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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

                     GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 

• Criada em 2003, a GeoAtributo concretiza uma ideia de empreendedorismo, com 
uma forte aposta nas TI, designadamente nos SIG, e num quadro técnico 
multidisciplinar e profissional. 

• Vocaciona-se para a análise, conceção, avaliação e execução nos domínios do 
planeamento estratégico, ordenamento do território, urbanismo, ambiente e 
desenvolvimento sustentável, dedicando-se à prestação de serviços que 
respondem eficaz e inovadoramente aos desafios colocados por estes domínios.

• Responde às necessidades do mercado, cada vez mais exigente e transversal, 
através de uma equipa pluridisciplinar e polivalente e um robusto quadro de 
consultores externos (áreas do Ambiente, Arquitetura Paisagística, Turismo, 
Direito, Relações Internacionais (Cooperação), Engenharia Civil, Engenharia 
Florestal, Geografia, Geologia, Mobilidade, Proteção Civil, Sistemas de 
Informação e Urbanismo).



I. PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

                         GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 

“O ordenamento do território é na realidade o ordenamento da nossa sociedade.” 
(Claudius-Petit, in Frade, 1999)

O ordenamento do território “visa assegurar uma adequada organização e 
utilização do território nacional, na perspetiva da sua valorização, 
designadamente no espaço europeu, tendo como finalidade o desenvolvimento 
económico, social e cultural integrado, harmonioso e sustentável do País, das 
diferentes regiões e aglomerados urbanos” (artigo 1.º da Lei de bases da política de 
Ordenamento do Território e de Urbanismo - Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto)



II. QUADRO DE REFERÊNCIA

              GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 

II.1. Lei de Bases das Políticas Públicas de Turismo:

• Decreto-Lei n.º 191/2009, de 17 de agosto, estabelece as bases das políticas 
públicas de turismo, enquanto setor estratégico da economia nacional, e define 
os instrumentos para a respetiva execução.

• Define os princípios gerais das políticas públicas de turismo:

• Sustentabilidade;

• Transversalidade;

• Competitividade.



II. QUADRO DE REFERÊNCIA

   GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 

II.1. Lei de Bases das Políticas Públicas de Turismo:

Sustentabilidade

• Fruição e utilização dos 
recursos ambientais com 
respeito pelos processos 
ecológicos;

• O respeito pela 
autenticidade sociocultural 
das comunidades locais;

• A viabilidade económica 
das empresas (criação de 
emprego, melhores 
equipamentos e 
oportunidades de 
empreendedorismo).

Transversalidade

• Articulação e 
envolvimento das políticas 
setoriais que influenciam o 
desenvolvimento turístico 
(Segurança e Proteção 
Civil, Ambiente, 
Ordenamento do 
Território, Transportes e 
Acessibilidades, 
Comunicações, Saúde e 
Cultura).

Competitividade

• Adoção de políticas de 
ordenamento do território 
que potencializem os 
recursos naturais e 
culturais como fontes de 
vantagem competitiva 
para os destinos e 
produtos turísticos;

• Adoção de políticas de 
educação e de formação 
que garantam o 
desenvolvimento das 
competências e 
qualificações necessárias 
ao desenvolvimento do 
turismo.



II. QUADRO DE REFERÊNCIA

                 GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 

II.2. Estratégia Turismo 2027 (ET 27):

• Objetivos:

• Assegurar a estabilidade nas grandes prioridades para o Turismo nacional;

• Promover uma integração das políticas setoriais que influenciam a atividade;

• Gerar uma contínua articulação entre os vários agentes do setor;

• Dar sentido estratégico às opções de investimento.

• 5 Eixos estratégicos:

• Valorizar o território;

• Impulsionar a economia;

• Gerar conetividade;

• Potenciar o conhecimento;

• Projetar Portugal.



II. QUADRO DE REFERÊNCIA

                          GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 
 

II.2. Estratégia Turismo 2027 (ET 27):

• Linhas de atuação prioritárias

•  Valorizar o património histórico-cultural;

• Qualificar e preservar a orla costeira e 
afirmar o turismo na economia do mar;

• Potenciar o património natural e rural e 
dinamizar turisticamente as áreas 
protegidas;

• Promover a regeneração urbana das cidades 
e regiões;

• Criar conteúdos que respondam à procura e 
melhorem a experiência turística.



II. QUADRO DE REFERÊNCIA

                        GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 

II.3. Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal 2014-2020:

• Define os objetivos e as prioridades de investimento para o turismo no âmbito do 
atual período de programação comunitária.

• A qualificação e valorização do território e dos seus recursos turísticos distintivos 
enformam um dos cinco objetivos estratégicos.



II. QUADRO DE REFERÊNCIA

     GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 

II.3. Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal 2014-2020:



II. O TURISMO E OS IGT

                   GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 

II.1. ORIENTAÇÕES PARA O TURISMO NOS IGT DE ÂMBITO NACIONAL:

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT):

• Estabelece as grandes opções com relevância para a organização do território 
nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos 
demais instrumentos de gestão territorial e constitui um instrumento de cooperação 
com os demais Estados membros para a organização do território da União Europeia.

• Programa de ação | Objetivo Estratégico 2 – ‘Reforçar a competitividade territorial de 
Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu, atlântico e global’, 

• Objetivo Específico 2.6 - ‘implementar uma estratégia que promova o 
aproveitamento do potencial turístico de Portugal às escalas nacional, regional 
e local’.



II. O TURISMO E OS IGT

              GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 
   

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT):

• Estratégia para o Turismo:

• Implementação de uma estratégia de desenvolvimento turístico na ótica de sustentabilidade, 
constituindo também uma via para o ordenamento e reabilitação dos territórios;

• Elaboração de IGT, ou alteração dos existentes, de forma a estimular uma oferta estruturada 
de produtos de turismo rural, cultural e de natureza, num contexto de desenvolvimento 
sustentável;

• Avaliação do potencial da costa portuguesa e da Zona Económica Exclusiva, de forma a aferir a 
viabilidade de produtos de turismo oceânico;

• Avaliação das necessidades de requalificação dos destinos sol e praia e análise das melhores 
formas de aproveitamento sustentável das áreas costeiras;

• Promoção de modelos de desenvolvimento de turismo para cada um dos destinos turísticos e 
definição de mecanismos de articulação entre o desenvolvimento das regiões com elevado 
potencial turístico e as políticas de ambiente e de ordenamento do território;

• Concretização de ações de qualificação ambiental dos diversos destinos turísticos, em parceria 
com autarquias, regiões, organizações locais de turismo e empresários do setor.



II. O TURISMO E OS IGT

  GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT):

• Medidas prioritárias:

•  Implementar o Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT);

• Elaborar e concretizar as estratégias definidas nos planos setoriais e de ordenamento 
turístico que definam as linhas orientadoras dos modelos pretendidos para as áreas de 
maiores potencialidades de desenvolvimento turístico;

• Diversificar a oferta de produtos turísticos numa perspetiva 
territorial, em particular nos domínios do turismo no espaço rural, 
cultural e de natureza, potenciando o desenvolvimento de 
complementaridades sub-regionais e locais.



II. O TURISMO E OS IGT

GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 

II.3. O TURISMO NOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS (PDM):

• Fase de caracterização e diagnóstico

• Recursos turísticos;

• Produtos turísticos;

• Oferta de alojamento turístico existente e perspetivada;

• Procura de alojamento turístico.

• Fase de proposta do plano

• Definição da estratégia e da proposta de ordenamento.



II. O TURISMO E OS IGT
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DESAFIOS:

• “A afirmação de Portugal como destino turístico de excelência exige a promoção 
de uma adequada intervenção na área do ordenamento do território, 
assegurando a diferenciação, a excelência e a sustentabilidade da oferta 
turística, designadamente através de uma utilização racional dos recursos 
naturais e do património histórico, cultural e arquitetónico” (Turismo de Portugal).

• A qualidade dos espaços turísticos, associada a um bom ordenamento do 
território e resultado de um adequado aproveitamento e gestão de recursos em 
que as políticas públicas têm um papel determinante.



III.  REDE CENCYL - COLABORAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA

     GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 

ESTRATÉGICA | INTEGRAÇÃO | COMPLEMENTARIDADE | DIFERENCIAÇÃO:

• A integrac ̧a ̃o territorial pode alcanc ̧ar-se mediante processos conjuntos de 
planeamento espacial e urbano na zona fronteiric ̧a;

• Pode ser implementado de uma forma sustenta ́vel com um planeamento e uma 
coordenac ̧ão sólida da Rede;

• ￼Através da Promoção do interca ̂mbio de informac ̧a ̃o e o estudo de mate ́rias de 
interesse comum;

• Fomentar e coordenar iniciativas, projectos e propostas de acc ̧ão para a cooperac ̧ão e 
interca ̂mbio de experie ̂ncias entre as cidades, suas organizac ̧o ̃es e restantes entidades 
signata ́rias, assim como a sua posterior implementac ̧ão:

• Promover a colaborac ̧ão e coordenac ̧a ̃o entre agentes, estruturas, entidades pu ́blicas 
e entidades privadas que possam contribuir para o desenvolvimento do territo ́rios 
transfronteiric ̧o, através de um novo modelo de cooperação, assente num novo 
paradigma de produtos turísticos...



IV.  REDE CENCYL -  DESAFIOS E OPORTUNIDADES

                       GRUPO DE TRABAJO - CENCYL TURISMO 

QUESTÕES | REFLEXÕES |CONSIDERAÇÕES:

• Criar Cadeias de Valor para a Rede;

• Encontrar Denominadores comuns;

• Mudar o Paradigma: Trabalho comum, Gestão, de Comunicação, de Promoção…;

• Começar a fazer coisas novas, em conjunto efectivamente!;

• Passar a uma nova Etapa;

• Montar Produtos vendáveis;

• Produtos = conjunto de serviços: únicos, intangíveis;

• Aproveitar a Cooperação para ganhar músculo, velocidade e vantagem competitiva;

• Assumir o COMPROMISSO!!...
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Muchas Gracias & Obrigado!

José Martins (consultor)
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