
� � � � � � � � 	 
 � � � � � �� � � � � � 	 � 	 �


 � ���� � � � � � � � � � �� � �� �

�� � � �� 	 �  ! �  ! "  �

Turismo de negócios: viabilidade e potencial 
 

Marco Roberto Correia • Rosária Pereira  
ESGHT, Universidade do Algarve 

mrscorreia@gmail.com • rpereira@ualg.pt 
 

 
 

Resumo 
 

O turismo de negócios está em expansão, porém, não tem sido acompanhado pelo 
necessário esforço de investigação de fundo, nomeadamente, no que respeita às 
relações que se estabelecem no espaço e que intervêm na sua formação enquanto 
tipologia turística. A partir de um inquérito e de entrevistas realizadas a agentes de 
turismo, efectuou-se um estudo com o objectivo de averiguar a viabilidade e potencial 
de desenvolvimento da tipologia de turismo de negócios num centro urbano. Ao 
contextualizar-se qualitativamente os dados, constatou-se que esta surge associada à 
integração da oferta turística e à articulação que se estabelece entre organizações a 
operar no terreno. 
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1. Introdução 
 

 
A viagem de negócios, revelando influência nos fluxos turísticos 

contemporâneos, e embora anteriormente extrínseca à esfera dos tempos livres e 

do lazer, porque essencialmente instrumental, tem vindo progressivamente a 

ganhar novos contornos. Actualmente, faz sentido perspectivar a viagem de 

negócios não apenas como viagem individual e relacionada com o trabalho e/ou a 

actividade profissional, mas também como viagem grupal e sócio-cultural, pelo 

modo como se tem processado o seu diálogo e fusão com o tempo do lazer e com 

o turismo. 

Embora o turismo de negócios esteja a tornar-se progressivamente 

importante, quer a nível internacional quer nacional, tem predominado a análise 

económica conjuntural desagregada sobre o tema. Por outro lado, à semelhança 

do que sucede com o fenómeno turístico, em geral, quer devido à relativamente 

recente intensificação dos movimentos turísticos associados aos negócios e 
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profissões quer à crescente complexidade das relações que no seu âmbito se têm 

entretecido quer, ainda, devido à pluridisciplinaridade de abordagens que se têm 

utilizado no seu estudo (diversidade de conceitos e estatísticas), tem sido 

particularmente difícil apresentar uma visão holística e integrada de turismo de 

negócios, representando assim um terreno fértil de oportunidades futuras de 

investigação (Davidson, 1994; Kulendran e Wilson, 2000; Crouch e Louviere, 

2004; Turismo de Portugal, 2005; Ladkin in Buhalis e Costa, 2006; 

OMT/UNWTO, 2006). 

Neste encadeamento, e apesar de recentes e promissores esforços, torna-se 

absolutamente necessário articular a vontade e o conhecimento dos vários 

intervenientes  interessados no desenvolvimento e consolidação deste importante 

segmento (académicos, sectores público, privado e público-privado) para a 

construção de todo um conjunto de definições e instrumentos de medida comuns 

que cimentem uma base técnica lata1, também, para a moldagem de futuros 

debates académicos sobre o assunto (Crouch e Louviere, 2004; Turismo de 

Portugal, 2005; Ladkin in Buhalis e Costa, 2006; OMT/UNWTO, 2006). 

O artigo propõe, assim, uma visão de conjunto do turismo de negócios, 

procurando recentrar a investigação a partir da necessidade emergente de um 

paradigma qualitativo holístico sobre o tema, sem prejuízo da evolução futura, 

desejável, noutros sentidos. Neste contexto, é sugerida uma estrutura que se 

debruçará sobre três pontos-chave: 1) a experiência turística e o turismo de 

negócios, focando a interconexão tridimensional entre os conceitos de 

experiência turística, turismo de negócios e espaço urbano (território de eleição 

para o seu desenvolvimento), realçando subliminarmente a importância da 

evolução da sua relação na formulação de uma tipologia turística; 2) a 

propedêutica e desenvolvimento da investigação conduzida; 3) a avaliação da 

viabilidade e potencial de desenvolvimento da tipologia de turismo de negócios 

num centro urbano (Portimão), como resultado duma investigação “socialmente 

localizada” (Featherstone, 1987 apud Lew et al., 2007:24). 

                                                 
1 Esta deverá ter em conta não apenas os aspectos estatísticos e económicos, mas também os 
aspectos sócio-culturais e ambientais. 
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2. A experiência turística e o turismo de negócios 
 
 

A experiência turística contemporânea pode ser interpretada como uma das 

manifestações institucionais da separação entre a modernidade racional (logos) e 

as necessidades e desejos não racionais (eros) (Wang, 2000:39 apud Lew et al., 

2007:319), evidenciando a ambivalência actual existente entre o paradigma 

racional da modernidade (reflexão cognitiva) e o paradigma afeccional (das 

emoções) da pós-modernidade (reflexão estética), e entre os tempos-espaços do 

trabalho e os tempos-espaços dos tempos livres (Santos, 2002; Lew et al., 2007). 

Nas sociedades contemporâneas globais (pós-industriais e pós-fordistas) tem-

se vindo a assistir, cada vez mais, à fusão e compressão2 dos tempos-espaços do 

trabalho (logos) e dos tempos livres (eros), sendo a sociedade caracterizada por 

uma economia de sinais (signos e símbolos3) e de experiências, juntamente com a 

comercialização e o consumo (Zukin, 1995 apud Lew et al., 2007:325). 

Embora a fuga do sujeito turístico para um mundo de fantasia/ficção se 

apresente como uma simulação cuidadosamente controlada de eros, mantendo o 

mundo profundamente ordenado da modernidade racional (logos) (Oakes e 

Minca in Lew et al., 2007:321), os sujeitos turísticos já não são simplesmente 

iludidos por um simulacro de fuga mas, como agentes de reflexão estética (pós-

modernidade), aceitam e encarnam eles próprios os paradoxos e ilusões da 

modernidade (reflexão cognitiva), inventando novas formas de fugir ao próprio 

turismo (estandardizado), assumindo-se como sujeitos turísticos incorporados, 

contraditórios e contingentes que buscam descoberta, experimentação, 

aprendizagem e conhecimento, mas também puro descanso (Oakes e Minca in 

Lew et al., 2007). Da aldeia turística4 às explorações do vagabundo global5, o 

                                                 
2 Entre outras características, com a redução dos períodos de férias (mais curtos e frequentes), 
pressionando a intensidade da experiência turística. 
3 Respectivamente, objectos e abstracções com significação / significado (ex: a bandeira 
portuguesa e o seu simbolismo, as marcas).  
4 Expressão do Turismo de Massas dos anos 60 corporizada, por exemplo, no Club 
Mediterranée. 
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sujeito turístico actual procura espaços que ofereçam diferentes “cocktails” de 

liberdade e controlo (Oakes e Minca in Lew et al., 2007:325). 

Aquilo que o sujeito turístico procura é, em parte, aquilo a que foi levado a 

acreditar ser desejável na formação da sua identidade pessoal (Prentice in Lew et 

al., 2007:297), desejando ter, em simultâneo, opções de escolha e/ou 

combinações entre “novo” e “velho”, tradicional e moderno, activo e passivo, 

produtos e serviços autênticos, mas também derivados, combinando experiências 

mais intensas de viagem com experiências mais repousadas (saúde e bem-estar), 

procurando férias ou experiências de viagem que sejam, concomitantemente, 

personalizadas e percebidas como “autênticas” (os cheiros, os sabores, os sons, o 

toque de uma cultura) (Gonçalves, 2008:11). 

O enquadramento adequado das determinantes intrínsecas (personalidade e 

estilo de vida dos indivíduos6) e extrínsecas (conjunturais7 e estruturais8) da 

procura turística (Sharpley, 1994; Cunha, 1997; Henriques, 2003) desempenha 

um papel importante na concepção, desenvolvimento e diversificação do produto 

turístico (específico e global), a partir de uma gestão inovadora e sustentável9 dos 

recursos turísticos, mas também é importante na definição do modo de 

comercialização do produto turístico pela cadeia de valor que, em conjunto com 

outros aspectos contextuais do espaço/destino turístico, numa perspectiva de 

integração e de interacção conducente à estruturação de uma imagem/conceito 

sobre a estada, o destino e a região na sua totalidade, formam a oferta turística 

(objecto turístico) (Henriques, 2003:162). 

A noção da existência de uma tipologia turística (turismo rural, turismo 

cultural, turismo de natureza, turismo de saúde, turismo urbano, turismo de 

negócios) (Cunha, 1997, 2001; Henriques, 2003) surge, então, a partir da 

                                                                                                                                               
5 Expressão de um turismo “novo”, mais engajado. 
6 Com carácter permanente, dinâmico, irracional, inconsciente. 
7 Ligadas ao curto prazo e associadas à situação económico-social de cada país (estabilidade 
económico-social e política, infra-estruturas e preços turísticos, eficiência de marketing) 
(Cunha, 1997; Henriques, 2003). 
8 Ligadas ao médio/longo prazo e associadas ao processo de desenvolvimento económico-social 
(nível de vida e rendimento disponível, demografia e urbanização, progresso tecnológico nos 
transportes, duração do tempo de trabalho) (Cunha, 1997; Henriques, 2003). 
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intersecção a longo prazo entre procura turística, produto turístico e oferta 

turística num determinado espaço (destino). No caso específico do turismo de 

negócios, esse território é, por excelência, o espaço urbano.    

 
 

Figura 1 – Fases do desenvolvimento de produtos turísticos. Adaptado de Agência do 
Arade (2005:21) 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O espaço urbano emerge assim como uma unidade de produção, mobilização 

e troca de conhecimento, lugar de concentração (incubação/captação) e interface 

(difusão), conjunto morfológico, sócio-cultural e económico diferenciado, 

funcionalmente integrado numa rede hierarquizada de complementaridades que 

lhe permitem organizar a sua região e integrar-se na economia global (Henriques, 

2003:34). 

                                                                                                                                               
9 Preocupação com o planeamento a longo prazo das componentes ambiental, sócio-cultural e 
económica.  
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Na qualificação de um espaço urbano enquanto cidade (realidade em 

mutação), intervêm critérios, nomeadamente, de ordem demográfica, geográfica, 

económica e sócio-cultural, podendo as áreas urbanas apresentar várias 

dimensões, desde o pequeno centro (com identidade própria situado numa área 

rural ou balnear) até à grande cidade (metrópole) (Henriques, 2003:32-34). 

Na era da globalização, cada vez mais, conforme sustentam Ashworth e 

Tunbridge (1990, apud  Lew et al., 2007:260), o sujeito turístico contemporâneo 

está “multimotivado” e os centros urbanos de pequena, média ou grande 

dimensão estão a tornar-se “multifuncionais” e “multidimensionais”, devendo-se 

perspectivar o seu desenvolvimento na confluência entre o global (do 

visitante/turista) e o local (do residente), entre o “produto turístico” e o 

“ambiente para viver e trabalhar” (Burtenshaw, Bateman e Ashworth, 1991:218; 

Murphy, 1997:3 apud Lew et al., 2007:263). Para que tal se efective em 

sustentabilidade, é necessário identificar o que distingue um centro urbano de 

outro e promover a partilha da responsabilidade no desenvolvimento, criando 

redes de conhecimento (clusters) e formas de actuação em parceria entre 

stakeholders (Henriques, 2003; Chang e Huang in Lew et al., 2007; Gonçalves, 

2008). 

Neste âmbito, o estudo da viabilidade e potencial de evolução de 

determinados recursos/produtos turísticos, associados ou não ao turismo de 

negócios no espaço urbano, particularmente na edificação de uma oferta global e 

integrada de turismo urbano, poderá observar, de acordo com Pearce uma matriz 

com dois eixos e duas dimensões: 1) temas urbanos (do lugar, cidade ou distrito 

relativamente à procura, oferta, desenvolvimento, marketing, planeamento, 

organização, operações e avaliação de impacto), com a dimensão “numa múltipla 

escala” e; 2) escalas espaciais (do lugar, cidade ou distrito relativamente às 

escalas regional/nacional/internacional), com a dimensão “ligações e influências 

causais entre escalas micro e macro” (Pearce, 2001, apud Lew et al., 2007:257). 

A globalização da economia, com a consequente internacionalização das 

relações organizacionais, a necessidade de comunicação e a difusão e partilha de 

conhecimento têm determinado o crescimento das reuniões de âmbito negocial, 
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comercial e profissional, sob as mais diversas formas e objectivos (Cunha, 

2001:259). Os negócios e as profissões têm actualmente como consequência a 

deslocação de grande número de indivíduos, dando origem a importantes 

movimentos turísticos de elevado significado económico para os locais, regiões 

ou países visitados (Cunha, 2001:51). Isto acontece porque, geralmente, as 

viagens ocorrem fora das épocas de férias (tempos livres ou lazer), contribuindo 

assim para a redução da sazonalidade do fenómeno turístico e da infra-estrutura 

turística e para a dinamização sócio-cultural e económica (Kulendran e Wilson, 

2000:48; Cunha, 2001:51; Turismo de Portugal, 2005:4), podendo ser pagas ou 

não pelas organizações a que os visitantes pertencem e representar um gasto por 

pessoa muito superior ao do visitante de lazer. 

No turismo de negócios é possível identificar duas vertentes fundamentais: 

uma vertente individual, constituída pelos “homens (e mulheres) de negócios” e 

uma vertente grupal (ou colectiva), constituída pela meetings industry (MI)10 

(Davidson, 1994; Kulendran e Wilson, 2000; Turismo de Portugal, 2005; 

OMT/UNWTO, 2006), sendo que o desenvolvimento de ambas, em menor ou 

maior grau, tem sido largamente influenciado pelas condições político-

económicas internacionais.  

Embora nas suas deslocações os “homens (e mulheres) de negócios”, na 

maioria das vezes, efectuem viagens instrumentais e estadas geralmente curtas11 

(Davidson, 1994; Kulendran e Wilson, 2000:49), utilizam, em menor ou maior 

grau, componentes e serviços da cadeia de valor turística a si dirigidos12 (Haden, 

2006). 

Na meetings industry, em termos latos, uma reunião (de indivíduos) rege-se 

por critérios como a dimensão, o tipo/perfil do organizador, o tipo/perfil de 

                                                 
10 Indústria dos encontros/reuniões ou MICE (Meetings, Incentives, Conventions/Conferences 
and Exhibitions/Expositions). 
11 Normalmente até três dias.  
12 Hotéis (Hard Budget/Low Cost - muitas vezes anexos aos aeroportos, Extended Stay Hotels, 
All-Suite Hotels), salas Lounge de aeroportos, cartões de passageiro frequente das companhias 
de aviação (Low Cost ou não), serviços de Spa e Fitness em hotéis/aeroportos, serviços de pré 
check-in (online). 
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participantes que concentra e o tema/motivação que promove (Turismo de 

Portugal, 2005:11). 

Apesar do nome - meetings industry - indicar o lado da oferta, pretende 

agrupar os visitantes de acordo com três componentes fundamentais: a) reuniões 

e conferências13; b) exposições/feiras14; c) incentivos15 (OMT/UNWTO, 2006:5), 

podendo-se definir uma viagem de meetings industry como uma deslocação para 

fora da área do ambiente habitual, com a finalidade de assistir a uma reunião, de 

menor (encontro de quadros) ou maior (congresso) dimensão, visitar uma 

exposição/feira, ou usufruir de uma viagem de incentivo (Turismo de Portugal, 

2005:10).   

                                                 
13 Consistem na assistência/participação em reuniões (encontros/eventos de carácter técnico-
científico, comercial e organizacional). A nível internacional e de um modo geral, as reuniões 
entre 10 e cerca de 300 participantes são, normalmente, consideradas de pequena dimensão; as 
reuniões entre cerca de 300 participantes e cerca de 1000 participantes são, normalmente, 
consideradas de média dimensão; as reuniões a partir de cerca de 1000 participantes são, 
normalmente, consideradas de grande dimensão (Turismo de Portugal, 2005; OMT/UNWTO, 
2006). Podem igualmente definir-se dois mercados para uma reunião, a nível internacional: (1) 
corporate – empresas (reuniões internas, externas e mistas); (2) non-corporate – organizações 
governamentais, não governamentais e associações de abrangência internacional / nacional 
(Turismo de Portugal, 2005:11). No que concerne às reuniões corporate, a frequência está 
dependente da necessidade, existindo uma maior homogeneidade de participantes. O processo 
de decisão é mais rápido e o processo de preparação é mais curto. Normalmente, são reuniões de 
menor dimensão e curta duração, com maior repetição do lugar/sede e com maior importância 
relativa de equipamento e serviços específicos, abrangendo frequentemente eventos como 
jornadas, seminários, apresentações, cursos, workshops, conselhos de administração (Turismo 
de Portugal, 2006:9). No que concerne às reuniões non-corporate, a frequência repete-se no 
tempo com periodicidade variável, existindo uma maior heterogeneidade de participantes. O 
processo de decisão é mais lento e complexo e o processo de preparação é mais longo. 
Normalmente, são reuniões de maior dimensão e com uma duração habitual de 3 a 5 dias, com 
maior variedade na escolha dos destinos/sedes e com maior importância relativa dos aspectos 
alheios às instalações da reunião, abrangendo frequentemente eventos como convenções, 
congressos, assembleias, conferências, fóruns, simpósios, encontros (Turismo de Portugal, 
2006:9). 
14 Consistem em apresentações públicas, com uma duração habitual de três a cinco dias, 
destinadas a atrair a presença de profissionais - Trade Shows - e/ou do público em geral, 
relacionadas com uma ou mais temáticas (Turismo de Portugal, 2005:10). A qualificação de um 
local/destino para Exposições/Feiras revela-se, principalmente, através da qualidade dos 
conceitos de espaço que oferece, das políticas de preço definidas, da possibilidade de integração 
com outros eventos de natureza profissional/empresarial ou lúdica e da quantidade de espaço 
disponível (Turismo de Portugal, 2005:53). 
15 Consistem numa ferramenta global de gestão que usa uma experiência de viagem excepcional 
(prémio de desempenho) para motivar e/ou reconhecer os seus participantes, devido ao aumento 
do nível de produtividade em apoio à organização (Turismo de Portugal, 2005:10). Os 
incentivos podem ser puros (sem qualquer componente de trabalho associada) ou transformados 
(com componente de trabalho associada – reunião, apresentação de um produto, apresentação de 
resultados da empresa, formação, outros) (Turismo de Portugal, 2005). 
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Das três componentes da meetings industry, a componente reuniões e 

conferências tem sido a mais estudada (OMT/UNWTO, 2006:5). Apesar de 

possuírem algumas características distintas, estas três componentes partilham 

aspectos comuns (alojamento utilizado; reuniões/conferências organizadas no 

âmbito de exposições/feiras ou viagens de incentivo; inclusão de actividades 

sociais e de lazer; instalações/equipamentos e tecnologia similar nos 

locais/destinos; fornecedores de serviços comuns; definição estratégica 

(marketing) comum através de Convention Bureaux16), permitindo que se lhes 

refira frequentemente de forma holística, potenciando sinergias, embora seja cada 

vez mais difícil delimitar fronteiras entre si (Ladkin in Buhalis e Costa, 2006:56-

57).  

A meetings industry é extremamente complexa e fragmentada devido à 

diversidade de elementos que operam no seu seio, referindo-se o lado da procura 

aos assistentes/delegados/participantes (consumidores), enquanto o lado da oferta 

engloba uma série de elementos que, em menor ou maior grau, se encontram 

ligados ao fornecimento, organização e promoção de valor (Ladkin in Buhalis e 

Costa, 2006:58; OMT/UNWTO, 2006:12). Identifica-se, assim, a interacção de 

três tipos de elementos a) os clientes/compradores (Buyers)17, que pretendendo 

promover determinada realização (reunião, exposição, incentivo), determinam a 

sua tipologia de evento e o conjunto de infra-estruturas e serviços necessários 

para o efeito; b) os fornecedores/vendedores (Suppliers)18, que providenciam os 

                                                 
16 Organismos de cariz público-privado que concertam e promovem os agentes e os serviços de 
Turismo de Negócios existentes num destino turístico.  
17 Englobam os mercados corporate e non-corporate. No caso das exposições/feiras, a entidade 
compradora/promotora do evento poderá ser, simultaneamente, a detentora/vendedora do 
espaço. 
18 Englobam: a) os destinos – recursos turísticos, marketing e promoção (Convention & Visitors 
Bureaux e outros organismos de turismo regionais/nacionais); b) os locais de encontro – hotéis 
(gerais ou especializados), centros de convenções/congressos/exposições, locais de encontro 
pouco habituais (locais históricos convertidos – palacetes, castelos, fábricas); c) os fornecedores 
de serviços – companhias aéreas, rent-a-car, agências de viagens, nomeadamente as Destination 
Management Companies (DMCs – inbound – que também podem actuar como intermediárias), 
as Travel Management Companies (TMCs – outbound – que também podem actuar como 
intermediárias), os GDSs (Global Distribution Systems), empresas de serviços não exclusivas da 
Meetings Industry (catering, tradução, fotografia, merchandising), empresas de tecnologias de 
informação (hardware/software) e de hardware não electrónico (construção de stands e 
sistemas de assento) e empresas de representação em marketing e consultadoria. 



� � � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � 	 � 	 � � # $ � � � �%��
�

 

destinos, locais e serviços para satisfazer a procura; c) os intermediários19, que 

podem assumir o papel de compradores em nome de clientes, ou intermediar um 

conjunto de outras actividades, incluindo o planeamento e a gestão de um evento 

(Ladkin in Buhalis e Costa, 2006: 58). Normalmente, quanto maior é o evento e o 

número de participantes, maior é a tendência de recurso à intermediação (Ladkin 

in Buhalis e Costa, 2006:60; Haden, 2006). Caso exista a necessidade regular de 

se realizar eventos, ao passo que as organizações de maior dimensão podem 

contar com departamentos e/ou profissionais dedicados a nível interno, ou 

recorrer externamente a empresas e/ou profissionais especializados, as 

organizações de menor dimensão contam, frequentemente, com um profissional 

dedicado, assistente pessoal ou secretária (Ladkin in Buhalis e Costa, 2006:60; 

Haden, 2006). A variação na pessoa responsável pela organização dos eventos, 

influente no processo de selecção do destino/local de encontro, representa para os 

fornecedores o seu ponto de contacto, mas também desafios permanentes de 

marketing (Ladkin in Buhalis e Costa, 2006:60). 

Com base na literatura científica (Crouch e Louviere, 2004; Turismo de 

Portugal, 2005 e 2006; OMT/UNWTO, 2006; Buhalis e Costa, 2006; Davidson, 

2005, 2007; Haden, 2006), o futuro do turismo de negócios será influenciado por 

mudanças numa procura com crescentes exigências e expectativas20, estimulando 

a concorrência crescente de uma oferta de produtos e serviços cada vez mais  

 

                                                 
19 Englobam os organizadores profissionais de congressos/conferências (OPC/PCO) e as 
empresas organizadoras de eventos (agências de pesquisa de locais de encontro (casas de 
incentivo/incentive houses), agências de produção, marketing e comunicação, 
organizadores/contratadores de exposições). Paralelamente, ainda fazem parte do sistema da 
Meetings Industry associações internacionais/nacionais, publicações/media e instituições 
educativas.  
20 Maior pressão orçamental sobre a força de trabalho e as viagens nas organizações; menor 
antecedência da reserva; redução do número de dias do evento e da dimensão dos grupos; 
melhores níveis de adesão; maior informalidade e diversidade étnica, etária e de género; 
preocupação com a utilidade, originalidade e interacção educacional e social [networking] do 
evento principal e do programa social/de lazer; preocupação com a 
responsabilidade/sustentabilidade social e ambiental (actividades em benefício do 
ambiente/comunidade local – reciclagem/green meetings); preocupação com o bem-estar 
(actividades de fitness e spa e possibilidade de se fazer acompanhar por familiares/amigos); 
migração da 1ª classe e classe executiva para a classe económica e Low Cost. 
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especializada em: a) destinos/locais21; b) tecnologia22; c) valor.23 

 

3. Propedêutica e desenvolvimento da investigação 

 

A investigação empírica, cíclica e interactiva, de desenho exploratório, é a 

base do presente artigo e processou-se através de três etapas interdependentes 

com carácter de simultaneidade temporal: a) etapa epistemológica; b) etapa 

teórico-morfológica; c) etapa técnica (entre 1 de Agosto e 30 de Setembro de 

2008) (Lessard-Hébert et al., 1994). 

Na etapa epistemológica procedeu-se à definição paradigmática da 

investigação (abordagem qualitativa), à definição do modo de investigação 

                                                 
21Domínio/estabilização da Europa (ocidental), América do Norte, Oceania e progressivo 
crescimento de destinos/economias emergentes (Europa de leste, sudoeste asiático, América 
Latina, Médio Oriente); maior proximidade do destino ao local de origem dos participantes; 
locais de encontro menos habituais (centros urbanos de menor dimensão, locais históricos, 
barcos de cruzeiro/recreio, hangares de bases militares/aeroportos); 
possibilidade/diversidade/criatividade de experiências/actividades; custo; segurança; clima; 
qualidade (estada/alojamento/instalações e zonas envolventes/catering); limpeza; 
prestígio/imagem; acessibilidades, transportes e comunicações (duração/distância das viagens 
para/no destino, facilitação da logística); oferta turística integrada e personalizada (packages 
bem estruturados); cenário ambiental e sócio-cultural rico; infra-estruturas e capacidade técnica 
e espacial instalada (eventual integração de centro de reuniões/exposições e alojamento, 
configuração/adequação de espaços/salas de intervalo/sessão/exposição, equipamento 
tecnológico/audiovisual de última geração, separação de áreas de trabalho/descanso, controlo de 
iluminação/ventilação/temperatura); disponibilidade/assistência de pessoal com experiência e 
know-how (profissionalismo); eficácia de comercialização/comunicação.  
22 Redução de tempo e custos; capacidade de actualização de pessoal/instalações/equipamentos 
em tecnologia de ponta; importância da Internet (selecção de destinos/locais, acesso a sistemas 
de gestão/informação/programas/formulários de reserva/papers, confirmação de presenças, 
detalhes de pagamento e reservas de hotel). McCabe et al. (2000:291 apud Buhalis e Costa, 
2006:61) categoriza a tecnologia actualmente usada no seio do Turismo de Negócios em duas 
vertentes: a) tecnologia em operações, que inclui sofware disponível para os Convention & 
Visitors Bureaux e os meeting/exhibition planners, relacionado com os Request For Proposals 
(RFP – pedido para propostas de preços/condições de contratação de instalações/serviços), com 
a preparação e avaliação dos aspectos relacionados com as visitas de inspecção (Inspection 
Visits) ao destino/local, com a logística (serviços, reservas, registo, identificação, localização 
(Radio Frequency Identification e feedback de participantes), com a partilha de conteúdo e 
documentação, com o marketing (Customer Relationship Management) ; b) tecnologia para o 
consumidor, que inclui o equipamento audiovisual, as ferramentas de participação remota 
alternativa (videoconferência, teleconferência – complemento da experiência “cara-a-cara”), as 
ferramentas de interacção, partilha de conteúdo/documentação e de acesso à Internet no local 
(Wireless, Personal Digital Assistants e outras), as ferramentas de acesso ao local (cartões 
inteligentes).  
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(estudo de caso/objecto de estudo – município de Portimão) e das respectivas 

técnicas de recolha de dados (documentais e não documentais). Estes meios 

revelaram-se os mais adequados aos objectivos da investigação, ou seja, 

clarificar a importância e a possível evolução do turismo de negócios num centro 

urbano de pequena dimensão como Portimão e, consequentemente, averiguar 

como se poderia processar no futuro a sua articulação com outras formas de 

turismo, nomeadamente, o enquadramento numa oferta global de turismo urbano. 

Neste sentido, procurando responder à questão sobre “Qual a viabilidade e o 

potencial de desenvolvimento da tipologia turística de negócios num pequeno 

centro urbano como Portimão?” e preconizando um mix de contexto de 

descoberta/exploração com contexto de prova/verificação, formulou-se a 

hipótese geral: “A tipologia de turismo de negócios é viável e tem potencial de 

desenvolvimento num pequeno centro urbano como Portimão”. 

Esta demanda foi suportada por uma conceptualização teórica recorrendo à 

interconexão entre os conceitos de experiência turística, tipologia turística, 

turismo de negócios, espaço urbano e à matriz de Pearce (2001, apud Lew et al., 

2007:257) e foi elaborada com base em acervo bibliográfico diverso (bibliotecas 

e Internet), durante a etapa teórico-morfológica.  

Na etapa técnica, procurando a triangulação e convergência/divergência de 

dados, recorreu-se a técnicas de recolha documentais (análise documental e de 

conteúdo: bibliografia diversa, especializada (brochuras, jornais municipais e 

outros - Turisver/Publituris/Ambitur) e informação estatística (INE - fontes 

secundárias) e não documentais (observação não participante e inquérito). A 

recolha de dados, por inquérito, respeitando princípios epistemológicos 

(objectividade, validade, fidelidade), socioprofissionais e éticos (acordo dos 

intervenientes) obedeceu a três fases.  

Na primeira, e após o estabelecimento de um contacto telefónico inicial (em 

Agosto de 2008) com agentes representativos ligados à oferta turística (cadeia de 

valor) e ao turismo de negócios no município de Portimão (sectores privado e 

                                                                                                                                               
23 Ideia de value for money e word of mouth; cooperação entre sector público/privado; 
informação útil, clara, rigorosa, criativa; identificação clara dos responsáveis pela organização 
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público-privado), foram identificados sete potenciais inquiridos/entrevistados. 

Seguiu-se uma segunda fase de contactos telefónicos (ainda em Agosto de 2008), 

com os referidos agentes, para a realização de inquérito/entrevista informal, 

contendo diversas questões relacionadas com o turismo de negócios, 

nomeadamente, sobre a visão global das respectivas organizações para a área. 

Isto possibilitou a elaboração de um guião de entrevista formal estruturado e 

centrado, constituído por nove variáveis/unidades de análise (Lessard-Hébert et 

al., 1994) (I – oferta; II – procura; III – operações; IV – planeamento; V – 

marketing; VI – organização; VII – avaliação do impacto; VIII – 

desenvolvimento; IX – outros comentários/sugestões), reagrupadas no âmbito do 

estudo (análise pelo lado da oferta), a partir de Pearce (2001, apud Lew et al., 

2007:257), evidenciando, a um nível local, o tema urbano “turismo de negócios” 

e sua situação relativamente às mesmas, integrado numa análise holística de 

turismo urbano. Na terceira fase, após pedido formal de colaboração, foram 

obtidas duas entrevistas formais estruturadas/focalizadas (informadores-

chave/amostra), via e-mail (em Setembro de 2008), com base em 3 critérios: 1) 

representatividade; 2) know-how técnico; 3) disponibilidade. As entrevistas 

formais, revelando apenas uma parte da realidade (oferta), foram analisadas com 

cautela, segundo um protocolo previamente definido.  

 

 

4. Avaliação da viabilidade e potencial de desenvolvimento da 
tipologia de turismo de negócios num centro urbano  

 

Tendo a investigação, que serve de base ao artigo, como estudo de 

caso/objecto de estudo o município de Portimão, procede-se, assim, à 

contextualização e resumo dos resultados. 

O concelho de Portimão fica situado no Algarve (Barlavento), no sul de 

Portugal, com uma área de aproximadamente 183 km2, é constituído pelas 

freguesias de Portimão, Alvor e Mexilhoeira Grande, tem mais de 48611 

                                                                                                                                               
dos eventos. 
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habitantes e o comércio (de retalho), o turismo (alojamento e restauração) e a 

construção civil dominam, enquanto actividades económicas básicas (INE, 

2007). A procura turística tem origem no mercado interno, Espanha, Reino 

Unido, Alemanha e Países Baixos (INE, 2007). A análise global (SWOT) dos 

dados recolhidos evidenciou que a variedade e complementaridade da oferta 

turística de recursos, produtos e serviços (segurança, clima ameno, vocação para 

o lazer, instalações/equipamentos para turismo de negócios, hotéis de 4 e 5 

estrelas, rent-a-cars, agências de viagens, transportes, restaurantes, animação 

nocturna (casino), golfe, cultura, gastronomia, paisagem, marinas, portos, 

cruzeiros, realização de eventos desportivos e culturais) são pontos fortes, se 

forem potenciados pelas oportunidades (voos low cost/charter, procura de novas 

experiências e programas de clever leisure/eventos) e não forem influenciados 

pelas ameaças (destinos concorrentes, massificação). Por outro lado, 

representarão pontos fracos a ser melhorados alguns serviços e instalações ainda 

pouco desenvolvidos e não consentâneos com as necessidades de um segmento 

alto, a relativa sazonalidade das ofertas de voos, a necessidade de requalificação 

urbana e melhoria do ordenamento urbano e a relativa desarticulação entre 

agentes públicos e privados, resultando numa ausência de maior integração da 

oferta turística urbana. 

Relativamente às duas entrevistas formais recolhidas (uma do sector privado 

e outra do sector público-privado), no geral, existiu convergência na necessidade 

de se começar a encarar o turismo de negócios como uma oportunidade de 

complemento à oferta turística existente em Portimão, baseada no produto “sol e 

praia/mar”, permitindo quebrar a sazonalidade endémica associada, alavancar 

outros segmentos de mercado associados ao turismo urbano e rentabilizar o 

investimento infra-estrutural realizado. Existiu divergência relativa no facto da 

organização público-privada possuir uma visão mais alargada e integrada do 

destino turístico numa múltipla escala, à semelhança do preconizado por Pearce 

(2001, apud Lew et al., 2007:257), procurando, na elaboração da sua estratégia 

organizacional, englobar as escalas local/regional/nacional/internacional. 

Relativamente à variável I – oferta, os entrevistados admitiram a existência de 
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“boas infra-estruturas e serviços” adequados ao turismo de negócios (Portimão 

Arena, Centro de Congressos do Arade). Para a variável II – procura, apesar dos 

entrevistados terem referido ser “tímida” e da parte de empresas e organismos 

nacionais, apresenta “espaço para crescimento”. Em relação à variável III – 

operações, os entrevistados acreditam que a experiência, a “potenciação de 

recursos e exploração de sinergias” aumentará a competitividade do município. 

Com respeito à variável IV – planeamento, os entrevistados (com maior 

entusiasmo da organização público-privada) alertaram para a necessidade de 

planear e articular local e regionalmente a oferta, permitindo “potenciar a 

integração e o investimento promocional”. Relativamente à variável V – 

marketing, os entrevistados denotaram uma preocupação em “incrementar as 

acções de marketing” internas e externas, como a participação nas associações 

internacionais e nas principais feiras do sector (EIBTM, IMEX, CONFEX), 

intensificar a colaboração com entidades regionais e nacionais (ATA, Turismo de 

Portugal), realizar fam trips e investir em publicidade. Em relação à variável VI – 

organização (do sector), os entrevistados pareceram estar confiantes numa “maior 

articulação futura entre agentes do turismo”, relativamente a parcerias e partilha 

de negócio. Para a variável VII – avaliação do impacto, os entrevistados 

sugeriram a melhoria e incremento dos instrumentos de monitorização existentes 

(medição do número de eventos, número de participantes, dormidas geradas, 

Advertising Equivalent Value) e a possibilidade de “constituição de um 

Observatório do Turismo para Portimão”. Em relação à variável VIII – 

desenvolvimento, os entrevistados referiram a importância da “contínua 

requalificação infra-estrutural e urbana e melhoria do ordenamento urbano”, de 

um maior recurso aos instrumentos de marketing (articulando acções 

promocionais e programação de eventos), de integração da oferta e articulação 

com outros produtos (eventos desportivos). Para a variável IX – outros 

comentários/sugestões, não houve respostas. 

Estes resultados levaram à edificação de um modelo relacional de 

desenvolvimento do espaço/destino, sobre as relações que se deverão entretecer 

no âmbito da parceria público-privada, num espaço turistificado. 
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Figura 2 – Modelo Relacional de Desenvolvimento do Espaço/Destino 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusão 

 

O desenvolvimento sustentado do turismo de negócios depende da qualidade 

da organização do espaço urbano, nomeadamente, a nível do ordenamento 

espacial e urbanístico, da sua adequada funcionalidade em infra-estruturas e 

equipamentos gerais e específicos, das suas acessibilidades, do seu dinamismo, 

criatividade e capacidade atractiva de fluxos turísticos e, fundamentalmente, da 

coordenação organizacional, capaz de articular o ordenamento e o planeamento, a 

operacionalização de sistemas de gestão e a parceria entre o sector público e o 

sector privado (Cunha, 2001; Henriques, 2003; Agência do Arade, 2005; 

Gonçalves, 2008). 

Apesar do turismo de negócios se encontrar ainda em fase embrionária no 

município de Portimão (centro urbano de pequena dimensão), foi possível 

constatar que o mesmo é viável e tem potencial de desenvolvimento enquanto 
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tipologia turística, existindo atracções, infra-estruturas e equipamentos a si 

adequados. No entanto, verificou-se que é necessário promover um maior 

diálogo entre os vários stakeholders, no sentido em que só a parceria em rede 

permitirá ao município distinguir-se dos demais e afirmar uma identidade 

própria, relativamente à oferta. 

No que diz respeito ao estudo, apontam-se como limitações o número 

reduzido de entrevistas formais, o período temporal limitado da investigação e a 

indisponibilidade e dificuldade no acesso a informadores-chave qualificados e 

informados. 

Em termos de recomendações futuras, considera-se que o estudo deveria ser 

aprofundado, no sentido de possibilitar um maior conhecimento da situação 

relativa à oferta urbana geral de turismo, com inclusão de estudos sobre a 

procura. Paralelamente, considera-se que o estudo do turismo de negócios, como 

tipologia complementar ao turismo de eventos, também deveria ser encetado.  
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