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Resumo 

 

Quanto maior for o conhecimento estratégico sobre os mercados, produtos e serviços, 

processos e procedimentos, competências e legislação aplicável, mais fácil será a tomada de 

decisões nas actividades diárias por parte das organizações responsáveis. No caso do Pólo de 

Desenvolvimento Turístico do Oeste tem-se verificado uma orientação estratégica assente no 

desenvolvimento do fenómeno do turismo residencial e dos resorts integrados associados à 

implementação de produtos como o golfe, o touring cultural, a animação, entre outros, como 

uma forma de resposta aos problemas impostos pela sazonalidade. No sentido de averiguar 

estes pressupostos, o presente artigo pretende através de técnicas qualitativas baseadas na 

recolha documental e na análise de conteúdo de vários planos de orientação estratégica, 

verificar a visão organizacional desta entidade regional relativamente à implementação de 

uma oferta diversificada e diferenciada neste destino turístico. 

 

Palavras-chave: segundas residências; turismo residencial; resorts integrados e orientações 

estratégicas. 

 

 

Abstract 

 

 
The greater the strategic knowledge is on markets, products, services, processes and 

procedures, responsibilities and applicable legislation, the easier it will be for local 

authorities and businesses to make decisions on their own daily activities. In the case of the 

West Tourism Region there has been a strategic direction based on the development of the 

phenomenon of the second homes and residential resorts associated with the implementation 

of integrated products such as golf, cultural touring, entertainment, among others, as a 

response to the problems posed by seasonality. Through content analysis, the aim of the 

present article is to examine the organizational vision of this regional authority and, based on 

the strategic regional guideline plans, to offer a structured implementation of other types of 

tourism destination products. 

 

Keywords: second homes; holiday homes; residential tourism; residential resorts; strategic 

regional guideline plans. 
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Introdução 

 

Nos últimos anos, a actividade turística tem sofrido um conjunto de alterações 

que a tornam num fenómeno cada vez mais complexo de analisar e de investigar. 

Estas alterações podem estar relacionadas com as alterações de paradigma que se 

verificam por parte da oferta ao se adequar a uma procura cada vez mais 

diversificada.  

Assiste-se a uma clara heterogeneidade nas motivações dos indivíduos nas 

sociedades emissoras que se traduzem num verdadeiro “mosaico” de 

comportamentos e de atitudes onde, muitas vezes se verificam implícitos valores 

de ética e de sustentabilidade. Escolhe-se o rural, o verde, o ecoturismo, o 

turismo ético, os passeios ao ar livre, o contacto com a natureza, as artes 

tradicionais, as festas e outras expressões culturais tradicionais, o exotismo e a 

autenticidade (Cavaco, 2008). Paralelamente existe uma consciencialização 

generalizada de que é necessário recuperar os valores e os costumes perdidos em 

consequência do progresso, marcado pelo consumismo e pelas consequências 

negativas que afectam a saúde de cada um, assistindo-se a uma intensificação da 

procura de produtos e serviços que promovam o bem-estar individual inerente a 

novos estilos de vida. A resposta a esta procura tem sido colmatada com o 

crescente desenvolvimento de produtos, como a segunda habitação, que se 

apresenta como uma possível resposta a este tipo de necessidade. Para Huete 

(2009), o turismo residencial tornou-se num elemento básico que engloba um 

colectivo de indivíduos interessados em alcançar valores que lhes transmitam 

bem-estar e qualidade de vida. 

Por outro lado, a globalização e o processo de unificação da Europa através 

da implementação da circulação da moeda única facilitou as transacções 

comerciais e turísticas, assim como o incremento da oferta de residências para 

uso turístico e como consequência um aumento da concorrência dos receptores 

de turismo residencial. Ou seja, tudo pode apontar para um aumento das pessoas 

que vão optar pela compra de uma segunda residência, sobretudo em lugares 
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onde percebam que existem mais atractivos para o seu bem-estar (ibidem). Esta 

mobilidade inter-residências é cada vez mais heterogénea na forma como se 

apresenta, perante uma diversidade de motivações que a caracteriza. Estamos a 

falar, por exemplo, de utilizadores nacionais, internacionais, activos ou 

reformados, que utilizam estas residências em espaços como os resorts 

integrados, onde existe uma gestão integrada de hotelaria, atracções, desporto, 

entre outros.  

No caso do Pólo de Desenvolvimento Turístico do Oeste as orientações 

estratégicas para o desenvolvimento do turismo residencial em espaços como os 

resorts integrados surgem associadas ao desenvolvimento de produtos turísticos, 

como o golfe, o touring cultural, a animação, entre outros, como uma forma de 

resposta aos problemas da sazonalidade. 

 

 

1. Considerações sobre a segunda residência  

 

A utilização da segunda residência como prática turística não é um fenómeno 

recente (Cravidão, 1988). Há muito que a existência de casas de campo ou de 

praia fazem parte da paisagem que nos rodeia. Possivelmente cada um de nós, 

enquanto criança, tem no seu imaginário a casa onde outrora, na companhia dos 

pais e/ou dos avós, se deslocava de “armas e bagagens” durante longos meses de 

veraneio. Esses meses transformavam-se em tempos singulares e particulares que 

se quereriam ausentes de práticas regulares vividas no dia-a-dia. 

 O desenvolvimento da segunda residência foi acompanhado pelo 

amadurecimento das práticas de lazer e de turismo, que só a partir dos anos 60 do 

século XX foram expressão de análise pelo volume atingido tornando-se num 

alvo de estudo e reflexão pela aceitação que tiveram nas várias camadas sociais. 

Vários são os factores que contribuíram para este desenvolvimento: o 

crescimento económico que se registava em alguns países da Europa do Norte, a 

institucionalização das férias pagas, o desenvolvimento dos transportes e das vias 
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de comunicação, o aumento da esperança de vida aliado, por um lado ao 

envelhecimento da população nos países mais desenvolvidos e por outro, ao seu 

poder de compra (Almeida, 2009).  

Um dos primeiros obstáculos que se encontra ao estudar este fenómeno diz 

respeito à definição que lhe devemos atribuir. Isto porque, quando se pensa na 

prática turística em segundas residências pensa-se numa prática que, para alguns, 

está no limiar do conceito de turismo. Por exemplo, Cohen (1974) conclui que os 

proprietários de segunda habitação são considerados turistas marginais devido à 

sua forma de procedimento e à sua falta de inovação no seu perfil de viajante. No 

entanto, vários argumentos contrariam esta questão, justificados com base na 

importância que o mesmo constitui para o crescimento do turismo 

interno/doméstico, ou seja, se o ignorarmos significa negligenciar também dados 

importantes para justificar os comportamentos dos turistas e as infra-estruturas 

turísticas (Jaakson, 1986; Coppock, 1977).  

Constata-se também, que a apresentação das várias reflexões sobre este 

fenómeno espelha diferentes variáveis, que se encontram imbricadas nas 

características do próprio conceito, como por exemplo: (1) o tipo de regime de 

propriedade da habitação se é própria ou alugada; (2) o tipo de actividade que é 

desenvolvida neste tipo de alojamento, uma vez que à partida estas casas se 

destinam especialmente ao lazer e ao ócio, e o facto de aí se desenvolverem 

actividades profissionais possibilita ou não classificá-las como residências 

secundárias; (3) a distância a que fica da residência habitual; (4) o tempo de 

permanência, ou seja, se é apenas para utilização de fim-de-semana ou mesmo 

short break ou então, por um período mais lato como o período de férias; (5) e 

por último se o tipo de alojamento movíveis e/ou amovíveis fazem parte ou não 

desta classificação (Jaakson, 1986; Coppock, 1977; Mazón et al., 2008; Huete, 

2009; Almeida, 2009). 

O termo turismo residencial encerra em si alguma complexidade, existindo 

autores que o denominam como casa de férias, casa de verão, casa de campo, 

casa de fim-de-semana, segunda residência, residência secundária, turismo 
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residencial, semi-migração, migração de verão, suburbanização sazonal, segunda 

habitação, entre outros. No entanto podemos referir que este é um segmento onde 

o turista utiliza durante a sua estada uma segunda residência, que pode estar 

inserida num edifício ou condomínio privados ou então num conjunto turístico 

(resort) (Almeida, 2009).  

 

 

2. O turismo residencial e os resorts integrados 

 

No estudo do turismo residencial, a primeira constatação reside no problema 

conceptual do significado do mesmo dado às novas formas de mobilidade nas 

sociedades modernas que se situam entre a mobilidade temporal e a migração 

permanente (Bell e Ward, 2000; Williams e Hall, 2000). Se a definição de 

turismo já imbrica um problema conceptual difícil de esclarecer, o entendimento 

da questão semântica do turismo residencial é ainda bem mais complexo (Santos 

e Costa, 2009). Se não vejamos, logo à partida a própria expressão em si é 

contraditória porque se pressupõe que o alojamento turístico seja por si próprio 

um alojamento temporário, e o alojamento residencial, por regra permanente. 

Outros autores acrescentam que esta conjugação de palavras, que na sua natureza 

apresenta alguma controvérsia, tornou-se generalizada e utilizada como marca 

comercial ao serviço dos interesses dos promotores imobiliários e dos 

organismos estatais, fazendo com que se qualifique como actividade turística, a 

mera venda imobiliária de imóveis a não residentes (Mazón et al., 2008). No caso 

da literatura anglo-saxónica a utilização da expressão “turismo residencial” é 

muito escassa, sendo vulgarmente substituída pela expressão “second home 

tourism” (Huete, 2009). 

Em Portugal, nos últimos anos, a expansão da segunda residência deu lugar 

ao conceito de turismo residencial que é actualmente analisado como um novo 

paradigma no mercado imobiliário turístico (Almeida, 2009). A ideia é colocada, 

pela primeira vez em Portugal, no Plano Estratégico Nacional de Turismo em 
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2007. O turismo residencial e os resorts integrados surgem, entre outros produtos 

estratégicos, como um novo produto turístico, que pelo seu estudo diferenciado, 

irá verificar-se que são dois universos de alojamento distintos na forma como se 

apresentam.  

Temos por um lado a utilização de segundas residências situadas em zonas 

urbanas e/ou rurais, no litoral e/ou interior, como forma de turismo e de lazer, e 

noutra perspectiva o universo dos resorts integrados que consiste em segundas 

residências localizadas em empreendimentos turísticos que promovem um 

variado conjunto de actividades e experiências com características específicas, 

situados em espaços com continuidade territorial, planeados e submetidos a uma 

gestão integrada (TP, 2007). Na tabela seguinte apresentam-se as principais 

características de um resort integrado. 

 

Tabela 1: Caracterização dos Resorts Integrados 

 

Dimensão 
O alojamento normalmente ultrapassa as 2.000 camas podendo atingir as 

20.000. 

Motivações 
Os resorts integrados destinam-se, normalmente, a segmentos de mercado com 

motivações pelos desportos náuticos, golfe, mice, gastronomia, entre outros. 

Proprietários 
O alojamento pode ser utilizado de forma exclusiva ou então para investimento, 

colocando-o no mercado de arrendamento através de empresas especializadas. 

Experiência 

Os resorts integrados oferecem uma panóplia de actividades que vão desde o 

lazer, a estética e a animação. Estão inseridos num contexto onde predomina a 

qualidade, o respeito ambiental, a segurança, a sensação de exclusividade, 

novas experiências e estados emocionais positivos. 

Condições 

estruturais 

Os resorts integrados devem garantir todas as condições de segurança, vistas 

panorâmicas, eventos, paisagens variadas, oferta de lazer e serviços de 

restauração e serviço personalizado. 

Ambiente 

envolvente 

Encontram-se em ambiente urbano, periurbano, praia, rural, montanha, entre 

outros.  

Alojamento Diversidade na tipologia, na categoria e no tipo de propriedade do alojamento. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de PENT (TP, 2007), Huete (2009) e Almeida (2009). 

 

Este plano estratégico acrescenta que Portugal tem um elevado potencial para 

se desenvolver enquanto receptor do turismo residencial principalmente em 

regiões como Alentejo, Algarve e Oeste. Assim o principal objectivo de Portugal 

deverá ser focado num crescimento com qualidade e não em quantidade, não 
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devendo por isso o turismo residencial ser confundido com negócio imobiliário. 

O seu desenvolvimento deverá ter como base a qualificação e competitividade da 

oferta, a excelência ambiental e urbanística, a formação dos recursos humanos, e 

a dinâmica e modernização empresarial (TP, 2007).  

Por outro lado, estes espaços turísticos devem reunir esforços para acrescentar 

valor aos seus produtos, com base num sistema de experiências inovadoras que 

envolvam a variedade, a singularidade, a qualidade, a sofisticação e a simbologia 

aos clientes, mas sempre definido cuidadosamente tendo em conta os segmentos 

de mercado a que se dirigem.  

 

 

3. Os resorts integrados no pólo de desenvolvimento turístico do 

oeste 

 

A região do Oeste conhecida como “a terra de vinhedos e de mar” situada 

entre o Oceano Atlântico e o maciço que se estende para Norte desde a serra do 

Montejunto é, segundo o Plano Territorial de Desenvolvimento do Oeste (2008), 

“uma região de extrema beleza natural delimitada, a Oeste, por uma extensa linha 

de costa banhada pelo vigoroso oceano Atlântico, onde pontuam bonitas praias 

de areia fina, imponentes e escarpadas arribas e locais de inigualável beleza 

como as Berlengas, única reserva marítima do país, ou a Lagoa de Óbidos”. 

É um território com identidade geográfica e socio-económica própria, que 

abrange uma extensão de 2 220 Km
2
 caracterizada pela sua ruralidade assim 

como pela singularidade das suas praias e termas e pela riqueza patrimonial dos 

seus principais núcleos históricos.  

Actualmente esta região é circunscrita pela NUT III Oeste e tem a nomeação 

de Entidade Regional de Turismo do Oeste (ERTO), assim como a designação de 

Turismo do Oeste abrangendo, actualmente, doze municípios são eles: Alenquer, 

Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Óbidos, 

Peniche, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Alcobaça e Nazaré (ver mapa 
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1), que em colaboração com a administração central e local, tem como 

objectivos, a prossecução de políticas do sector, a realização de estudos sobre a 

sua região e a monitorização e a valorização da oferta que existe na região. 

 

 

Mapa 1: Municípios do Pólo de Desenvolvimento Turístico do Oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site do Turismo do Oeste (2010) 

 

No caso desta região a expansão de segundas residências atingiu, nos últimos 

anos, um grande desenvolvimento. De acordo com os Censos de 2001, o 

fenómeno da segunda habitação no Oeste cresceu 45% face a 1991, enquanto a 

média nacional foi de 40% (Roca e Leitão, 2008). Para além disso o turismo 

residencial e os resorts integrados são uma das referências no PENT (2007) 

como sendo um molde de desenvolvimento para a referida região.  

Esta crescente oferta de segundas residências inseridas nos resorts integrados 

inclui também a oferta de hotéis, imobiliário turístico, actividades desportivas, 

principalmente o golfe mas, também, a equitação, o ténis, bem como o comércio, 

a restauração, o spa e os health clubs. Esses empreendimentos oferecem ainda 

outros equipamentos e/ou serviços para aumentar a sua competitividade, entre 

eles, os country clubs, os centros de congresso e as áreas agrícolas com cultivos 

tradicionais. Fazem-se deles espaços onde se comercializam experiências únicas 
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capazes de surpreender e de satisfazer as expectativas inerentes à qualidade, à 

diferenciação e à afirmação da vertente do único (Cavaco, 2008).  

Para Roca e Leitão (2008) a região do Oeste é o principal destino, depois do 

Algarve, para quem quer ter uma segunda residência. Neste sentido é explicável a 

existência desta oferta através dos complexos turísticos que já existem e que 

estão projectados. Torna-se cada vez mais evidente que, de acordo com o 

aumento e com a diversificação da procura implícita nas práticas turísticas é 

necessária uma correcta planificação de futuras acções baseadas no real 

conhecimento do comportamento e no perfil deste tipo de turista residencial quer 

nacional quer estrangeiro, e na identificação das motivações que lhe estão 

subjacentes. Os autores acrescentam, que boa parte do investimento em resorts 

integrados é estrangeiro bem como o mercado de potenciais proprietários de 

segundas residências nesses empreendimentos (ibidem).  

Segundo o artigo publicado por Rowat (2010), a região do Oeste, ainda 

apelidada pelos mercados externos como região da Costa de Prata, tem vindo a 

ser apreciada pela beleza das suas praias e da sua natureza. Actualmente, existe 

uma preferência pela compra de imóveis nesta região por pessoas que fogem da 

massificação que atingiu, nos últimos anos, quase toda a região algarvia. 

Segundo o autor existem dez motivos que contribuem para a compra de 

propriedades na região do Oeste, são eles: (1) menor massificação no que 

respeita ao desenvolvimento turístico, sendo que a compra é realizada com base 

num destino onde estejam asseguradas as condições para um desenvolvimento 

sustentável da região; (2) acessibilidades asseguradas pela construção da auto-

estrada A8 que garante uma boa mobilidade inter-regional; (3) binómio 

tradicional/modernidade que se verifica pelas modernas construções que se criam 

na região, como hospitais, bancos, comércio mantendo-se ao mesmo tempo o 

espírito tradicional que a região sempre proporcionou a quem a visita; (4) 

diversidade cultural assente na variedade de eventos que se realizam na região; 

(5) viabilidade económica através da solidez do investimento; (6) existência de 

opções na região que dão continuidade do investimento apesar do aumento da 
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procura; (7) grande variedade de escolhas que dizem respeito à 

animação/recreação com base em outdoor activities, como surf, pesca, golfe e 

equitação; (8) diversificação e qualidade em produtos como a gastronomia e a 

produção vitivinícola; (9) clima temperado com temperaturas que tornam 

agradáveis os dias de Verão, contrariando as altas temperaturas que se fazem 

sentir no sul do país; (10) por último, praias que conseguem manter a sua 

naturalidade e a sua originalidade. 

Perante a crescente implementação de projectos (ver tabela 1) torna-se cada 

vez mais importante disponibilizar aos responsáveis, instrumentos que 

coadjuvem as acções no sentido de planificar e orientar, de forma a evitar 

situações de saturação como as que se vivem em Espanha, na região valenciana. 

De acordo com Huete (2009) é imprescindível a planificação de futuras 

actuações imobiliárias de forma racional e sustentável, assim como a 

implementação de soluções que atenuem os problemas de integração e a relação 

dos turistas com os autóctones desta região.  

 

 

4. Orientações e planos estratégicos 

 

De acordo com os estatutos enunciados no Diário da República, nº 4º da 

Portaria Nº 1153/2008, de 13 de Outubro (PCM, 2008) cabe à entidade, cujo 

nome se designa por Pólo de Desenvolvimento Turístico do Oeste, definir e 

implementar a estratégia para o desenvolvimento turístico desta região. Esta 

estratégia está assente em cinco planos estratégicos: (a) Plano Estratégico 

Nacional de Turismo (TP, 2007); (b) Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Oeste e Vale do Tejo (CCDRLVT: 2009); (c) Programa Territorial 

de Desenvolvimento do Oeste (AMO, 2008a); (d) Programa de Acção para os 

Municípios do Oeste e Municípios da Lezíria do Tejo (AMO, 2008b); (e) 

Programa do Quadro de Referência Estratégico Nacional - Centro (CE, 2007). 

Todos estes planos citam a importância do fomento de actividades associadas ao 
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turismo residencial e ao seu enquadramento territorial, assim como os respectivos 

impactes. 

Depois da verificação dos planos, a primeira referência que deve ser feita 

prende-se com a abrangência territorial dos mesmos, ou seja, a maioria não se 

dedica apenas à região em análise, mas também à região do Vale do Tejo. São 

duas regiões contíguas com características próprias e individuais, mas que 

totalizam um conjunto semelhante de estratégias devido ao seu estado de 

desenvolvimento. Referimo-nos ao Plano Regional de Ordenamento do Território 

do Oeste e Vale do Tejo (CCDRLVT, 2009), ao Programa de Acção para os 

Municípios do Oeste e Municípios da Lezíria do Tejo (AMO, 2008b) e ao 

Programa do Quadro de Referência Estratégico Nacional – Centro (CE, 2007).  

Na perspectiva destes documentos estratégicos está implícita a ideia que a 

região tem beneficiado com a expansão e valorização da agricultura, com o 

reforço das actividades de armazenagem e logística, bem como das 

acessibilidades, pela proximidade ao pólo de consumo e actividade económica da 

capital. Por outro lado, na vertente do lazer, o Oeste e Vale do Tejo são regiões 

com um forte potencial de procura que garante o desenvolvimento de produtos 

turísticos e de lazer, de qualidade e muito diversificados assentes em recursos 

regionais e nas identidades territoriais, marcadas pelas diferenciações históricas, 

culturais e paisagísticas. 

Este modelo territorial é sustentado pelo facto da região do Oeste estar 

referida como Pólo de Desenvolvimento Turístico no PENT (TP, 2007). Esta 

consagração traduz o reconhecimento inequívoco do potencial da região e da 

intenção política em valorizar o conjunto de recursos existentes que a posicionam 

como uma das regiões do país mais atractivas ao nível dos investimentos 

turísticos (AMO, 2008a). Deste modo, salienta-se a importância de salvaguardar 

a região das possíveis “tensões” que a possam afectar no decorrer do seu 

desenvolvimento. 

Os planos estratégicos PENT (TP, 2007), PROT OVT (CCDRLVT, 2009) e 

PTDO (AMO, 2008a) referem o turismo residencial, os resorts integrados e as 



D o s  A l g a r v e s  n º 2 0  -  2 0 1 1   P á g i n a  |  1 5  

 

  
 

actividades que lhe estão associadas, como produtos estratégicos sob a égide de 

orientações e critérios que possam coligir exigências de integração e qualificação 

territorial e ambiental, com uma ajustada flexibilização das localidades espaciais. 

Para reforçar esta ideia, sublinha-se também a importância do touring cultural, 

com base na diversidade dos centros históricos e monumentais da região, onde 

em associação com a elaboração de rotas turísticas poderá ser valorizado o 

conhecimento e o aproveitamento dos recursos existentes de forma a transforma-

los em atracções turísticas. Estas podem ser naturais, criadas pelo homem sem a 

intenção de atrair visitantes, criadas com o fim de atrair visitantes (artificiais) ou 

eventos especiais e mega eventos (Swarbrooke, 1995).  

Para além dos produtos estratégicos como os resorts integrados e o touring 

cultural e paisagístico, o produto golfe deve ser entendido como uma forma de 

resposta a problemas de sazonalidade e a sua oferta deve concentrar-se na região 

do litoral Oeste em conformidade com a implementação da oferta de resorts 

integrados. Na tabela 2 pode verificar-se essa conjugação estratégica que existe 

actualmente entre a criação de campos de golfe e os empreendimentos de resorts 

integrados. 

O turismo de golfe está associado a fluxos de turistas de valor acrescentado 

em função do seu nível de rendimento, permitindo alcançar taxas de receita per 

capita superiores à média. No que diz respeito à procura na Área Promocional de 

Lisboa, onde se inclui a região do Oeste, apesar de o ano de 2002 ter tido um 

crescimento no número de voltas realizadas, a taxa de ocupação dos campos de 

golfe é inferior a 40%. A partir de 2004, a receita média por volta estagnou e 

iniciou-se um processo descendente até aos dias de hoje (Moital e Dias, 2009). 

Esta performance revela alguma preocupação com o crescimento do sector. Se a 

expansão da procura é feita através do efeito do passa-a-palavra, torna-se cada 

vez mais importante que os turistas se sintam satisfeitos com a experiência vivida 

(ibidem). Neste sentido, retoma-se a ideia da necessidade de apresentar um 

sistema sofisticado de actividades e experiências relacionadas com serviços 
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complementares à prática em si mesma (e.g. escolas de desportos náuticos, 

centros de wellness, academias de golfe, entre outros). 

 

 

Tabela 2: Inventariação do Golfe Resorts na Região do Oeste 

 

Nome do Resort 

Integrado 
Localidade Inauguração 

Nº 

Buracos/ 

Golfe 

Imobiliário 

residencial 
Cadeia Hoteleira 

Bom Sucesso Óbidos 2008 18  Hilton Bom Sucesso 

Praia D´el Rey Óbidos 1997 18  Mariott Hotel 

Club de Golf do 

Botado 
Peniche 1996 9 

Previsão de 

construção 

Previsão de 

construção 

Golden Eagle Rio Maior 1994 36  
Previsão de 

construção 

Campo Real I e 

II 

Torres 

Vedras 
2005 27  

Campo Real Hotel – 

Orizon 

Vimeiro 
Torres 

Vedras 
1963 18 

Previsão de 

construção 

Previsão de 

construção 

 

Outros resorts integrados projectados 

Quinta de 

Abrigada 
Alenquer - 18  

Previsão de 

construção 

Royal Golf & 

Spa 
Óbidos - 18  

Previsão de 

construção 

Quintas de 

Óbidos 
Óbidos - -  - 

Pérola da Lagoa Óbidos - 9  
Previsão de 

construção 

Pinhal Atlântico 

Golfe 
Alcobaça - 18  - 

Rainha Golf & 

Spa 

Caldas da 

Rainha 
- 18  

Previsão de 

construção 

Falésia D´El 

Rey 
Óbidos - 18  

Previsão de 

construção 

Sizandro Village 

Resort 

Torres 

Vedras 
- 18  

Previsão de 

construção 

Quinta da 

Charneca 

Torres 

Vedras 
- 18  - 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de elementos cedidos pela Entidade Regional de Turismo do Oeste 

(2009), Federação Portuguesa de Golfe (2010), Associação de Turismo de Lisboa (2010) e PENT (TP, 

2007). 

 

De acordo com a oferta de campos de golfe que existe actualmente no Oeste o 

PENT (2007) refere que, se existe uma forte dependência entre os mesmos (um 
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turista joga, em média, 3 a 4 campos por viagem), eles devem ser pontos de 

informação e de venda dos outros campos que compõem a região, ou seja, 

estamos perante as chamadas “cortesias” entre os campos de golfe de forma que 

a oferta se torne fiável e consistente. Neste sentido, o Programa Territorial de 

Desenvolvimento do Oeste (AMO, 2008a), elaborado pela Associação de 

Municípios do Oeste e pelos seus municípios associados, refere que o produto 

turismo residencial e resorts integrados são produtos estratégicos de interesse 

para a região, mas deve estar sempre agregado ao turismo de golfe. Este turista 

revela um poder de compra acima da média, os seus picos manifestam-se fora do 

período de verão, combatem a sazonalidade, e arrastam um conjunto alargado de 

actividades económicas como a restauração, a hotelaria, o turismo ou o 

imobiliário. 

Para este plano, o crescimento que se pretende para a região só pode ser 

positivo se os efeitos forem assumidos e sentidos pela globalidade da região, ou 

seja, quanto mais os resorts assumirem o modelo “aberto” maior é a circulação 

de turistas (ibidem). Estas questões relacionadas com a mobilidade e o consumo 

conduzem-nos ao efeito multiplicador que a actividade turística desencadeia. O 

termo multiplicador é um dos conceitos económicos mais citados no estudo do 

turismo. Baseia-se na noção de interdependência das empresas dentro de uma 

determinada economia local, sendo que qualquer mudança que ocorra ao nível da 

procura afectará não somente a empresa que produz esse bem/serviço, mas 

também outros sectores que fornecem bens/serviços para a actividade, bem como 

os fornecedores (Cooper et al., 2007).  

Na análise do Programa Territorial de Desenvolvimento do Oeste (AMO, 

2008a) constata-se que sua orientação se pauta por uma visão futurista e global 

da realidade intermunicipal com base em reflexões e discussões aprofundadas. É 

delineada a estratégia “Oeste 2020” assente num efectivo espaço de 

oportunidades endógenas e duradouras, estruturadas pela dimensão crítica, a 

qualidade, o equilíbrio social e territorial e a sustentabilidade das mudanças em 

curso. É reconhecida a existência de uma panóplia de recursos como a paisagem, 
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a gastronomia, os vinhos, o património natural e cultural, entre outros. Mas não 

obstante esta enorme valorização potencial do turismo, este plano considera que 

“o sector apresenta ainda um peso consideravelmente baixo face ao que já 

assume no país, embora seja evidente o crescimento sustentável do sector guiado 

pelo aumento da procura turística” (AMO, 2008: 13). As razões apresentadas 

prendem-se, à luz do que acontece em outros destinos portugueses, com a fraca 

internacionalização desta região enquanto destino turístico, com a forte 

concentração nas origens (dependência de certos mercados emissores) e com a 

forte concentração nas atracções turísticas (muito ligadas ao turismo de sol e 

mar). 

Em termos gerais o Programa de Acção para os Municípios do Oeste e 

Municípios da Lezíria do Tejo para os anos de 2008-2017 (AMO, 2008b), não 

propõe especificamente nenhuma área estratégica na actividade turística. Em 

termos gerais valoriza-se o aproveitamento do espaço enquanto espaço de 

valorização do património natural, histórico e arquitectónico, e enquanto novo 

pólo emergente para a construção de uma estratégia nacional de actividade 

turística. São referidos apenas os projectos estruturantes que servem de base ao 

desenvolvimento da região e que estão interligados com o crescimento do 

turismo.  

Estas orientações surgem com o intuito de atenuar as consequências que 

advêm da deslocalização do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL) para o actual 

Campo de Tiro de Alcochete. Como refere este programa de acção, resultante da 

colaboração entre a Administração Central e Local, a principal motivação e a sua 

implementação está relacionada com a vontade de encontrar sinergias que 

promovam o encontro entre as políticas de ordenamento do território, de 

desenvolvimento regional e de mobilidade e transportes, de forma a assegurar 

uma coerência e racionalidade para a tomada de decisões, garantindo o aumento 

da competitividade e da coesão do território em causa. Pretende-se que seja 

delineado um conjunto de projectos estruturantes capazes de promover a 

maximização dos investimentos já realizados na região devido à localização do 
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novo aeroporto na Ota. Refira-se que, do ponto de vista turístico, o PENT (TP, 

2007) desvaloriza esta deslocalização do novo Aeroporto ao referir que “caso o 

novo aeroporto se venha a instalar na Ota, ou em Alcochete, o pólo beneficiará 

turisticamente; por outro lado, o seu desenvolvimento não está condicionado à 

sua construção porque o pólo se encontra a uma distância relativamente curta do 

aeroporto da Portela” (PENT, 2007: 13). 

O turismo residencial e os resorts integrados caracteriza-se entre outras 

razões, pela procura de destinos onde existam boas acessibilidades terrestres e 

aéreas (Mazón et al., 2008) Se por um lado, é um segmento de mercado que 

assume actualmente um papel importante para muitos destinos, porque originam 

fluxos de procura durante todo o ano, não só permitindo uma sustentação de rotas 

das companhias aéreas, assim como uma redução dos índices de sazonalidade 

(Almeida, 2009), do ponto de vista das acessibilidades terrestres “o Oeste tem a 

A8 como principal via de acesso, o que torna fácil chegar à região, contudo a 

mobilidade intra-regional encontra-se comprometida pela insuficiência de eixos 

transversais” (AMO, 2008: 10). Neste sentido temos uma complementaridade 

entre as acessibilidades aéreas e terrestres que tornam o destino propício à visita 

e à estada. 

Por último é importante referir o Programa do Quadro de Referência 

Estratégico Nacional – QREN 2007-2013 aprovado pela Comissão Europeia em 

09/10/2007 pela Decisão C(2007) 4693. Este programa serve como apoio às 

estratégias enunciadas nos outros planos de orientação estratégica revelando uma 

sintonia na estrutura e no cumprimento de objectivos do mesmo com base no 

financiamento elegível para a região do Centro. 

 

 

Conclusão 

 

A realização deste artigo tem como objectivo reflectir sobre a forma como se 

quer desenvolver o turismo residencial e os resorts integrados na região do Oeste 
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através de estratégias que se querem concertadas na actividade turística, de forma 

a evitar situações que decorreram do desenvolvimento das segundas residências e 

da sua extraordinária expansão, provocando em determinados destinos, 

resultados menos positivos nos espaços litorais e rurais.  

Muitas destas regiões debatem-se actualmente com problemas relacionados 

com a degradação de carácter social, ambiental e económico, que ao se 

relacionarem provocam resultados de carácter bastante complexo. Se por um 

lado, a vivência da população local é alterada com a chegada de novos residentes, 

por outro lado a excessiva dependência das economias locais, nomeadamente o 

sector imobiliário, provoca a subvalorização do preço das habitações e o deficit 

orçamental das comunidades locais.  

As segundas residências dão origem a uma ocupação temporária e pouco 

rotativa, ocorrendo apenas em períodos de férias, fins-de-semana e pontes, 

fazendo com que, na maior parte do tempo os apartamentos se encontrem 

desocupados não gerando qualquer contributo para o pressuposto efeito 

multiplicador do turismo nas economias locais. Este pressuposto verifica-se pela 

interdependência que existe entre as empresas locais e qualquer mudança que se 

verifique nas despesas turísticas que produzirá uma mudança ao nível de 

produção, rendimento familiar, emprego, receitas do governo e fluxos de moeda 

estrangeira da economia. “Essas mudanças podem ser maiores, iguais ou menores 

em relação ao valor da mudança nas despesas turísticas que as causou” (Cooper 

et al.: 2003: 166). O desenvolvimento turístico deve ser mais racional onde a 

construção residencial-turística deve ser acompanhada de oferta hoteleira, mais 

dinâmica, geradora de riqueza e postos de trabalho durante todo o ano (Mazón et 

al, 2008). Se analisarmos as zonas turísticas do mediterrâneo verificamos que 

existe um desequilíbrio entre o alojamento hoteleiro e extra-hoteleiro, chegando 

o primeiro a ter uma presença muito reduzida (ibidem). É o que alguns autores 

apelidam de “triunfo do sector imobiliário turístico sobre o stricto sensu do 

turismo” (Bote et al., 1999 in Mazón et al., 2008: 103). Neste sentido e através da 

percepção do que correu mal noutros destinos turísticos, onde este produto 
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turístico foi desenvolvido, é importante que este crescimento assente em 

estratégias bem definidas e concertadas entre todos os intervenientes. Entende-se 

que é um produto a ser desenvolvido nesta região, mas ao mesmo devem ser 

desenvolvidas outras actividades complementares como o golfe, os itinerários 

turísticos, a animação, entre outros. 
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