aproximado de lâmpadas em cada agente que pode substituir. Os 

valores em questão  dizem respeito às lâmpadas presentes nos locais do estabelecimento acessíveis 

ao público (incluindo as instalações sanitárias), não incluindo as lâmpadas presentes nos locais de 

                                                 
1 Dados referentes à Lâmpada Standard Clara Philips 35456384  
2 Dados referentes à Lâmpada LED Branca Fria Philips 8718696510209  
3 Dados referentes à Lâmpada Genie Economizadora de Tubos Philips  8711500802286   
4 Dados referentes à Lâmpada Accent Philips 41196960  

http://www.philips.pt/c-p/8718696510209/led-lampada/visao-geral
http://www.philips.pt/c-p/8711500802286/genie-lampada-economizadora-de-tubos/visao-geral


 
 

  
  78 

acesso interdito. Por fim, na Tabela 23 é estabelecida a quantidade de CO2 que não é emitida ao trocar 

as diferentes lâmpadas nos estabelecimentos por LED.  

Tabela 23_ Redução de emissões de CO2 nos diversos agentes de restauração  

Agentes 

Redução total de CO2 
emitido pela substituição 

de Incandescentes por 
LED (kg) 

Redução total de CO2 
emitido pela 

substituição de 
Halogéneo por LED 

(kg) 

Redução total de 
CO2 emitido pela 
substituição de 

Fluorescentes por 
LED (kg) 

Portugália 261,45 213,04 9,68 

Pastéis de Belém 1743,01 1420,23 64,56 

Pastéis de Cerveja 174,30 142,02 6,46 

The Food Temple 174,30 142,02 6,46 

 

Por outro lado, é importante referir que a redução de CO2, leva também a um melhor desempenho 

económico no mercado europeu criado pela Comissão Europeia (European Trading Scheme). Este 

mercado atribui uma valorização às emissões do CO2 que passaram a refletir-se na estrutura de custos 

das centrais térmicas. Este novo custo a internalizar no preço final da eletricidade veio, por sua vez, a 

constituir um fator importante na definição de medidas estratégicas nos diversos setores. 

Ainda com o intuito de melhorar o desempenho energético, foi sugerido a implementação de sensores 

nas instalações sanitárias, uma vez que evita o consumo excessivo de energia. Considera-se a 

implementação de um sensor por cabine nas instalações sanitárias. Assim, após o levantamento do 

número de instalações sanitárias em cada agente, é possível definir o valor de sensores que poderiam 

ser aplicados em cada caso, como está presente na Tabela 24. É de salientar que no caso da pastelaria 

Pastéis de Belém foram consideradas não só as quatro instalações sanitárias femininas e masculinas 

(com seis cabines cada) mas também as duas instalações sanitárias para pessoas com mobilidade 

reduzida.  

Tabela 24_ Quantidade instalações sanitárias e número total de cabines nos diversos agentes de 
restauração integrantes no guia 

Agentes 
Nº Instalações 

Sanitárias 
Nº Total 
Cabines 

Portugália 1 4 

Pastéis de Belém 6 26 

Pastéis de Cerveja 2 2 

The Food Temple 2 2 

 

Desta maneira, considera-se a implementação e 4 sensores no restaurante Portugália, 26 sensores na 

pastelaria responsável pelos Pastéis de Belém e apenas 2 na pastelaria Pastéis de Cerveja e no 

restaurante vegetariano The Food Temple. A minimização do consumo de água é outro dos impactes 

positivos que as propostas visam melhorar nos agentes. As sugestões que têm como objetivo a 

diminuição deste recurso são a implementação de redutores de caudal nas torneiras das instalações 

sanitárias e a implementação de autoclismos com descarga dupla e consumo de água reduzido.  
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Numa tentativa de quantificar a possível redução da quantidade de água consumida por mês nas 

diversas instalações sanitárias dos agentes, considerando a aplicação dos dispositivos redutores de 

caudal nas diversas torneiras, é necessário proceder à comparação do consumo de água tendo em 

conta dois cenários: torneira sem mecanismos redutores de caudal e com mecanismos redutores de 

caudal. 

Numa primeira abordagem, foi considerado um caudal médio de 10 litros água/min e 6 litros de 

água/min para uma torneira sem e com redutor de caudal, respetivamente, tendo em conta os atuais 

caudais de torneiras atualmente em comercialização. Da mesma maneira é assumido que todos os 

clientes destes agentes que entram nas suas instalações sanitárias lavam as mãos, demorando uma 

média de 10 segundos.  

Desta maneira, foi observado para cada um dos quatro agentes de restauração, o fluxo de 

consumidores que utilizam as instalações sanitárias. No restaurante Portugália, foi observado um fluxo 

de aproximadamente 40 pessoas por hora, tendo em conta que este fluxo é aplicável às horas de maior 

movimento num total de 6 horas (3 horas ao almoço e 3 horas ao jantar), é estimado que num dia 240 

pessoas usem as torneiras.  

Nos Pastéis de Belém o fluxo é superior sendo que em média 50 pessoas usam as instalações 

sanitárias por hora, considerando que este fluxo se verifica ao longo de um período de 

aproximadamente 8 horas, no total 400 pessoas usem as torneiras. No caso dos Pastéis de Cerveja e 

The Food Temple os fluxos estimados são menores, uma vez que as dimensões do estabelecimento 

também são inferiores.  

Deste modo, foi estimado um fluxo de 20 pessoas por hora em ambos estes agentes, sendo que no 

caso da pastelaria considerou-se um período de 8 horas que se pode aplicar este fluxo, totalizando 160 

pessoas, enquanto para o restaurante apenas se considerou 6 horas totalizando 120 clientes que usam 

as instalações. Assim, e tendo em conta que é considerado 10 segundos de lavagem das mãos por 

cada pessoa, é possível estimar um tempo de utilização das torneiras em cada agente, por dia. 

Após a determinação do tempo aproximado de uso das torneiras nas diversas instalações sanitárias, é 

possível proceder ao cálculo de consumo de água mensal que advém das mesmas. Porém é importante 

salientar que nem todos os agentes de restauração se encontram abertos todos os dias da semana, o 

café Pastéis de Cerveja e o restaurante The Food Temple encerram o seu negócio dois dias por 

semana. Assim, para calcular o consumo mensal de água são considerados 30 dias no caso da 

Portugália e Pastéis de Belém e apenas 22 dias no caso dos restantes. 

Por fim, para calcular o custo mensal de consumo de água nas torneiras das instalações sanitárias de 

cada agente, é necessário ter em conta que preço atual para os estabelecimentos comerciais, 

estabelecido pela EPAL, S.A., é 0,1628 € por litro de água consumido. Os resultados obtidos para os 

dois cenários encontram-se nas Tabelas 25 e 26. 
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Tabela 25_Consumo de água nas instalações sanitárias dos agentes e custos adjacentes nos diversos 
agentes, considerando a existência de torneiras sem redutor de caudal 

Agentes 

Caudal 
torneira sem 

redutor 
(l/min) 

Tempo 
estimado de 
uso diário 

(min) 

Consumo 
mensal de 

água (l) 

Custo mensal 
de consumo 

de água  

Portugália 10 40 12 000 19,56 € 

Pastéis de Belém 10 67 20 000 32,60 €  

Pastéis de 
Cerveja 

10 27 5867 9,56 € 

The Food Temple 10 20 4400 7,17 € 

 

Tabela 26_ Consumo de água nas instalações sanitárias dos agentes e custos adjacentes nos diversos 
agentes, considerando a existência de torneiras com redutor de caudal 

Agentes 

Caudal 
torneira com 

redutor 
(l/min) 

Tempo 
estimado 

de uso 
diário (min) 

Consumo 
mensal de 

água (l) 

Custo mensal 
de consumo 

de água 

Portugália 6 40 7200 11,74 € 

Pastéis de Belém 6 67 12000 19,56 € 

Pastéis de Cerveja 6 27 3520 5,74 € 

The Food Temple 6 20 2640 4,30 € 

 

De seguida é possível proceder ao cálculo da quantidade de água estimada, em litros, que se poupa 

ao colocar um dispositivo redutor de caudal nas diversas torneiras de cada agente. É de notar, como 

consta na Tabela 27, que para todos os casos existe uma redução significativa do consumo de água. 

Tabela 27_ Comparação dos consumos de água em ambos os cenários  

Agentes 

Consumo de 
água mensal 

(sem redutores 
de caudal) (l)  

Consumo de 
água mensal 

(com redutores 
de caudal) (l) 

Redução do consumo 
de água por mês (l) 

Portugália 12 000 7200 4800 

Pastéis de Belém 20 000 12 000 8000 

Pastéis de Cerveja 5867 3520 2347 

The Food Temple 4400 2640 1760 

 

Deste modo, a implementação de redutores de caudal é uma mais-valia para os agentes, no que diz 

respeito ao consumo de água. Posteriormente é necessário ter em conta o número de torneiras 

existentes nas instalações sanitárias de cada agente (Tabela 28), de modo a estabelecer a quantidade 

de dispositivos necessário a implementar em cada. 

Tabela 28_ Número de torneiras nas instalações sanitários dos agentes de restauração 

Agentes Nº Torneiras 

Portugália 3 

Pastéis de Belém 22 

Pastéis de Cerveja 1 

The Food Temple 2 
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Assim, conclui-se que ao todo são sugeridos a aplicação de 3 dispositivos redutores de caudal nas 

torneiras da Portugália, 22 na pastelaria Pastéis de Belém, 1 nos Pastéis de Cerveja e 2 no restaurante 

The Food Temple.  

No que diz respeito à implementação de descarga dupla, e considerando um autoclismo por cabine, foi 

possível proceder com a quantificação do número de implementações deste mecanismo nos diversos 

agentes. Contudo é de referir que o restaurante a Portugália já adotou este sistema com descarga 

dupla nas suas instalações sanitárias de modo a diminuir o consumo de água.  

Ao observar a Tabela 24, é possível, então, determinar que é necessária a substituição de 26 

autoclismos nos Pasteis de belém e apenas 2 no caso dos Pastéis de Cerveja e The Food Temple.  

Ambas as medidas, além de promoverem a redução do consumo de hídrico, levam consequentemente 

á diminuição da produção de águas residuais e do seu tratamento associado. 

Embora seja necessário preservar os recursos e diminuir a poluição causada pelas diversas atividades 

inseridas nesta rede, outro aspeto essencial para tornar este planeamento de atividades sustentável, é 

promover a qualidade de vida dos habitantes de Lisboa. Como já foi mencionado ao longo desta 

dissertação, um dos impactes gerados pelo turismo recai na possível degradação da qualidade de vida 

dos residentes nos destinos turísticos. Para que tal não se verifique, diversas medidas foram propostas 

de modo a proporcionar um contributo para a melhoria da comunidade lisboeta.  

Em relação aos agentes, a componente social deve ser tida em conta de tal forma que foi sugerido, no 

caso dos agentes de restauração, que sejam doados os excessos de alimentos a  beneficiários 

carenciados, ao formarem parceria com entidades responsáveis pela recolha e redireccionamento dos 

alimentos. Esta medida visa não só a ajuda da comunidade como previne a geração de resíduos e 

desperdícios alimentares. É ainda incentivado a sensibilização dos turistas em relação ao impacto 

social que a indústria gera na comunidade e a necessidade de apoiar agentes de atividades que 

promovem ou apoiam projetos sociais, como Lisbon Sustainable Tourism, Impact Trip, ou até mesmo 

um dos agentes integrantes desta rede: Qtour.  

A componente económica é, também, um dos aspetos fundamentais que o guia pode proporcionar ao 

setor turístico, uma vez que constituem um dos pilares da sustentabilidade. Esta componente é um 

fator importante na medida em que determina o contributo financeiro que pode advir do guia turístico, 

auxiliando no desenvolvimento da indústria do turismo e na melhoria da economia da cidade lisboeta. 

Assim, foi feita uma análise quantitativa das receitas máximas que podem ser geradas para as diversas 

entidades envolvidas, e também uma estimativa das despesas diária dos turistas.  

Após a visita aos diversos estabelecimentos, foi possível determinar os preços das atividades e bens 

oferecidos aos turistas. No total foram considerados como intervenientes desta componente económica 

cinco agentes de restauração (Padel, Portugália, Pasteis de Belém, Pastéis de Cerveja e The Food 

Temple), três monumentos e um museu (Padrão dos Descobrimentos, Torre de Belém, Mosteiro dos 

Jerónimos e Museu da Arte Antiga) e três agentes de atividades (Bike a Wish, Lisbon by Boat e Qtour). 

É importante referir que no caso dos agentes de restauração foi apenas considerado um preço médio 

de consumo no estabelecimento. 
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As receitas máximas calculadas para cada entidade, presentes nas Tabelas 29, 30, 31, são baseadas 

no número máximo anteriormente mencionado, de 24 turistas a frequentarem o percurso e atividades 

propostas no guia. Relativamente às receitas máximas mensais e anuais calculadas foi necessário ter 

em consideração o facto de o aluguer de bicicletas não se encontrar disponível aos domingos, pelo que 

foi considerado apenas 26 dias de atividade do percurso por mês e 312 dias de atividade do percurso 

por ano.  

Tabela 29_ Preço das diversas ofertas dos agentes de restauração e possível receita gerada 

Agentes Padel Portugália 
Pastéis de 

Belém 
Pastéis de 

Cerveja 
The Food 
Temple 

Preço Médio por 
Pessoa 

3,00 € 17,00 € 1,05 € 1,00 € 15,00 € 

Receita Máxima 
Diária 

72,00 € 408,00 € 25,20 € 24,00 € 360,00 € 

Receita Máxima 
Mensal 

1.872,00 € 10.608,00 € 655,00 € 528,00 € 6480,00 € 

Receita Máxima 
Anual 

22.464,00 € 127.296,00 € 7.862,40 € 6.336,00 € 77.760,00 € 

 

Tabela 30_ Preço dos bilhetes individuais para o museu e monumentos e possível receita gerada 

Monumentos e Museu 
Museu da 

Arte Antiga 
Padrão dos 

Descobrimentos 

Torre de Belém e 
Mosteiro dos 

Jerónimos 

Preço Bilhete  6,00 € 4,00 € 12,00 € 

Receita Máxima Diária  144,00 € 96,00 € 288,00 € 

Receita Máxima Mensal  3.168,00 € 2.496,00 € 6.336,00 € 

Receita Máxima Anual  38.016,00 € 29.952,00 € 76.032,00 € 

 

Tabela 31_ Preço das diversas ofertas dos agentes de restauração e possível receita gerada 

Agentes 
Bikes & 

Company 
Lisbon by Boat Qtour 

Preço Médio por Pessoa  25,00 € 25,00 € 8,50 € 

Receita Máxima Diária  600,00 € 600,00 € 204,00 € 

Receita Máxima Mensal  15.600,00 € 15.600,00 € 5304,00 € 

Receita Máxima Anual  187.200,00 € 187.200,00 € 63.648,00 € 

 

Para determinar um valor aproximado das despesas diárias de cada turista foi somado todos os custos 

das diversas atividades e bens nas Tabelas 29, 30 e 31. A despesa individual do turista tem um valor 

de aproximadamente 108,00€ por dia. Estes valores, não correspondem a uma quantia certa gasta por 

turista mas sim a uma estimativa, uma vez que existe a possibilidade dos turistas não participarem em 

todas as atividades ou consumirem diferentes bens em cada um dos agentes de restauração. 

Considerando uma adesão máxima de 24 turistas, a despesa coletiva diária é aproximadamente 

2.821,20 €  

A introdução dos planos de melhoria do percurso e dos serviços proporcionados pelos agentes 

integrantes na rede de turismo têm o intuito de promover características que levam a uma existência 
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sustentável entre os operadores turísticos, os turistas e o ambiente em que se inserem, melhorando a 

imagem do país no que diz respeito à sustentabilidade associada ao turismo. 

Como anteriormente mencionado, no subcapítulo 2.6, o sistema do LiderA Destinations visa 

desenvolver e posteriormente avaliar estes projetos cuja ação leva ao desenvolvimento sustentável dos 

agentes que os aplicam.  

Para proceder com uma síntese do possível contributo gerado pela criação do guia turístico e dos 

diversos planos propostos, é feita uma avaliação tendo em conta a abordagem usada pelo sistema 

LiderA. A abordagem tem como base a exposição do possível contributo que pode ser gerado nos 

diversos parâmetros estabelecidos pelo sistema, classificando o nível de impacto que podem causar 

em cada um deles. Nas Tabelas 32, 33 e 34, são estabelecidos os diversos contributos possíveis e o 

seu nível de ação. 

É possível concluir quais os maiores contributos que a rede de serviços e o percurso em si criados 

nesta dissertação podem proporcionar. Primeiramente existe um objetivo definido na diminuição do 

caudal de emissões de carbono, sendo o contributo para este parâmetro um dos mais elevados.  

A consciencialização ambiental quer dos agentes integrantes, quer dos consumidores, também é uma 

das maiores contribuições consideradas. A relação preço/qualidade e investimento ambiental foi 

também uma das vertentes mais focadas no planeamento uma vez que incentiva a adoção de sistemas 

e investimentos por parte da CML para melhoria do trajeto, como incentiva a implementação de novos 

mecanismos nos estabelecimentos dos agentes da rede com o intuito de melhorar o seu desempenho 

ambiental. 

Em contra partida, a abordagem considerada não tem em conta contributos que levem à promoção da 

durabilidade e materiais locais e de baixo impacte, da mesma maneira não inclui tratamento das águas 

residuais e caudal de reutilização de águas usadas e por fim não envolve a promoção de temáticas 

ambientais e oferta de experiências ambientais. 
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Tabela 32_ Parâmetros do LiderA Destinations e possível contributo das medidas sugeridas para o 
percurso e agentes (continuação) 

Contributo para a 
Sustentabilidade 

Explicação do 
Contributo do 

Percurso Proposto 

Classificação: Nulo (0), 
Intermédio (1), Elevado 
(2), Muito Elevado (3) 

Valorização territorial 
e otimização 

ambiental 

Divulgação e melhoria 
da ciclovia “Troço da 

Frente Ribeirinha” 
2 

Valorização ecológica 
e interligação de 

habitats 

Criação de espaços 
verdes e parques de 
modo a promover a 
proteção da fauna e 
flora no meio urbano 

1 

Integração 
paisagística e 

proteção e 
valorização do 

património 

Restauração de 
estruturas, como 
armazéns, bares, 

bancos, passagens 
(túnel) 

1 

Eficiência de 
consumos e gestão 

energética 

Instalação de sistemas 
de iluminação LED na 
ciclovia com painéis 

fotovoltaicos; 
Substituição de 

lâmpadas tradicionais 
por LED nos diversos 

agentes de 
restauração; Sensores 
de luz nas instalações 
sanitárias dos agentes; 

Implementação de 
ações de formação em 
eficiência energética e 
auditorias energéticas 

2 

Eficiência de 
consumos e gestão 

das águas 

Diminuição do consumo 
de água nos agentes 

de restauração 
1 

Durabilidade e 
materiais locais e de 

baixo impacte 
Não aplicável 0 

Tratamento das 
águas residuais e 

caudal de reutilização 
de águas usadas 

Diminuição do consumo 
de água 

consequentemente 
redução de águas 

residuais 

1 
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Tabela 33_ Parâmetros do LiderA Destinations e possível contributo das medidas sugeridas para o 
percurso e agentes (continuação) 

Contributo para a 
Sustentabilidade 

Explicação do 
Contributo do 

Percurso Proposto 

Classificação: Nulo (0), 
Intermédio (1), Elevado 
(2), Muito Elevado (3) 

Caudal de 
emissões de 

carbono 

Incentivo do uso de 
bicicleta como meio de 
transporte ecológico; 
Sensibilização para a 

diminuição de resíduos 
gerados; Menor 

consumo energético nos 
agentes de restauração 

3 

Produção, gestão e 
valorização de 

resíduos 

Incentivo por parte dos 
agentes de restauração 
a diminuir a produção de 
resíduos; Valorização de 
determinados resíduos 

gerados 

1 

Utilização e 
comércio de 

produtos locais 

Incentivar os agentes de 
restauração a optar por 
produtores locais e de 
alimentos biológicos; 

Parcerias entre agentes 
para divulgar atividades 

turísticas 

2 

Promoção de 
temáticas 
ambientais 

Não aplicável 0 

Consciencialização 
ambiental 

Consciencialização dos 
turistas por parte dos 
agentes relativamente 

ao impacto das 
atividades turísticas 

3 

Relação 
preço/qualidade e 

investimento 
ambiental 

Implementação de 
estruturas e espaços 
verdes ao longo da 

ciclovia para tornar mais 
atrativa; financiamento 

de mecanismos que 
viam a diminuição do 
consumo de energia e 

água 

3 

Empregabilidade e 
criação de 

emprego e trabalho 
local 

Restauração de 
estruturas abandonadas 
para possível aluguer e 

desenvolvimento de 
novos negócios; 

Aumento das atividades 
dos agentes envolvidos 
e consequente aumento 

de postos de trabalho 

1 
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Tabela 34_ Parâmetros do LiderA Destinations e possível contributo das medidas sugeridas para o 
percurso e agentes (continuação) 

Contributo para a 
Sustentabilidade 

Explicação do 
Contributo do 

Percurso Proposto 

Classificação: Nulo (0), 
Intermédio (1), Elevado 
(2), Muito Elevado (3) 

Oferta de 
experiências 
ambientais 

 
Não Aplicável 

 
0 

Condições de 
segurança e controlo 

Sistema de iluminação 
LED ao longo de um 
segmento da ciclovia 

proporciona maior 
segurança da 
comunidade 

2 

Acesso a transportes 
públicos, mobilidade 
de baixo impacto e 
soluções inclusivas 

A melhoria da ciclovia 
"Troço da Frente 

Ribeirinha", incluindo 
maior sinalização e 

estruturas de 
estacionamento para 

bicicletas para tornando 
mais atrativa e segura a 

circulação 

2 

Contribuição para o 
destino e percursos 

Divulgação da ciclovia 
“Troço da Frente 

Ribeirinha” 
2 

Políticas e gestão 
ambiental 

Incentivo à avaliação do 
desempenho energético 
e consumo de água por 

parte da empresa 

1 

Sensibilização e 
Formação 

Sensibilização por parte 
dos agentes de 

restauração 
relativamente ao 

desperdício alimentar e 
impactes ambientais 
causados; Formação 
dos empregados dos 

agentes de restauração 
relativamente à 

eficiência energética 

2 

Marketing ambiental e 
divulgação do destino 

e rede de serviços 

Divulgação da ciclovia e 
de agentes com que 
promovem atividades 

sustentáveis 

2 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS – CONTRIBUTO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

O presente trabalho tem como objetivo o planeamento de várias redes de atividades turísticas 

sustentáveis no destino de Lisboa. Para tal, foi estabelecida uma abordagem que levou à criação de 

uma rota estrategicamente delineada entre duas zonas mais movimentadas de Lisboa, com uma 

procura turística bastante evidente. Ao longo deste percurso, constituído maioritariamente pela ciclovia 

junto ao Tejo, foram identificados os diversos agentes de restauração e lazer, cujas as atividades vão 

de encontro ao interesse do turista ao qual se destina o guia. Porém, os agentes que integram a rede 

de atividades e ofertas necessitam de melhorar o seu desempenho de modo a tornarem esta rede numa 

interligação ofertas que visam o desenvolvimento sustentável do turismo. 

Assim, surge uma das primeiras limitações da abordagem, que se centra nas atitudes, capacidade de 

investimento e responsabilidade que cada agente está disposto a tomar para promover o turismo 

sustentável. As medidas elaboradas servem de base para um avanço na direção de um maior contributo 

sustentável por parte de cada entidade integrante, no entanto parte de cada agente a capacidade de 

melhorar o seu desempenho e a vontade de tornar a rede numa interligação de atividades que visam 

a redução do impacte ambiental. 

Uma outra limitação da rede criada centra-se sobretudo no facto da abordagem feita estabelecer um 

planeamento designado sobretudo para City Break e turismo Cultural, Gastronómico e Prova de Vinhos. 

A aplicação desta rede fica assim, reduzida a determinados consumidores, ignorando outros tipo de 

turismo praticados em Lisboa. 

Da mesma forma, o percurso em si, nomeadamente a ciclovia do Troço da Frente Ribeirinha, pode vir 

a melhorar as suas condições e tornar-se um dos principais meios de deslocamento entre as duas 

zonas em questão. Contudo, a abordagem feita, prevê um limite máximo de 24 participantes por dia. 

Esta limitação afeta, sobretudo, a capacidade de dimensionar em grande escala o guia turístico. O 

interesse em dimensionar em grande escala a utilização desta ciclovia recai, essencialmente, num 

maior impacto da redução das emissões de poluentes para a atmosfera (sobretudo de CO2), 

aumentando o contributo para a sustentabilidade ambiental e também para a saúde pública. É ainda 

de salientar, como componente limitante o facto do agente escolhido para o aluguer de bicicletas 

encerrar ao domingo, diminuindo assim o número de dias de atividade do guia, por semana. 

Em relação à melhoria da ciclovia, a abordagem utlizada baseou-se fundamentalmente na observação 

crítica de elementos presentes que podem ser melhorados ou a inexistência deles ao longo da ciclovia, 

como foi por exemplo o caso de postes de iluminação ou a inserção de um maior número de contentores 

com uma maior distribuição. No entanto, esta abordagem não tem em conta o orçamento financeiro 

necessário para cada procedimento imposto, o que pode ser um aspeto limitante em certos casos. 

Todas as propostas para o troço ciclável ficam, deste modo, limitadas ao orçamento disponível e à 

capacidade de ação da Câmara Municipal de Lisboa, como entidade responsável pelo seu 

melhoramento.  
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6.1 Percurso Turístico 

 
A indústria turística encontra-se em permanente desenvolvimento e expansão, sendo Lisboa uma das 

principais cidades em Portugal a notar a sua pressão em termos de consumo de recursos. Assim sendo, 

a intenção da inserção das inúmeras propostas sugeridas anteriormente para melhoria dos trechos, 

tem como meta promover diversos aspetos positivos para o ambiente, aliviando a pressão ambiental 

que poderá ser causada pelo melhoramento constante no setor turístico. Deste modo, cada uma das 

medidas propostas acarreta uma finalidade que visa contribuir para o desenvolvimento sustentável ao 

longo do percurso inserido no guia, melhorando o desempenho do setor turístico e os impactes que 

este poderá causar na cidade de Lisboa. 

Um dos contributos de maior relevância na promoção do percurso delineado é ao aumento do uso de 

transportes ecológicos no setor turístico. O uso de bicicleta como meio de deslocação entre a Praça do 

Comércio e Belém é algo que pode ser alcançado facilmente caso se incentive o turista a optar por esta 

alternativa. O intuito será assim reduzir as emissões de dióxido de carbono gerado ao longo deste 

trajeto, bem como de outros poluentes associados ao uso de transportes automóveis. Atualmente, 

embora já existam algumas tours que promovem o uso de ciclovia da Frente Ribeirinha, é ainda muito 

comum a existência dos agentes turísticos que promovem o uso de automóveis para a realização deste 

trajeto.  

Na Tabela 35, são apresentados os valores médios de emissão dos diversos poluentes pelo uso de 

automóveis a gasolina e gasóleo ao longo dos percursos entre a Praça do Comércio e Belém, 

calculados com base nos valores anteriormente obtidos (Tabela 19). 

Tabela 35_ Quantidade média de emissão de poluentes associados ao uso de automóveis a gasolina e 
gasóleo que percorrem o trajeto Praça do Comércio-Belém 

Gasolina Gasóleo 

CO (g) HC (g) NOx (g) CO (g) HC+NOx (g) NOx (g) Partículas (g) 

18.78 1,63 1,23 5,23 4,57 4,08 0,4 

 

Relativamente a estes poluentes, é possível estabelecer que a substituição de um automóvel por 

bicicleta no deslocamento entre a Praça do Comércio e Belém vai levar à redução de emissão de 

monóxido de carbono, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogénio e partículas no caso dos carros a gasóleo. 

O maior impacto positivo centra-se na redução da emissão de monóxido de carbono para a atmosfera 

quanto comparado com os outros poluentes. 

No que diz respeito à emissão de CO2, tendo em conta os dados das emissões presentes na Tabela 

20 foi concluído que em média um carro emite 1062 g de CO2 ao percorrer apenas o trajeto de ida para 

Belém. Ao considerar a ida e regresso a utilização de um carro emite cerca de 2124 g de CO2. Assim, 

um turista ao percorrer um total de 16,4 km cicláveis (trajeto ida e volta) está a poupar a emissão de 

mais de 2 kg de CO2 emitidos para atmosfera. Ao considerar os 24 turistas que podem integrar no guia, 

seriam necessários 5 automóveis para procederem à sua deslocação, emitindo um total na ida e volta 

de 10 620 g de CO2, ou seja mais de 10 kg de CO2 por dia. É importante referir, que para o cálculo da 
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quantidade de CO2 emitido foi considerado como valor base a meta estabelecida pela Comissão 

Europeia para 2015 (130 g CO2/km), o que não retrata o valor real que cada automóvel emite, que por 

sua vez vai depender das características de fabrico.  

Ao longo da elaboração do planeamento do guia turístico, foi essencial desde início estabelecer uma 

divisão do percurso considerado em quatro trechos, de forma a ser percetível o nível de 

desenvolvimento de cada trecho e a sua necessidade de melhoria. Relativamente ao segundo trecho 

(Cais do Sodré – Doca de Santo Amaro) no qual são incorporados um total de três locais a visitar: 

Miradouro da Janelas Verdes (Ponto 2), Museu da Arte Antiga (Ponto 3) e Clube Padel (Ponto 4), o 

nível de desenvolvimento é o que se encontra em pior estado, tal que o potencial desta ciclovia não 

está aproveitado ao máximo. Desta forma, e como seria de esperar, foram sugeridas um maior número 

de medidas a implementar neste trecho comparativamente aos outros. Na Tabela 36, são sintetizados 

todos os componentes a implementar ao longo deste segundo trecho: 

Tabela 36_ Estruturas e componentes a inserir no trecho Cais do Sodré - Doca de Santo Amaro 

Estacionamento 
bicicletas 
(unidades) 

Bancos 
(unidades) 

Faixa Verde 
(m) 

Jardim 
(m2) 

Contentores 
(unidades) 

Postes de 
Iluminação 
(unidades) 

1 6 300 3500 10 38 

 

Em síntese na Tabela 37, são observadas todas as medidas a aplicar e os possíveis impactes positivos 

que estas podem gerar neste trecho do percurso: 

Tabela 37_ Medidas e impactes positivos para o Trecho Cais do Sodré- Doca de Santo Amaro. 

Trecho Cais do Sodré - Doca de Santo Amaro 

Medidas Sugeridas Impacte Positivo 

Maior Número de Estacionamento de 
Bicicletas 

1. Melhoramento da ciclovia; 
2. Diminuir a poluição Atmosférica 

(menor emissão de CO2, entre 
outros gases); 

3. Melhoria da saúde pública. 

Colocação de bancos à beira Tejo 
1. Melhoria da ciclovia e do 

ambiente em que insere. 

Aumento dos espaços verdes 

1. Melhoria do microclima urbano; 
2. Proteção de recursos naturais; 
3. Planeamento do território 

sustentável;  
4. Melhoria da Saúde Pública. 

Colocação de contentores de resíduos 
1. Diminuição da poluição do 

trajeto; 
2. Diminuição do mau odor. 

Restauração de Armazéns e Outros Locais 
Abandonados 

1. Melhoria da beleza cênica; 
2. Desenvolver o comércio local; 
3. Aumento do fluxo de visitantes 

 



 
 

  
  90 

Tabela 38_ Medidas e impactes positivos para o Trecho Cais do Sodré- Doca de Santo Amaro 
(continuação). 

Trecho Cais do Sodré - Doca de Santo Amaro 

Medidas Sugeridas Impacte Positivo 

Sistema de iluminação sustentável 
1. Maior segurança na ciclovia; 
2. Sistema sustentável que evita 

consumo excessivo de energia. 

Mais Sinalização de Cruzamentos e da 
Direção do Percurso ao Longo da Ciclovia 

3. Facilitar a Circulação da 
Bicicletas (Promover a escolha 
deste meio de transporte); 

4. Evitar Acidentes. 

 

Em relação ao Trecho Doca de Santo Amaro – Belém, foram apenas sugeridas duas medidas a aplicar, 

uma vez que neste trecho existe um visível melhoramento em relação ao anterior.  

Uma das características deste segmento é a existência de diversos parques e jardins, proporcionando 

um acréscimo de espaços verdes nesta área. Porém, surgiu a necessidade de inserir contentores de 

maiores dimensões junto aos parques e ciclovia, uma vez que se notou em diversas ocasiões o 

preenchimento total dos contentores com resíduos, provocando alguma poluição em redor dos 

mesmos. Assim, o intuito desta medida foca a diminuição desta poluição visível no trecho e do mau 

odor, criando um cenário mais limpo e agradável. 

Da mesma forma que o trecho anterior, neste segmento foi considerado a colocação de mais 

sinalização nos cruzamentos entre a ciclovia e os parques de estacionamento, de modo a evitar 

qualquer tipo de acidente e, de modo geral, a facilitar o movimento dos ciclistas. 

Ao analisar a Tabela 39, é possível compreender os benefícios adjacentes das medidas propostas para 

este trecho. 

Tabela 39_ Medidas e impactes positivos para o Trecho Doca de Santo Amaro - Belém. 

Trecho Doca de Santo Amaro – Belém 

Medidas Sugeridas Impacte Positivo 

Substituir os contentores já 
existentes juntos aos parques 
e jardins por contentores de 
maiores dimensões 

1. Menor Poluição 
Visível; 

2. Redução do Mau 
Odor. 

Maior Sinalização nos 
Cruzamentos 

1. Facilitar a Circulação; 
2. Evitar Acidentes. 

 

Por fim, relativamente ao Trecho de Belém surgiram também algumas medidas que poderão ser 

implementadas.  

Da mesma forma que se verificou para o Trecho Cais do Sodré - Doca de Santo Amaro, na zona de 

Belém é sugerido a implementação de uma estrutura de estacionamento perto do Mosteiro dos 

Jerónimos (Ponto 9) para facilitar a visita aos ciclistas. Com o mesmo intuito é sugerido o estudo por 
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parte da CML na possibilidade de desenvolver um percurso ciclável até aos Mosteiros dos Jerónimos, 

qua atualmente ainda não foi considerado. Ambas estas medidas visam incentivar o uso deste meio de 

transporte e todos os benefícios associados ao mesmo. 

É também sugerido com o prepósito de facilitar a circulação, um alargamento da rampa que permite a 

passagem das bicicletas pelo túnel que atravessa a Avenida Brasília e a Avenida da Índia. No túnel em 

questão, a sua limpeza é um fator importante no que toca a melhoria da estética da estrutura e a 

perceção de um ambiente mais limpo. Na Tabela 40, são apresentados os diversos impactes positivos 

das medidas consideradas anteriormente. 

Tabela 40_ Medidas e impactes positivos para o Trecho Belém. 

Trecho Belém 

Medidas Sugeridas Impactes Positivos 

Maior número de estacionamento de 
bicicletas perto do Mosteiro dos 
Jerónimos 

1. Incentivo ao uso de 
transportes ecológicos: 
bicicleta; 

2. Diminuir a poluição 
atmosférica; 

3. Melhoria da saúde pública. 

Melhorar túnel de passagem 

1. Diminuição da poluição 
visível; 

2. Facilitar a circulação de 
bicicletas. 

Construção de uma rampa mais larga 
no túnel para a passagem de 
bicicletas  

1. Melhoria da Circulação; 
2. Facilita a Passagem de 

Várias Bicicletas; 

Ciclovia até ao Mosteiro dos 
Jerónimos 

1. Incentivo do Uso de 
Bicicleta; 

2. Diminuição da Poluição. 

 

No que diz respeito ao percurso em si, todas as medidas que visam o seu melhoramento quer a nível 

paisagístico quer a nível de melhoria de circulação e segurança têm o poder de tornar esta ciclovia 

mais agradável para o ciclista. Este facto, como anteriormente mencionado, pode levar a um número 

cada vez maior de turistas e até mesmo residentes, pela troca de carro por bicicleta, o que por 

conseguinte diminuiu a poluição de dióxido de carbono e outros componentes tóxicos para a saúde 

humana. 

A inserção dos diversos componentes sugeridos que visam um melhoramento a nível de ordenamento 

do território vai estar dependente da sua aceitação pela entidade capaz do os implementar no futuro. 

Enquanto órgão regulador do desenvolvimento do município, cabe à Câmara Municipal de Lisboa 

executar um planeamento e desenvolver políticas que integrem as medidas impostas para a melhoria 

do percurso e ambiente circundante tendo em vista o crescimento e evolução sustentada do território. 
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6.2 Agentes da Rede de Turismo 
 
Os agentes que constituem a rede de turismo criada constituem pilares essenciais para o 

impulsionamento do turismo nesta rota. Porém, o seu desempenho tem impactes no ambiente e 

comunidade, pelo que ao implementar as medidas anteriormente propostas é necessário proceder a 

uma avaliação crítica de todos os impactes associados a estes casos. Ao todo a rede turística integra 

8 agentes: Bike a Wish; Clube Padel, Portugália, Lisbon by Boat, Qtour, Pastéis de Belém, Pastéis de 

Cerveja, The Food Temple. 

Como anteriormente mencionado, uma das limitações da abordagem feita consiste no número de 

turistas que este pode englobar. Com um limite máximo de 24 pessoas capazes de participar na rede 

turística, o planeamento é restringido, tal como os benefícios ambientais que poderiam advir do 

aumento da sua capacidade de turistas.  

Um dos aspetos relevantes nesta limitação, tal como foi mencionado Capítulo 5, centra-se com a 

capacidade dos operadores turísticos Qtour e Lisbon by Boat, uma vez que são os agentes com maior 

restrição no que diz respeito ao número de pessoas capazes de participar nas suas tours, 8 e 12 

pessoas por tour, respetivamente. O facto das tours destes agentes terem curta duração permite 

considerar a possibilidade de várias tours num dia e, assim, a incorporação de um maior número de 

turistas. 

Obviamente que caso a rede turística fosse aplicada nos agentes distribuidores e bem recebida por 

parte dos turistas todos os agentes envolvidos poderiam ter que proceder a um aumento dos serviços 

que proporcionam. Neste caso, tanto o agente Qtour como Lisbon by Boat poderiam aumentar o 

número de tours por dia ou até proporcionar o mesmo número de atividades mas com uma maior 

capacidade para integrar mais turistas. Existe também a possibilidade de criar uma segunda rede 

turística com outros agentes mencionados e que proporcionem atividades e experiências similares aos 

agentes escolhidos.  

No que diz respeito às propostas, é importante salientar que os agentes de restauração foram os que 

tiveram mais medidas sugeridas, uma vez que estão também em maior número ao longo do guia 

elaborado. As melhorias em que se centram as diversas medidas são sobretudo a minimização da 

poluição e na redução de consumo de recursos. 

Um dos principais desafios que restaurantes, bares, cafés e pastelarias enfrentam atualmente, foca-se 

sobretudo na produção de resíduos. A melhor estratégia para superar este desafio é evitar gerar este 

tipo de resíduos ao diminuir o consumo desnecessário de alimentos ou materiais, o que por sua vez 

torna necessário uma consciencialização de todas as partes envolvidas, sejam os próprios produtores, 

os vendedores, ou mesmo os consumidores.  

A responsabilidade dos vendedores recai na sensibilização dos seus clientes dos impactes que podem 

resultar do desperdício alimentar. Assim, foram sugeridas duas medidas de modo a implementar 

estratégias que visam essa sensibilização. Uma das sugestões é inserir no menu opções que permitam 

aos clientes escolher uma dose menor, de modo a evitar desperdícios alimentares. Outra sugestão 
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baseia-se na iniciativa do vendedor ao alertar os consumidores através da implementação de possíveis 

cartazes informativos com os seguintes parâmetros: 

 

 Quantidade de alimentos desperdiçados no estabelecimento anualmente: 

 Volume de água usado todos os anos na preparação dos alimentos; 

 Quantidade de gases poluentes emitidos; 

 Número de pessoas que poderiam ser alimentadas com o desperdício de comida gerado no 

estabelecimento. 

Após as medidas para redução da produção de resíduos é necessário adotar estratégias que visem a 

valorização dos mesmos.  

O destino dos resíduos orgânicos deve ser o encaminhamento para os circuitos de recolha seletiva, 

após os quais se procede à valorização orgânica. Esta valorização pode ser feita de duas maneiras: a 

compostagem ou a digestão anaeróbia, permitindo ambos a obtenção de um composto para a 

agricultura com valor comercial, e no caso da digestão anaeróbia a produção de biogás usado na 

obtenção de energia térmica ou elétrica. O composto estável orgânico obtido por estes meios pode 

posteriormente ser convertido em adubo para ser usado nos solos agrícolas, especialmente 

recomendado para corrigir a acidez dos solos, para estabilizar solos pobres e prepará-los para poderem 

receber culturas agrícolas.  

Ambos os processos são uma mais-valia quando comparados com a alternativa de depositar estes 

resíduos orgânicos em aterros, pois apresentam efeitos nefastos na qualidade das águas superficiais 

e subterrâneas, uma vez que as águas residuais com elevada carga orgânica produzidas pelas 

bactérias de decomposição são arrastadas pelas várias camadas do solo, poluindo os lençóis de água.  

Por outro lado, ao serem depositados em aterro estão a diminuir o espaço disponível para a deposição 

de outros tipos de resíduos sem possibilidade de tratamento. A incineração é também usada para a 

eliminação destes resíduos, no entanto leva a emissões de dioxinas, furanos, gases de mercúrio e 

ácidos, assim como a produção de cinzas com elevado teor de metais pesados, contribuindo para a 

poluição atmosférica. Relativamente ao excesso de alimentos os agentes de restauração podem criar 

parcerias com instituições de caridade de modo a alimentar as pessoas com maior carência económica. 

O mesmo pode ser feito em relação aos desperdícios alimentares ao permitir a recolha e doação 

instituições de proteção animal, promovendo a imagem da empresa ao mesmo tempo que contribuem 

para a sociedade.  

No caso do restaurante The Food Temple foi possível apurar junto do mesmo que já existe esta 

iniciativa, sendo que o excesso de comida é doado à ReFood de Santa Maria Maior, uma comunidade 

de voluntários que ajudam a reduzir o desperdício alimentar entregando alimentos excedentes, de 

restaurantes, supermercados ou hotéis, a beneficiários carenciados. Para além da ReFood, existem 

ainda outras instituições voluntárias que procedem à recolha dos alimentos, destacando-se: o Banco 

Alimentar de Lisboa, Associação Recolha Solidária, Zero Desperdício, Casa de Apoio ao Sem-abrigo.  

Em termos energéticos, existem alguns melhoramentos possíveis que os agentes podem aplicar de 

modo a reduzir o consumo. Primeiramente foi sugerido a substituição das lâmpadas convencionais por 
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luzes LED. A análise efetuada é possível estabelecer que as lâmpadas LED são as que consomem 

menos energia, 6kWh com um custo associado de 0.84 € ao longo de 1000h de utilização.  

Em contrapartida as lâmpadas menos eficientes são as incandescentes e de halogéneo que consomem 

60kWh e 50kWh, com um custo associado de consumo de eletricidade de 8,40€ e 7,00€, 

respetivamente. Desta maneira, é também possível concluir que as lâmpadas LED são as mais 

eficientes e também as mais ecológicas, na medida em que em 1000h de utilização emitem apenas 

0,97 kg CO2. No entanto, estas lâmpadas são as com maior custo de aquisição, comparativamente com 

as restantes. É de salientar que estes resultados apenas se aplicam a determinadas lâmpadas da 

marca Philips, pelo que os valores vão divergir consoante as características das lâmpadas adquiridas 

em cada caso.  

De modo a verificar o potencial benefício que a instalação destas lâmpadas poderá causar nos agentes, 

foi necessário ter em conta o número de lâmpadas em cada estabelecimento que poderia ser 

substituído por LED (Tabela 41). Após uma contagem das lâmpadas presentes apenas no espaço de 

acesso ao público, foi considerado um valor total aproximando de lâmpadas que cada agente poderia 

substituir em todo o seu estabelecimento.  

Tabela 41_ Número aproximado de lâmpadas que podem ser substituídas por LED, em cada agente de 
restauração 

Agentes 
Nº aprox. de lâmpadas a 

substituir 

Portugália 30 

Pastéis de Belém 200 

Pastéis de Cerveja 20 

The Food Temple 20 

 

Deste modo, e ao comparar os dados obtidos verifica-se que o maior impacto é a troca de lâmpadas 

incandescentes por LED que leva a uma redução de 90% de emissões de CO2, seguido da troca das 

luzes de halogéneo com uma diminuição de 88% e por fim as fluorescentes, com uma diminuição de 

apenas 25%.  

Pela análise dos resultados presentes no Anexo III, foi possível concluir que o agente que necessita de 

investir mais para adquirir as lâmpadas LED é a pastelaria Pastéis de Belém (com um custo de 

aproximadamente 1800 €). Da mesma maneira, este agente é também o que consome mais 

eletricidade e emite mais CO2, 193,67 kg CO2 por 1000 horas de funcionamento de lâmpadas LED.  

Seguidamente o restaurante Portugália pode emitir cerca de 29,09kg CO2 por 1000 horas e por último 

os agentes Pastéis de Cerveja e The Food Temple com uma emissão de 19,37 kg CO2 por 1000 horas 

de consumo de energia. Esta diferença de emissões pode ser justificada devido à diferença de 

dimensões dos estabelecimentos, tal que o elevado consumo de energia é significativamente maior 

nos Pastéis de Belém pois possuiu um maior estabelecimento comparativamente aos restantes 

agentes. 
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Da mesma forma é sugerido a instalação de sensores de movimento nas instalações sanitárias, para 

automatizar a iluminação, evitando gastos de energia desnecessários. Ao todo foram considerados a 

inserção de 4 sensores na Portugália, 26 nos Pastéis de Belém, e 2 em ambos os agentes Pastéis de 

Cerveja e The Food Temple. Por fim, é ainda sugerida a implementação de políticas, cujo objetivo é o 

melhoramento do desempenho da empresa no consumo de energia ao implementar ações de formação 

em eficiência energética aos seus funcionários, e auditorias energéticas periódicas aos 

estabelecimentos. 

O consumo de água nos agentes mencionados é outro parâmetro que foi alvo de duas medidas que 

visam a sua diminuição. Uma das medidas propostas para reduzir o consumo atual é a instalação de 

torneiras com mecanismo de redução de caudal. Ao analisar a comparação dos dois cenários 

estabelecidos no Capítulo 5, os quais proporcionam valores do consumo de água pelo uso de torneiras 

com e sem redutor de caudal, é possível verificar que existe uma diferença considerável do consumo 

de água. Assim, a aplicação deste mecanismo leva a uma diminuição mensal de 4800 litros água na 

Portugália, 8000 litros nos Pastéis de Belém, 2347 litros nos Pastéis de Cerveja e 1760 litros no 

restaurante The Food Temple. Mais uma vez, é possível reparar nas diferenças de valores entre 

agentes, nomeadamente no valor superior de redução do consumo de água no agentes Pastéis de 

belém, o que vem também a ser explicado pelo facto de o seu estabelecimento ser superior aos 

restantes, tal que possui 6 instalações sanitárias e 22 torneiras. É estimado que a implementação deste 

mecanismo nas torneiras reduza o consumo de água em cerca de 40%.  

Contudo, os valores obtidos relativamente ao consumo de água das torneiras nas instalações sanitárias 

não podem ser considerados exatos uma vez que não é conhecido o caudal exato de cada torneira 

presente nos estabelecimentos, pelo que podem apenas ser considerados como estimativas do valor 

real. É ainda sugerido implementar nas instalações sanitárias de autoclismos com dupla descarga, e 

com capacidades de descargas de menor volume. É sugerido uma descarga máxima de 6 litros e 

mínima de 3 litros de modo a diminuir o consumo. Assim foi considerada a implementação de 26 

mecanismos de descarga na pastelaria Pastéis de Belém e 2 nos Pastéis de Cerveja e The Food 

Temple. Esta medida não é aplicável ao restaurante Portugália, uma vez que se verificou que este já 

implementou o mecanismo. 

 

Por fim, é incentivado a preferência por produtores locais de alimentos de carácter biológico. Esta 

medida visam apoiar o comércio a nível local e o desenvolvimento da economia, promover a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade ao disponibilizarem produtos cultivados sem a presença de 

químicos prejudiciais à saúde, e minimizar impactes ambientais como a poluição do solo e ar ao evitar 

pesticidas durante o cultivo, bem como diminuir a energia necessária para o transporte de alimentos 

caso os produtores se localizem longe do agente de restauração. Foi confirmado com o restaurante 

The Food Temple que esta medida já se encontra em prática, uma iniciativa dos proprietários que têm 

como missão promover a sustentabilidade no seu negócio. Na Tabela 42 e 43 são sintetizados os 

impactes positivos que podem advir da implementação das medidas nos agentes de restauração.  
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Tabela 42_ Medidas e impactes positivos para os agentes de restauração da rede turística. 

Agentes de Restauração 

Medidas Sugeridas Impactes Positivos 

Incluir no menu uma opção que permita aos 
clientes pedir porções menores por preços mais 

baixos 

1. Menos desperdícios alimentares gerados; 
2. Sensibilização do consumidor quanto à geração 
de resíduos; 

Inserir cartazes informativos com a quantidade 
de desperdícios alimentares do restaurante e 

os impactes adjacentes 

1. Consciencializar os consumidores do impacto do 

desperdício alimentar;  

2. Evitar a produção de desperdícios alimentares; 

3. Incentivar os consumidores a levar as sobras;  

4. Diminuição de custos de recolha e tratamento de 

resíduos. 

Aproveitamento dos resíduos orgânicos para 
compostagem, originando compostos 
essenciais para a agricultura e biogás 

1. Reutilização da matéria orgânica; 

2. Mais espaço em aterros para outros resíduos 

sem tratamento possível; 

3. Evitar a poluição de águas superficiais e 

subterrâneas;  

4. Evitar incineração e consequente emissão de 

gases poluentes;  

5. Reciclagem de nutrientes para o solo; 

6. Substituição de gás natural por biogás. 

Doação do excesso de alimentos para 
instituições de caridade 

1. Auxílio à população mais carenciada; 

2. Responsabilidade social da empresa; 

3. Melhoria da imagem; 

4. Evita desperdícios alimentares; 

5. Menos custos de recolha transporte e 

tratamento. 

Doação dos desperdícios alimentares para 
alimentação animal 

1. Melhoria da imagem da empresa; 

2. Evita desperdícios alimentares; 

6. Menos custos de recolha transporte e 

tratamento. 

Instalação de luzes LED 

1. Maior eficiência na iluminação; 

2. Menos gastos energéticos; 

3. Menos emissões de CO₂; 

3. Maior durabilidade. 

Instalação de sensores de movimento nas 
instalações, nomeadamente nas instalações 

sanitárias, para automatizar a iluminação 

1. Evita Consumo Excessivo de Energia; 

2. Melhor desempenho financeiro da 

empresa; 

3. Menor emissão de CO₂. 
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Tabela 43_ Medidas e impactes positivos para os agentes de restauração da rede turística (continuação). 

Agentes de Restauração 

Medidas Sugeridas Impactes Positivos 

Ações de formação em eficiência energética e 
auditorias energéticas aos estabelecimentos; 

1. Diminuição dos custos da empresa; 

2. Melhoria do desempenho da empresa; 

3. Sensibilização dos empregados quanto ao 

consumo energético. 

Instalação de torneiras com mecanismo de 
redução de caudal e com sensores eletrónicos 

nas instalações sanitárias 

1. Menor consumo de água no estabelecimento; 

2. Menos custos para o agente. 

Implementar nas instalações sanitárias dos 
diversos estabelecimentos autoclismos com 

dupla descarga, e com capacidades de 
descargas de menor volume 

1. Menor consumo de água nas instalações 

sanitárias; 

2. Melhor desempenho financeiro do agente. 

Apoio a produtores locais e fornecedores de 
alimentos orgânicos  

1. Menor gasto de energia no transporte dos 

alimentos  

2. Produção de alimentos orgânicos não usa 

pesticidas e outros químicos, diminuindo a 

poluição do ar e solo; 

3. Melhoria da saúde da comunidade; 

4. Desenvolvimento do mercado local. 

 
 
Em seguida foram considerados os dois agentes de visitas guiadas inseridos no guia turístico: Qtour e 

Lisbon by Boat. 

 Ambos estes agentes apresentam experiências que podem complementar a visita do turista a Belém 

com uma oferta inovadora e diferente das típicas visitas pedonais ou com carro que geralmente são 

incluídas nas sugestões de atividades. Assim, e tendo em conta a proximidade de ambos os serviços, 

é proposto a possibilidade de uma parceria entre os dois. O objetivo é desenvolver uma relação 

estratégica que leve ao desenvolvimento da economia no setor turístico, através da cooperação mútua 

entre estas duas entidades. 

Da mesma forma, estes agentes podem contribuir para divulgar o trajeto da ciclovia, incentivados os 

seus clientes a deslocarem-se de maneira sustentável entre Praça do Comercio e Belém. 

Por último o contributo para o desenvolvimento de uma rede de negócios sustentáveis pode também 

ser alcançado com estes agentes caso sensibilizem os turistas em relação às consequências que o 

turismo tem na comunidade local e no ambiente circundante, encaminhando-os para agentes de 

atividades turísticas em Lisboa que promovem atividades sustentáveis ou apoiam causas sociais e 

ambientais. Na Tabela 44 são sintetizadas todas as medidas e possíveis impactos associados. 
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Tabela 44_ Medidas e impactes positivos para os agentes de visitas guiadas da rede turística 

Agentes de Visitas Guiadas 

Medidas Sugeridas Impactes Positivos 

Parceria entre Qtour e Lisbon 
By Boat 

1. Divulgação do comércio 

local; 

2. Melhoria da experiência 

turística. 

Divulgação da ciclovia como 
meio de deslocamento entre 
Praça do Comércio e Belém. 

1. Promover o uso da ciclovia 

para o deslocamento até 

Belém; 

2. Menor poluição atmosférica 

na escolha de um meio 

ecológico de transporte. 

Alertar os turistas para os 
impactes da indústria quer na 

comunidade quer no 
ambiente, divulgando os 

agentes que contribuem para 
a sustentabilidade 

1. Sensibilizar os turistas da 

necessidade praticar um 

turismo sustentável; 

2. Melhoria do comércio local; 

 

Por último, a Bike a Wish como agente responsável pelo aluguer de bicicletas tem um papel 

fundamental para o desenvolvimento de todo o percurso analisado. Assim sendo, foi proposto a 

divulgação do Troço da Frente Ribeirinha e do guia em questão. A divulgação promove o uso da 

bicicleta como meio sustentável para o deslocamento de turistas entre a Praça do Comércio e Belém, 

contribuindo assim para a diminuição de emissões poluentes para a atmosfera. É também proposto 

uma parceria com o restaurante The Food Temple, tal que incentive os turistas após o percurso 

mencionado anteriormente, disfrutarem de um jantar num restaurante que promove a sustentabilidade 

ao selecionar alimentos que promovem uma alimentação saudável e sustentável. Na Tabela 45, 

encontram-se as medidas anteriormente mencionadas para este agente, juntamente com os benefícios 

que podem gerar. 

Tabela 45_ Medidas e impactes positivos para o agente de aluguer de bicicletas que integra a rede 
turística 

 

 

 

 

 

 

 

Agente de Aluguer de Bicicletas 

Medidas Sugeridas Impactes Positivos 

Divulgação da ciclovia do 
Troço da Frente Ribeirinha 

1. Promover o uso da ciclovia 

para o deslocamento até 

Belém; 

2. Menor poluição atmosférica 

na escolha de um meio 

ecológico de transporte. 

Parceria com o restaurante 
The Food Temple 

1. Incentiva a escolha de um 

restaurante vegetariano que 

procura a sustentabilidade 

na alimentação. 
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Para as empresas, as vantagens da implementação destas medidas são várias: as reduções dos 

custos, tanto com matérias-primas que seriam desperdiçadas, como com energia gasta e com a gestão 

dos resíduos; melhoria da sua imagem exterior, posicionando-a como entidade social e ambientalmente 

responsável e, por fim, contribuição para a preservação do ambiente. No entanto é necessário 

considerar que também existem alguns impedimentos à adoção de certas sugestões. Um dos principais 

problemas surge com a necessidade de investimento em certos equipamentos e mecanismos, como é 

o caso da substituição de lâmpadas LED, implementação de sensores, mecanismos redutores de 

caudal e autoclismos com descarga dupla. Em todos estes casos a sua implementação exige um 

investimento inicial que, embora venha a ser compensam a longo termo pode não agradar ou até 

mesmo não ser possível de acordo com o estado financeiro de cada agente.  

Tendo em conta os benefícios económicos, é importante salientar as despesas de cada turista ao longo 

do percurso que podem ser gerados nos diversos agentes integrantes na rede turística. 

Deste modo, foi considerado que um turista gasta um valor médio total de 118 € ao longo do percurso, 

enquanto 24 turistas podem gastar uma média de 2821 €. Estas despesas levam à geração de receitas 

para os diversos agentes, tal que foi concluído que os agentes com maior receita diária são a Bike a 

Wish e Lisbon by Boat, com um total de 600 € com a adesão do limite total de 24 turistas. Em contraste, 

os agentes com menores receitas diárias são ambas as pastelarias: Pastéis de Belém e Pastéis de 

Cerveja, com 25 € e 24 €, respetivamente, o que se deve sobretudo ao facto de ter sido considerado 

um gasto mínimo por parte dos turistas nestes dois agentes. É importante salientar que estas receitas 

resultam de uma projeção otimista que considera a adesão total de turistas capazes de percorrer e 

usufruir das atividades da rede turística, por dia.  

Para concluir, e tendo em conta o feedback recebido por parte dos agentes integrantes relativamente 

à proposta da criação da rede turística, foi possível observar que atualmente em Lisboa ainda existe a 

necessidade em apelar por um maior compromisso por parte das entidades desta indústria, tal que as 

estratégias aplicadas visem não só uma melhoria do ponto de vista financeiro mas também no que diz 

respeito ao desempenho ambiental. A ambição das empresas ainda não está evoluída ao ponto de 

procurar esta sustentabilidade ambiental. No entanto, numa perspetiva futura, existe a possibilidade de 

estabelecer redes de serviços inteiramente sustentáveis de modo a acompanhar a procura de Lisboa 

como destino turístico e as inevitáveis pressões ambientais associadas. 

 

6.3 Oportunidades de Aplicação e Desenvolvimentos Futuros 
 
A rede de turismo e percurso criados ao longo desta dissertação só poderá ter utilidade como produto 

caso se proceda a sua aplicação no setor turístico. As agências de viagens, enquanto operadores de 

distribuição, podem ter um papel fundamental na sua aplicação, uma vez que baseiam os seus serviços 

na ligação entre os produtos turísticos e os consumidores. O seu papel tem uma grande relevância na 

divulgação e comercialização dos produtos turísticos, de tal forma que as agências formam uma 

componente importante capaz divulgar e fazer chegar ao público uma rede de vários serviços turísticos, 

nomeadamente hotéis, restauração, excursões, transporte, sob a forma de um pacote que é revendido 
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posteriormente aos consumidores. A influência destas agências pode ser decisiva em alguns casos, 

pois a sua ação passa não só pela venda mas fundamentalmente pelo aconselhamento comercial ao 

turista. É ainda de salientar que cada agência pode ter outros pontos de venda aumentando a 

comercialização de determinadas redes de atividades, embora seja necessário ter em conta que nem 

todos os pontos de comercialização oferecem o mesmo potencial de venda. Desta maneira, uma 

agência de viagens é uma ferramenta essencial para divulgar e tornar a rede estabelecida num conjunto 

de atividades comerciáveis na indústria turística. 

Uma das agências de viagens que promove vários serviços que visam viagens em Portugal e no 

estrangeiro é a TravelTailors. Entre as diversas tours oferecidas por esta agência são destacadas 

quatro que englobam o uso de bicicleta elétrica. Uma das tours promovidas consiste num passeio ao 

longo da linha de cascais até à Boca do Inferno, enquanto as outras três tours têm lugar em Lisboa. Foi 

possível apurar que uma destas tours incorpora o mesmo trajeto definido no guia, ao longo da ciclovia 

junto ao Tejo até Belém. No entanto, existem algumas diferenças em relação ao guia elaborado ao 

longo desta dissertação. 

Primeiramente, embora o percurso seja sensivelmente o mesmo, a duração é apenas de 2h30, 

enquanto duração do percurso no guia é aproximadamente 8h. A grande diferença entre as durações 

facilmente é explicada pelo maior número de atividades e serviços envolvido ao longo do passeio, no 

caso do guia elaborado. No percurso da TravelTailors não existe atividades incluídas à exceção da 

prova dos pastéis de belém. 

Os agentes que englobam a excursão desta agência de viagens são apenas dois, Rent a Fun e Pastéis 

de Belém. Embora no guia seja integrado também os Pastéis de Belém, o agente escolhido para o 

aluguer de bicicletas foi Bike a Wish. 

Relativamente ao orçamento do turista para integrar no percurso da TravelTailors é muito mais 

económico que o na rede de serviços proposta, 29 euros e 108 euros, respetivamente. Uma vez que a 

experiência no caso da rede criada é muito mais preenchida a nível cultural, gastronómico e de lazer, 

seria de esperar que o preço para integrar na rota do guia fosse superior. 

Em projetos futuros caso fosse considerado com o redimensionamento tour de bicicletas ao longo do 

Tejo da TravelTailors, poderia ser estudado a incorporação o plano designado ao longo deste trabalho, 

adotando a rede de agentes criada. Não só seria uma mais-valia a agência como poderia promover a 

sustentabilidade do percurso ao mesmo tento que cria uma experiência mais enriquecedora aos seus 

clientes. 

É no entanto, importante sublinhar que após uma análise das ofertas de inúmeras agências de viagens 

portuguesas, chegou-se à conclusão que a maioria não promove significativamente o cicloturismo, 

notando-se uma falta de pacotes de atividades que integrem o uso de bicicleta como transporte de 

deslocação por Lisboa. No futuro, seria necessário um reconhecimento por parte destas agências de 

distribuição da importância que a sustentabilidade tem na indústria em que se inserem e, 

posteriormente, a atitude de divulgar e aconselhar os consumidores das melhores opções para as suas 

necessidades e para a redução da sua pegada ecológica. 
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Para além da possibilidade de incorporar a rede de turismo nas ofertas das agências de viagens é 

ainda possível avaliar se existe a possibilidade de aplicação da mesma abordagem no que diz respeito 

a outros percursos cicláveis em Lisboa. Para tal, é necessário proceder à análise dos percursos 

cicláveis atualmente em funcionamento, presentes no Anexo I, avaliando as zonas em que estes se 

inserem e o interesse turístico pela visita ao local. 

Consideram-se ao todo dois trajetos, ambos percursos cicláveis urbanos que podem vir a ser 

desenvolvidos com a mesma abordagem que a utilizada para o Troço da Frente Ribeirinha: 

 Ciclovia Marquês do Pombal – Zona Ribeirinha; 

 Ciclovia Parque das Nações/ Ribeirinha Oriental. 

A escolha da primeira ciclovia é devida sobretudo ao facto de se situar no meio urbano, conectando 

locais e atividades de interesse para o mesmo tipo de turistas considerados na elaboração da rede de 

agentes. Deste modo a abordagem pode ser idêntica, e com o mesmo objetivo final que a do Troço da 

Frente Ribeirinha. Porém, é importante mencionar que esta ciclovia apenas está em funcionamento 

deste o Marquês de Pombal até ao Rossio, encontrando-se em estudo a posterior ligação entre o 

Rossio e Praça do Comércio. 

O segundo percurso é constituído por uma parte mais moderna da cidade, em comparação com os 

outros percursos discutidos ao longo deste trabalho. Neste caso, de acordo com a CML existem duas 

ciclovias, com designações diferentes: ciclovia Parque das Nações e Ribeirinha Oriental. Ambas estas 

ciclovias encontram-se em funcionamento e conectadas entre si, estabelecendo um percurso que 

começa na zona do Parque das Nações até Santa Apolónia. Este caso seria também um forte candidato 

a estudos futuros que se baseiem numa abordagem similar, pois é um trajeto também solicitado pelo 

mesmo tipo de turistas e com características físicas semelhantes nas ciclovias. 

O desafio que se tem vindo a notar no que toca a união entre estas ciclovias (Marquês do Pombal, 

Frente Ribeirinha e Ribeirinha Oriental) prende-se com as dificuldades em impor um percurso ciclável 

urbano na Praça do Comércio, capaz de conectar as três ciclovias. Este facto pode ser devido ao 

grande fluxo de automóveis e peões, bem como à necessidade de preservar características do 

património cultural nesta zona histórica. Atualmente encontram-se em estudo e em projeto as diversas 

ligações possíveis entre as ciclovias mencionadas anteriormente. Num cenário futurístico, é previsto 

que todas estas ciclovias se encontrem conectadas, permitindo assim uma rede de percursos urbanos 

cicláveis em plena cidade de Lisboa, facilitando a criação de tours e redes de agentes nos diversos 

planeamentos turísticos sustentáveis. 
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7. CONCLUSÕES 

 
A cidade de Lisboa tem cada vez mais um papel importante na indústria do turismo, tal que se 

estabelece como destino turístico europeu devido ao seu enorme património cultural e histórico, 

qualidade na prestação de serviços e riqueza natural. Contudo, esta emergente procura de Lisboa no 

setor turístico leva a uma urgente necessidade de melhoria da oferta de serviços, bem como a criação 

de novos projetos, atividades e componentes associadas a esta indústria. Ao proceder com um 

planeamento que visa o desenvolvimento contínuo e melhoria de certos aspetos num destino turístico, 

é inevitavelmente criada uma pressão no uso dos recursos naturais disponíveis e no ambiente físico.  

Enquanto destino turístico em expansão, o desafio que Lisboa enfrenta atualmente, concentra-se na 

capacidade de desenvolver um conjunto de medidas estratégicas que assumem um objetivo de 

melhoria de serviços e qualidade de oferta, sem comprometer a componente ambiental.  

Neste sentido, surge o conceito de sustentabilidade no turismo, que defende a necessidade de englobar 

a componente ambiental nos diversos projetos ligados à indústria turística, de modo a ter em 

consideração os impactes adjacentes de cada medida tomada. A capacidade de gestão dos diversos 

planos e estratégias em conformidade com a minimização de perturbações no ambiente é o que define 

um destino turístico sustentável. 

Nesta dissertação, foi feito um planeamento de acordo com as expectativas de cada visitante, 

procurando satisfazer as suas necessidades. Deste modo, a divisão em diversos tipos de turismo foi 

essencial para entender o que cada turista espera da sua visita à capital portuguesa.  

O levantamento de serviços existentes, nomeadamente atividades de lazer, restaurantes e hotéis, 

proporcionou as ferramentas necessárias para o planeamento de uma rede de atividades e agentes. 

No total foram feitas 28 planeamentos, para cada tipo de turismo tendo em conta a duração da estadia. 

Durante a elaboração destes planos foram concluídos que existe uma falta de oferta relativamente as 

atividades turísticas de cariz religioso em Lisboa.  

A maioria dos agentes que englobam este tipo de turismo nos seus serviços dirige os seus recursos 

para promover excursões para Fátima, ignorando o potencial que existe na capital. A possibilidade da 

exploração de visitas guiadas às inúmeras igrejas e locais sagrados em Lisboa poderia ser expandido 

e desenvolvido ao ponto de criar diversos agentes com parcerias estratégicas entre si, capazes de 

cativar mais turistas. 

O planeamento das interligações entre agentes serviu como base na elaboração de um guia estratégico 

destinado a dois tipos de turismo com grande impacto na capital: City Break e Cultural, Prova de 

Gastronomia e Vinho. Uma das limitações associadas à rede turística criada é a participação máxima 

de 24 pessoas por dia, devido às limitações por parte dos operadores de visitas guiadas que integram 

a rede de turismo proposta. 

A definição do percurso inserido no guia foca sobretudo a ciclovia entre duas áreas mais visitadas na 

cidade de Lisboa: Praça do Comércio e Belém. A escolha deste percurso, nomeadamente da ciclovia 

designada por "Troço da Frente Ribeirinha”, promove a substituição dos meios tradicionais que muitos 
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turistas optam para se deslocarem entre estas duas áreas, incentivando o uso de bicicleta na cidade, 

como meio não poluente. O principal objetivo que advém deste meio de transporte ecológico é a 

diminuição da poluição atmosférica, nomeadamente no que diz respeito à emissão de CO2. Assim foi 

concluído que um turista ao percorrer um total de 16,4 km cicláveis vai evitar em média uma emissão 

de 2124 g de CO2. Ao considerar um cenário otimista com a participação máxima de turistas suportado 

pela rede, em média são poupados 10 620 g CO2. 

A análise crítica do percurso e da área circundante que integra o guia levou à criação de diversas 

medidas que poderão ser impulsionadoras do melhoramento da experiência dos visitantes, sem nunca 

deixar de considerar os benefícios adjacentes para o património natural. A maioria das medidas foi 

inserida na seção do trajeto menos desenvolvida, entre o Cais do Sodré e Doca de Santo Amaro. Neste 

trecho, foram considerados a implementação de uma estrutura de estacionamento de bicicletas, 6 

bancos junto ao Tejo, espaços verdes (uma faixa de relva e arvores com 300 metros e um pequeno 

jardim com uma área de aproximadamente 3500 m2), um total de 10 contentores de resíduos, a 

restauração de pelo menos 3 estabelecimentos, a implementação de 38 postes de iluminação 

sustentável e o melhoramento da sinalização. Cada uma das sugestões teve em conta o 

desenvolvimento sustentável do local, promovendo benefícios não só para o ambiente mas também 

para a comunidade e economia. 

Muito do potencial que este percurso tem para oferecer encontra-se inutilizado ou fracamente 

aproveitado. Contudo, com a implementação de um plano estratégico por parte da Câmara Municipal 

de Lisboa, que inclua as diversas medidas anteriormente mencionadas, para dos diversos trechos, é 

possível tornar este percurso numa rota turística atrativa. O intuito do seu desenvolvimento é 

proporcionar um aumento do fluxo de visitantes à zona, permitindo assim, auxiliar numa gestão dos 

serviços em Lisboa este destino turístico na melhoria da sua oferta sustentável.  

No total são inseridos 8 agentes na rede turística elaborada, aos quais se consideram diversas medidas 

que visam sobretudo um melhor desempenho das suas atividades, de modo a reduzir a sua pegada 

ecológica. A maioria das medidas recai sobretudo nos agentes de restauração, uma vez que se 

encontram em maior número e podem envolver mais medidas para alcançar a sustentabilidade nos 

seus serviços. No total foi quantificado uma possível diminuição do consumo de energia elétrica 

associada ao tipo de iluminação adotado, e consequente redução da emissão de CO2 em 1000 h de 

funcionamento das lâmpadas LED adquiridas, tal que a Portugália passe a emitir 29 kg CO2, Pastéis 

de Belém 194 kg CO2 e 19 kg CO2 no caso Pastéis de Cerveja e The Food Temple. Em adição a esta 

redução da emissão de CO2, está outra medida de implementação de sensores de movimento nas 

instalações sanitárias, sendo que foram sugeridas 4 sensores no restaurante Portugália, 26 sensores 

na pastelaria responsável pelos Pastéis de Belém e apenas 2 na pastelaria Pastéis de Cerveja e no 

restaurante vegetariano The Food Temple, contabilizando um total de 34 sensores a implementar.  

 Foi também concluído que existe a possibilidade de redução em 40% o consumo de água nas torneiras 

das instalações sanitárias e reduzir o consumo de água nas descargas para 6 e 3 litros. É ainda 

necessário ter em conta que algumas propostas para diminuição de resíduos foram também 
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estabelecidas, tal que a sua execução passa pelo compromisso de responsabilidade de cada agente e 

da capacidade de sensibilizar os seus clientes em relação à necessidade  

Assim sendo, existem meios para promover a sustentabilidade no turismo da capital, que por sua vez, 

poderá ser inserida nos guias de turismo de Lisboa. 

Em desenvolvimentos futuros as agências de viagens têm as competências necessária para 

comercializar a rede de atividades turísticas concebida. Estas agências de distribuição, como entidades 

com elevada influência na indústria turística, podem potencializar a divulgação da rede turística ao 

darem a conhecer ao consumidor a sua existência. Atualmente a agência de viagens TravelTailors, 

promove o mesmo percurso do guia (ciclovia da Frente Ribeirinha), porém não insere a mesma 

abordagem que a que foi feita para criar a rede de atividade turística. Deste modo, numa previsão 

futurística, seria uma mais-valia caso esteja presente nos interesses da empresa no 

redimensionamento da tour, implementando a rede turística proposta nesta dissertação. 

O produto resultante desta tese pode também levar ao incentivo da aplicação de uma abordagem 

similar a diversas rotas cicláveis existentes em lisboa, tais como o percurso ciclável urbano Marquês 

do Pombal – Ribeirinha e o percurso urbano ciclável da Ribeirinha Oriental. Ambas as ciclovias 

mencionadas possuem características semelhantes e podem apelar ao mesmo tipo de turista, pelo que 

o conceito para a criação de uma rede de atividade pode ser semelhante, contribuindo para alcançar o 

mesmo objetivo que o percurso delineado nesta dissertação: ajudar a estabelecer Lisboa como um 

destino turístico sustentável. 

Como desenvolvimentos futuros sugere-se a análise do alargamento numa avaliação que abranja 

outros parâmetros considerados nos destinos LiderA (e a sua aplicação com os limiares quantitativos), 

e incluindo a avaliação ambiental do ciclo de vida e a sua aplicação a outras zonas. 
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Anexo I – Mapa dos Percursos Cicláveis na Região de Lisboa 
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Anexo II – Mapa do Percurso do Guia Turísti
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Anexo III – Custos de Eletricidade e Emissões de CO2 Associados aos 

Diferentes Usos de Iluminação nos Agentes de Restauração. 

 
Tabela 46_ Custos e emissões de CO2 nos diversos agentes de restauração com a aplicação de LED 

Lâmpadas LED 

Agentes 
Nº aprox. de 
lâmpadas a 
substituir 

Custo Médio 
de aquisição  

Custos totais de 
eletricidade por 1000h  

Emissões de 
CO2 em1000h 

(kg) 

Portugália 30 270,00 € 25,00 € 29,05 

Pastéis de 
Belém 

200 1.800,00 € 168,00 € 193,67 

Pastéis de 
Cerveja 

20 180,00€ 17,00 € 19,37 

The Food 
Temple 

20 180,00 € 17,00 € 19,37 

 

Tabela 47_ Custos e emissões de CO2 nos diversos agentes de restauração com o uso de lâmpadas 
incandescentes 

Lâmpadas Incandescentes 

Agentes 
Nº aprox. de 
lâmpadas a 
substituir 

Custo Médio 
de aquisição 

Custos totais de 
eletricidade por 1000h  

Emissões de 
CO2 em1000h 

(kg) 

Portugália 30 30,00 € 252,00 € 290,50 

Pastéis de 
Belém 

200 200,00 € 1680,00 € 1.936,68 

Pastéis de 
Cerveja 

20 20,00 € 168,00 € 193,67 

The Food 
Temple 

20 20,00 € 168,00 € 193,67 

 

Tabela 48_ Custos e emissões de CO2 nos diversos agentes de restauração com o uso de lâmpadas de 
halogéneo 

Lâmpadas de Halogéneo 

Agentes 
Nº aprox. de 
lâmpadas a 
substituir 

Custo Médio 
de aquisição 

Custos totais de 
eletricidade por 1000h  

Emissões de 
CO2 em1000h 

(kg) 

Portugália 30 120,00 € 210,00 € 242,10 

Pastéis de 
Belém 

200 800,00 € 1.400,00 € 1613,90 

Pastéis de 
Cerveja 

20 80,00 € 140,00 € 161,39 

The Food 
Temple 

20 80,00 € 140,00 € 161,39 
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Tabela 49_ Custos e emissões de CO2 nos diversos agentes de restauração com o uso de lâmpadas 
fluorescentes 

Lâmpadas Fluorescentes 

Agentes 
Nº aprox. de 
lâmpadas a 
substituir 

Custo Médio de 
aquisição 

Custos totais de 
eletricidade por 100h  

Emissões de 
CO2 em1000h 

(kg) 

Portugália 30 210,00 € 33,60 € 38,73 

Pastéis de 
Belém 

200 1.400,00 € 224,00 € 258,22 

Pastéis de 
Cerveja 

20 140,00 € 22,00 € 25,82 

The Food 
Temple 

20 140,00 € 22,00 € 25,82 
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