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Resumo 

O principal objetivo do presente estudo é perceber qual o papel dos eventos culturais na construção 
da marca, imagem e qualidade percebida acerca de um destino, aplicado ao caso concreto do evento 
“Braga Romana” na cidade de Braga. Foi conduzida uma investigação de natureza qualitativa e 
quantitativa por forma a compreender qual a visão dos responsáveis pelas áreas objeto de estudo, 
turismo e eventos, e a perceção dos visitantes do evento. Os resultados indicam que os eventos 
culturais, e concretamente no caso de estudo o evento “Braga Romana” no destino Braga, 
desempenham um papel determinante no território. Verifica-se, assim, o contributo desta 
investigação numa perspetiva interdisciplinar, a saber: para o marketing, para o turismo e numa ótica 
de desenvolvimento local. 
 
Palavras-chave: Imagem; marca; eventos culturais; marketing das cidades. 

 

Abstract 

The main objective of this study is to understand the role of cultural events in the construction of 
the brand, image and perceived quality of a destination, applied to the specific case of the "Braga 
Romana" event in the city of Braga. A study of a qualitative and quantitative nature was conducted 
in order to understand the vision of those responsible for the areas studied, tourism and events, and 
the perception of visitors to the event. The results indicate that cultural events, and specifically in 
the case of the event "Braga Romana" in the destination of Braga, play a determining role in the 
territory. Thus, the study makes a contribution from an interdisciplinary perspective, namely: for 
marketing, tourism and local development. 
 
Keywords: Image; brand; cultural events; city marketing. 
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1. Introdução 

As ferramentas de marketing são cada vez mais importantes na gestão e promoção de um 

produto, marca ou destino, assumindo-se a sua boa utilização como fator de sucesso ou 

insucesso de uma empresa/destino turístico. A vertente cultural das cidades tem sido um vetor 

preponderante para a construção e reconstrução das respetivas marcas distintivas (Guerreiro, 

2008). Assim, uma marca turística pode ser entendida como um sinal que tem como função 

primordial identificar, assinalar e designar um lugar como destino turístico (Santos, Carvalho 

& Figueira, 2012). Por conseguinte, os eventos culturais assumem-se como ferramentas 

estratégicas na gestão dos territórios, contribuindo para a construção da oferta turística dos 

destinos e, consequentemente, para o desenvolvimento cultural, social e económico 

melhorando a imagem turística dos territórios (Santos et al., 2012). No mesmo sentido, Ribeiro, 

Vareiro, Fabeiro e de Blas (2005) afirmam que a celebração destes eventos proporciona a 

criação de uma imagem do destino podendo ter efeitos positivos na imagem externa e interna 

de um território. Torna-se, assim, importante que se identifique e construa uma identidade dos 

destinos turísticos assente nos seus recursos culturais distintivos para que se assegure o 

sucesso da marca e do marketing do lugar (Bianchini & Ghilardi, 2007). 

Para Dimanche (2008), o que torna os eventos uma estratégia-chave para os destinos 

obterem uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes é a sua poderosa dupla 

ação, ou seja, funcionam como criadores de imagem para o destino e como criadores de 

experiências para os visitantes. O evento Braga Romana - Reviver Bracara Augusta consiste na 

recriação do quotidiano da cidade há dois mil anos atrás, ou seja, reviver os costumes e 

tradições de quando esta foi fundada por César Augusto. Esta iniciativa é parte integrante da 

estratégia de recuperação da História e do Património de Bracara Augusta, possibilitando a 

divulgação do valioso património romano da Cidade. 

Por conseguinte, é fundamental fazer um estudo empírico exaustivo para fundamentar 

em termos teóricos o contributo dos eventos culturais para a construção da marca e imagem 

de um destino turístico e no caso prático analisar o papel da imagem do evento Braga Romana 

na construção da marca e imagem da marca da cidade de Braga. Para tal optou-se por uma 

abordagem que combina as duas perspetivas: a qualitativa através da administração de duas 

entrevistas, uma à vereadora da cultura da cidade de Braga e outra ao vereador do turismo, e 

a quantitativa através da aplicação de um inquérito por questionário aos visitantes do evento 

Braga Romana, durante o período em que decorreu. A presente investigação está estruturada 

em seis partes. Após a introdução apresentamos uma breve revisão da literatura. Na terceira, 

descrevemos sucintamente o evento em estudo. Seguidamente explicamos a metodologia 

usada e na quinta parte analisamos os resultados alcançados. Por fim, na sexta parte, expomos 

as conclusões e recomendações.  

 

2. O marketing das cidades 

Os lugares/cidades têm tido ao longo dos tempos a necessidade de se diferenciar entre si de 

forma a afirmar a sua individualidade e características distintivas na prossecução dos seus 

objetivos. Moldar a identidade dos lugares e promovê-la nos mercados, quer internos quer 

externos, é um paradigma para o qual os governantes já estão despertos (Kavaratzis & 

Ashworth, 2008). Esta necessidade de se diferenciarem e criarem imagens positivas urge como 

forma de obtenção de vantagens competitivas face aos destinos concorrentes (De Carlo, 
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Canali, Pritchard & Morgan, 2009), tornando-se assim o city marketing uma ferramenta fulcral 

(García, 2009).  

Para Morales e Vela (2009), o city marketing é o processo de criação ou transformação da 

imagem de uma cidade por forma a torná-la desejável para o exterior. Ou seja, segundo estes 

autores, este conceito define, por um lado, um processo de construção e implementação de 

uma marca cidade e, por outro, um mecanismo de consolidação da identidade territorial de 

uma cidade. A visão de García (2009) vai ao encontro do defendido no parágrafo anterior, já 

que para esta autora, o city marketing é um meio de as cidades promoverem a sua imagem 

enfatizando determinados aspetos da cultura e pontos de interesse do local suscetíveis de 

despertar o “desejo” de visita, no potencial turista.  

O marketing das cidades pode, assim, ser utilizado ao serviço da conceção, gestão e 

promoção dos lugares com o objetivo de aumentar a atratividade junto dos diferentes públicos 

(Gaio & Gouveia, 2007). Contudo, a sua aplicação está largamente dependente da construção, 

comunicação e gestão da imagem da cidade (Kavaratzis, 2004; Kavaratzis & Ashworth, 2005). 

Para Azevedo, Magalhães e Pereira (2011), o marketing de cidades deve ser usado para a 

formulação da marca cidade, para a promover e manter atualizada através da criação e difusão 

de uma imagem urbana positiva, construída com base nos elementos identitários do local. 

A gestão da marca territorial proporciona diversas vantagens ao nível do 

desenvolvimento sustentável de um destino turístico, estimulando as exportações e atraindo 

mais turismo e investimento. Tal como as empresas, também as cidades e os países podem (e 

devem) desenvolver as suas próprias marcas, tornando-se destinos cada vez mais 

diferenciadores e competitivos (Moilanen & Rainisto, 2009; Fetscherin, 2010; Sousa & Simões, 

2010; Sousa & Vasconcelos, 2018). De acordo com Kavaratzis e Ashworth (2008), a prática do 

marketing de lugares desenvolveu-se, ao longo do tempo, e foi registando diversas fases. Estas 

etapas não seguem uma linha de tempo específica, ou um espaço geográfico distintivo. Neste 

contexto, atinge-se um marketing de lugares segmentado, com públicos-alvo específicos, e 

consolida-se o branding de lugares, havendo uma preocupação com a imagem que o lugar 

transmite e que ultrapassa as técnicas de publicidade (Kavaratzis & Ashworth, 2008). Desta 

forma, o marketing das cidades poderá ser entendido como um elencar de atividades com o 

propósito de otimizar as funções urbanas, características e condições que favoreçam tanto a 

comunidade local como os seus visitantes, investidores e turistas, servindo de suporte ao 

desenvolvimento do local através da melhoria da sua capacidade concorrencial, funcionando, 

aliadas com um plano estratégico previamente traçado, como matriz de desenvolvimento 

sustentado (Azevedo et al., 2011; Torres, 2010). Segundo os mesmos autores, tais atividades 

têm como grande objetivo o reconhecimento e valorização dos bens e serviços que oferece 

aos seus públicos-alvo, o lograr um posicionamento de vantagem competitiva face a destinos 

concorrentes, o alcançar de benefícios positivos recorrentes de uma imagem positiva e, por 

último, o estabelecimento de relações de satisfação mútua, baseadas na superação de 

expectativas, que originem a fidelização. 

 

3. Branding territorial 

O branding de destinos tem, ao longo dos últimos anos, conhecido uma crescente 

popularidade entre as cidades e os seus gestores (Blain, Levy & Ritchie, 2005; Hanzaee & 

Saeedi, 2011), podendo ser descrito como o processo de criação e gestão de uma marca, 
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através do uso das ferramentas de marketing. O processo é, em si mesmo, uma das 

ferramentas ao serviço dos gestores. Caldwell e Freire (2004) entendem que o branding é uma 

das mais poderosas ferramentas da estratégia de marketing, uma vez que na sua génese está 

sobretudo a criação e manutenção da reputação de um destino (Blair, Kung, Shieh & Chen, 

2014). Segundo Hudson e Ritchie (2009) os destinos “vendem-se” de forma similar, contudo 

no sentido de se conseguirem diferenciar, efetivamente, alguns têm vindo a optar por um 

posicionamento único através do branding da experiência no destino ao invés dos seus 

atributos. Por outras palavras, o branding de destinos de sucesso assenta na sua capacidade 

de reduzir a substituibilidade através da aposta na experiência do turista no local, apelando 

assim às suas emoções. O processo de branding pode ser dividido em três etapas, a saber: a 

identidade da marca, o posicionamento da marca e a imagem da marca (Castillo-Villar, 2016). 

Para Cai (2002) e Hem e Iversen (2004), o branding de destinos consiste em selecionar um 

conjunto de elementos da marca para identificar e distinguir o local, através da construção de 

uma imagem positiva. 

Na mesma linha, Keller (2013) argumenta que as cidades começam a despertar para a 

necessidade de se abordar a gestão das marcas cidade por via da sua imagem, por forma a 

aumentar as visitas, defendendo que o branding de países se tem tornado um fenómeno 

crescente, enquanto meio de apelo ao turista, sendo também uma opção para os 

destinos/cidades construírem uma imagem com associações de desejo (Azevedo, 2005). A 

aplicação do branding como forma de construção de uma imagem única e cativante, que 

servirá para identificar e diferenciar o destino, faz desta ferramenta de marketing uma “arma” 

determinante para o desenvolvimento e competitividade dos lugares (Paulo, 2013; Gaio & 

Gouveia, 2007; Sousa & Vasconcelos, 2018), já que para se ser competitive, para além de se 

atrair e satisfazer visitantes é necessário oferecer experiências únicas que se distingam das dos 

destinos concorrentes (Paulo, 2013). 

O city branding é assim entendido como o meio quer para obter vantagens competitivas 

na atração e retenção de turistas e investimento (Kavaratzis, 2004; Huertas, 2010; Sousa & 

Vasconcelos, 2018), quer para alcançar o desenvolvimento comunitário através do reforço da 

identidade local e da identificação dos residentes com a cidade (Kavaratzis, 2004). O branding 

territorial centra-se nas perceções e imagens de um destino (Moreira, 2010; Kavaratzis & 

Ashworth, 2005), sendo o esforço cooperativo entre os diversos stakeholders um fator-chave 

para determinar o seu potencial ou fracasso no desenvolvimento de uma marca cidade 

(Winfield-Pfefferkorn, 2005; Pereira, 2009). Sem um sistema integrado de branding, nenhum 

local, seja um país ou uma cidade, poderá alcançar um desempenho ideal (Blair et al., 2014). 

 

3.1. Identidade 

Num mercado tão competitivo, as marcas, para se destacarem e diferenciarem das restantes, 

precisam de ter a sua própria identidade. Num destino turístico, a identidade da marca é 

formada pelas caraterísticas que os gestores do local pretendem transmitir, de forma a criar 

na mente do consumidor a imagem desejada. A identidade da marca deve concentrar-se em 

pontos de diferenciação que ofereçam sustentabilidade e vantagem competitiva relativa aos 

concorrentes (Ghodeswar, 2008). 

Blair et al. (2014) defendem que a identidade de um país ou cidade começa desde logo 

pelo seu nome, cultura e pessoas, servindo esta para um país /cidade se diferenciar e 
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comunicar com todos os seus públicos. Um lugar precisa ser diferenciado através de uma 

identidade de marca única se quiser ser, em primeiro lugar, reconhecido como existente, em 

segundo lugar, percebido na mente dos clientes do destino como possuidor de qualidades 

superiores aos dos concorrentes e, em terceiro lugar, consumido de forma proporcional aos 

objetivos definidos para o destino (Kavaratzis & Ashworth, 2005). Gómez (2006) defende que 

a identidade urbana tem duas dimensões: a funcional e a cultural. A funcional diz respeito à 

razão de ser do território, estando traduzida no modelo de cidade e respetivas estratégias para 

cumprir os objetivos definidos, enquanto a cultural relaciona-se com os valores 

compartilhados pelos cidadãos acerca da sua cidade, o seu entorno e tudo aquilo que a pode 

influenciar. 

A identidade de uma cidade e a sua imagem diferem (Pimentel, Pinho & Vieira, 2006; Tinto 

Arandes, 2008; Azevedo et al., 2011). A identidade corresponde aos produtos ou serviços com 

os quais a marca quer ser percebida; por sua vez a imagem é o modo como esta se demonstra 

aos outros, como é percecionada (Hankinson, 2004; Pimentel et al., 2006; Tinto Arandes, 2008; 

Blair et al., 2014). Azevedo et al. (2011) definem a identidade como um mix, isto é, aquilo que a 

cidade parece ser, aquilo que realmente é, e principalmente, aquilo que pretende ser. 

Em certos casos, os países – mesmo antes de um processo de branding – já têm alguma 

aparência de identidade, já que cada um traz consigo associações quer positivas quer 

negativas. Por vezes, o estereótipo de um país pode ficar aquém da realidade, havendo assim 

uma grande margem para a construção e definição do seu branding (Gilmore, 2002). A 

identidade territorial é o elemento vital sobre o qual uma cidade ou região erige a sua imagem 

(Azevedo et al., 2011), e pretende assim, medir, administrar e desenvolver uma imagem distinta 

do local com o objetivo de satisfazer os seus interesses através da criação de uma reputação 

internacional positiva (Blair et al., 2014). 

 

3.2. Marca destino 

Para Trueman, Klemm e Giroud (2004), as cidades podem ser vistas como marcas altamente 

complexas, em constante mudança, menos bem definidas e de difícil controlo quando 

comparadas com marcas corporativas. Segundo estes autores, as marcas devem ser honestas 

para que a identidade comunicada corresponda à identidade real. Huertas (2010) apresenta 

uma visão ligeiramente diferente da de Trueman et al. (2004) já que para esta investigadora os 

territórios, pese embora se devam basear nos seus atributos reais, não se devem centrar 

exclusivamente na sua identidade cultural, histórica e política mas também em caraterísticas 

criadas e fomentadas na cidade mesmo que estas não sejam originais, tradicionais. As marcas 

de cidades devem ser concebidas de forma global, ou seja, não deverá ser criada apenas para 

o público externo/turistas, mas também para os seus residentes, investidores, empresários, 

entre outros, de forma a não se perder a oportunidade de desenvolver o território. 

As marcas de destinos poderão ser caracterizadas como tendo duas dimensões: a 

representacional, baseada nos atributos ligados à autoexpressão dos indivíduos, e a funcional, 

mais relacionada com os aspetos utilitários do destino. Os destinos quando vistos e 

trabalhados como marcas podem assim satisfazer necessidades básicas e de autorrealização 

(Caldwell & Freire, 2004). Quando abordamos a marca de uma dada cidade, os seus residentes, 

para além dos segmentos de mercado a atingir, deverão ser vistos enquanto um segmento 
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importante já que são um elemento-chave das estratégias das marcas cidade a ser 

desenvolvidas (Cardoso & Diniz, 2012; Castillo-Villar, 2016). 

De acordo com Lascu e Amesquita (2011), as marcas de destino devem envolver o público-

alvo, criar uma identidade forte e diferenciarem-se de outras ofertas semelhantes. A marca 

cidade, à semelhança da marca país, deve estar bem enraizada na realidade e em verdades 

fundamentais sobre o destino e deve conectar as pessoas, isto é, a marca país deve ser usada 

como a âncora sobre a qual se constrói a lealdade das pessoas, já que esta não pode ser tida 

como adquirida. A lealdade reveste-se tambem de igual importância no que diz respeito à 

realização da marca do país, ou seja, quer queiramos quer não, os seus residentes tornam-se a 

personificação da marca e os seus comportamentos e ações terão impacto na marca do país 

(Gilmore, 2002). A elaboração de uma marca de cidade deve estar sustentada nas 

características essenciais do território associadas aos atrativos e carateristícas que o público-

alvo valoriza (Huertas, 2010). 

Sintetizando, a marca cidade é o próprio nome da cidade, (Pike, 2005; Gómez, 2006; 

Azevedo et al., 2011), símbolo, desenho ou a combinação destes que tem como objetivo 

diferenciar-se das concorrentes através da identificação, das características mais relevantes e 

seus atributos-chave aclopados a essa marca. A marca funciona como um meio de dar a 

conhecer um conceito, a imagem de uma cidade, o seu modelo urbano, sendo necessário, para 

que esta tenha sucesso, que crie sentimentos, desperte emoções convincentes e distintivas 

com o público (Azevedo et al., 2011), assumindo assim a marca do destino o papel de, através 

da imagem,  criar uma identidade única que o diferencie dos outros (Greaves & Skinner, 2010). 

 

3.3. Imagem 

O impacto turístico nos destinos está associado à sua imagem, havendo cada vez mais a 

necessidade de estes se renovarem, criarem novos polos de interesse e valorizarem o seu 

património (Ferreira, Aguiar & Pinto, 2012), uma vez que a sua sobrevivência, num mercado 

cada vez mais competitivo, está largamente dependente da criação de uma imagem 

diferenciadora (Hanzaee & Saeedi, 2011). 

Pese embora a falta de uma definição consensual do conceito “imagem do destino” assim 

como um instrumento de medida da mesma, esta é tida como uma importante ferramenta do 

marketing turístico (Bigné, Sánchez & Sánchez, 2001; Pimentel et al., 2006; Tsiotsou & Ratten, 

2010; Sharif & Alimoradi, 2011), uma vez que pode ajudar as organizações a realizar os seus 

objetivos e desempenha sempre um papel decisivo na hora de decisão de compra por parte 

do consumidor afetado pela imagem (Tinto Arandes, 2008).  

Tinto Arandes (2008), relativamente à imagem de uma cidade, afirma que esta é o 

conjunto de impressões e opiniões que os indivíduos formam acerca de um lugar, através do 

processamento das informações obtidas ao longo do tempo em diferentes fontes (Pereira, 

Anjos & Añaña, 2014). É defendido por Tinto Arandes (2008) que a imagem de uma cidade 

deverá ser construída através da elaboração de planos de identidade e que esta deverá ser 

congruente e fiel com as suas características, quer históricas quer atuais. Tal requer 

investimento e planos estratégicos de largo alcance que envolvam o sector público e privado 

por forma a fortalezar a identidade do lugar e se garanta, assim, uma imagem duradoura e 

consistente no tempo. Existe ainda aquilo que podemos chamar de imagem percecionada, ou 

seja, aquilo que pensamos e temos como imagem de determinado local sem sequer o termos 
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visitado, a imagem que criamos daquilo que nos dizem ou vemos em anúncios publicitários, 

brochuras, imagens na Internet, entre outros. Há inúmeros fatores que permitem idealizar e 

construir a imagem de um destino sejam eles pessoais, intrínsecos à pessoa, ou externos. 

Tinto Arandes (2008) defende que a formação dessa perceção pode ser influenciada por 

feitos e factos históricos (geográficos, políticos, turísticos, entre outros), pelos pré-juízos ou 

ideias prévias que tenha o próprio indivíduo e até, segundo Azevedo et al. (2011), por meras 

ações banais do quotidiano. Blair et al. (2014) afirmam que a imagem de um local pode ser 

definida como as perceções dos indivíduos, dentro e fora de um país, podendo estas ser 

influenciadas pelos estereótipos, cobertura dos meios de comunicação social ou pela 

experiência pessoal. 

Contudo, a má perceção de uma cidade pode ter impactos na sua imagem e daí advirem 

consequências para a sua prosperidade futura, uma vez que podem reduzir as probabilidades 

de investimento, prejudicar as atividades da comunidade empresarial local e ter um efeito 

sobre o número de visitantes, originando o seu declínio urbano. Em contraponto, uma 

perceção melhorada da marca, reforçada por evidências visuais de melhoria da cidade, pode 

reverter um eventual declínio urbano e criar as bases para um crescimento urbano (Trueman 

et al., 2004). Concluindo, para que a imagem de uma cidade assuma um papel estratégico, 

deverá estar alinhada com a consolidação da identidade local que responda a um sentimento 

de pertença sustentado nos padrões sociais, ambientais, culturais, geográficos, entre outros, 

uma vez que a imagem de uma cidade define um conjunto de atributos de caráter permanente 

inerentes à sua essência e que servem para que esta se diferencie de outras cidades 

concorrentes. A imagem de uma cidade é, no fundo, uma síntese da sua identidade (Azevedo 

et al., 2011).  

 

3.4. Imagem da marca 

A utilização da imagem de marca como meio de diferenciação é tão mais relevante quanto 

maior o ambiente competitivo (Rocha, Katayama, Fuhrer, & Cherubini, 2013). O 

desenvolvimento de uma imagem de marca positiva é, atualmente, visto como um requisito 

de uma intervenção proactiva de marketing (Hankinson, 2007), sendo que, com o intuito de 

permanecerem competitivos, os destinos têm-na usado como estratégia que lhes permite dar 

a conhecer a sua imagem (Pimentel et al, 2006). A gestão da imagem de marca de uma cidade, 

robusta, organizada e voluntariamente aceite pelos residentes, exige um esforço conjunto de 

todos os envolvidos – entidades públicas, cidadãos, instituições e empresas privadas – uma 

vez que a imagem de uma cidade implica uma série de consequências económicas e comerciais 

(Tinto Arandes, 2008). Torna-se assim fulcral a consulta da comunidade local aquando da 

idealização da imagem de marca de um destino, já que para que esta tenha sucesso é 

necessário que seja aceite primeiramente pelos locais. A não auscultação da população 

residente originaria a que a imagem projetada não fosse aceite por estes, tornando difícil a sua 

consolidação e consequentemente a imagem projetada não corresponderia à real (Cruz & 

Camargo, 2006). A construção de uma imagem de marca cidade sólida e congruente com a sua 

identidade constitui-se um desafio e ao mesmo tempo uma necessidade para os responsáveis 

locais, uma vez que tal permitirá descobrir, potenciar e comunicar os elementos 

diferenciadores que são importantes para os distintos segmentos, sejam eles nacionais ou 

internacionais (Tinto Arandes, 2008), tornando-se essencial para assegurar um 
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posicionamento forte num mercado cada vez mais competitivo (Naidoo & Ramseook-

Munhurrun, 2012). 

Os valores associados à imagem de marca turística, num contexto de concorrência entre 

destinos, será o elemento diferenciador, de valor acrescentado do destino, já que representam 

as primeiras sensações e emoções que o turista perceciona ainda antes de optar por um ou 

outro local (Morales & Vela, 2009). As ideias dos dois parágrafos anteriores são resumidas por 

Azevedo et al. (2011) referindo que a criação, manutenção e otimização de uma imagem de 

marca da cidade estão estritamente ligadas à capacidade dos seus promotores conseguirem 

criar uma perceção nos consumidores o mais idêntica possível do idealizado e que se impôs 

como objetivo. Podemos assim concluir que se traduz na capacidade de impor/expor a 

identidade do local, que a imagem percecionada pelos consumidores vá ao encontro da 

imagem idealizada para a cidade, uma vez que, como defende Gómez (2006), a imagem de 

marca é o que nos vai definir como cidade.  

 

4. Eventos culturais 

Os eventos podem ser considerados uma estratégia de marketing com vista à promoção do 

território e competitividade entre cidades (Umbelino, 2016). 

Como tal, tem aumentado nos últimos anos a concorrência entre cidades para atrair 

grandes eventos com capacidade para criar impacto, uma vez que estes têm a capacidade de 

atrair visitantes e de servir como estratégia de marketing para dar a conhecer uma nova 

imagem do local aos turistas, residentes e investidores (Barrera-Fernández, Hernández-

Escampa & Vázquez, 2017).  

Silva (2012) defende que os eventos são um instrumento-chave para a promoção de um 

território já que que fazem parte da estratégia de comunicação do mesmo, e quando 

associados aos atributos diferenciadores de um destino turístico, contribuem para dar a 

conhecer e reforçar a identidade de uma cidade enquanto local desejado para se viver, 

trabalhar e visitar. 

Outo papel atribuído aos eventos é o de catalisador na vontade de repetição de visita ao 

lugar, uma vez que captam a atenção, contribuindo assim para o uso das atrações e 

equipamentos fixos existentes. Assumem-se como uma forma de rentabilizar os meios 

existentes, captando benefícios financeiros e ajudam na preservação e difusão do património 

artístico e cultural (Ribeiro et al., 2005). Os eventos assumem-se como um “parceiro” dos 

destinos turísticos, uma vez que contribuem para a construção ou renovação da sua imagem 

(Kotler & Gertner, 2002), e como uma alternativa de promoção do destino, funcionando como 

construtores de imagens territoriais vividas no local (Morales & Vela, 2009). 

Os eventos culturais, como é o caso de estudo, são normalmente performativos, podendo 

ser realizados quer ao ar livre quer em infraestruturas criadas para o efeito, destacando-se a 

sua importância na realização em espaços considerados pela Unesco Património Mundial da 

Humanidade (Vieira, 2015). A crescente vaga de eventos culturais teve origem, por um lado no 

crescimento da procura de atividades culturais por parte das populações/turistas e, por outro, 

na necessidade de os destinos diversificarem a sua oferta turística por forma a captar novos 

segmentos de mercado (Umbelino, 2016). 

A identidade de um lugar poderá ser desenvolvida ou mantida através da realização de 

eventos culturais (Marujo, 2014), uma vez que estes são, em muitos casos, o meio de um 
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destino dar a conhecer as suas características únicas e a sua história. Para Umbelino (2016), a 

história e cultura perduram na imagem de um local, bem como na memória coletiva e orgulho 

das populações locais. 

Os eventos geram o envolvimento de vários stakeholders, e no caso concreto dos eventos 

culturais, para que estes tenham sucesso, é necessário que sejam autênticos, que consigam 

um grande envolvimento e suporte da comunidade local e que os residentes se sintam 

identificados com o acontecimento (Disegna, Brida & Osti, 2011). O turismo e os eventos têm 

sido amplamente utilizados em iniciativas que visam a regeneração urbana, através de 

estratégias promocionais enquadradas no marketing das cidades. O contributo dado por 

ambos deve estar enquadrado com as ações da política urbana dos destinos, com o foco na 

satisfação das necessidades dos potenciais mercados-alvo, na aplicação e promoção da 

identidade e imagem cultural, na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e na construção 

de uma vantagem competitiva para a cidade que lhe permita atrair habitantes, turistas e 

investidores (Deffner & Metaxas, 2008). 

Na mesma linha, Richards (2015) refere que, apesar de as cidades terem sempre recorrido 

aos eventos como forma de ajustar o ritmo vivido atualmente, os eventos têm um papel mais 

abrangente funcionando como meio de impulsionar a economia local, estimular a inclusão 

social, promover a cultura local, contribuir para a regeneração urbana e colocar as cidades nos 

mapas. Este autor defende que o valor dos eventos se sobrepõe ao das estruturas uma vez 

que, numa sociedade cada vez mais consumista, a novidade se sobrepõe à durabilidade 

levando até a que edifícios considerados icónicos necessitem dos eventos para renovarem a 

sua atratividade, ou seja, os próprios edifícios se tornam eventos e os eventos transformam-

se nos novos blocos de construção da cidade intangível. 

Os eventos tornam- se importantes para o turismo pois podem ser um fator de deslocação 

de pessoas, mesmo que de curta duração, de diferentes lugares, e embora não criem destinos 

turísticos ajudam a criar e a manter a imagem dos destinos (Cunha & Abrantes, 2013). Em 

termos de gestão estratégica, podem desempenhar um papel proeminente na criação da 

marca, posicionamento e promoção de um destino (Guerreiro, 2008; Dimanche, 2002: 77 

citado por Marujo, 2014). A sua realização, quer para as entidades governamentais quer para 

as empresas, é tida como benéfica já que para além de serem uma forma de melhorar a 

imagem dos destinos turísticos também podem gerar benefícios para os locais, 

nomeadamente económicos, culturais, sociais e são uma arma contra a sazonalidade 

(Dimanche, 2008; Marujo, 2015), principalmente quando a sua realização ocorre em épocas 

denominadas baixas (Ribeiro et al., 2005). O principal benefício que os destinos poderão retirar 

dos eventos é a exposição da sua marca e desenvolvimento da sua imagem (Dimanche, 2008). 

Os eventos são uma forma de se criar uma imagem positiva dos destinos turísticos, 

promovendo a sua imagem como destino a ser visitado (Marujo, 2015). A cultura do local, 

recursos endógenos do destino turístico, recursos intangíveis e o papel da comunidade local 

têm contribuído de forma consensual e crescente para a construção de uma imagem 

diferenciadora dos destinos. 

A este propósito, os eventos culturais assumem-se como ferramentas estratégicas na 

gestão dos territórios, contribuindo para a construção da oferta turística dos destinos e 

consequentemente para o desenvolvimento cultural, social e económico melhorando a 

imagem turística dos territórios (Santos et al., 2012; Sousa & Ribeiro, 2018). No mesmo sentido, 
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Ribeiro et al. (2005) afirmam que a celebração destes proporciona a criação de uma imagem 

do destino podendo ter efeitos positivos na imagem externa e interna de um território, 

revelando-se, quer do ponto de vista da oferta quer da procura, um produto turístico 

dinamizador dos destinos. Para Dimanche (2008) o que torna os eventos uma estratégia-chave 

para os destinos obterem uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes é a 

sua poderosa dupla ação, ou seja, funcionam como criadores de imagem para o destino e como 

criadores de experiências para os visitantes. 

 

5. Contextualização e metodologia do caso de estudo: “Braga Romana” 

Braga tem nos últimos anos determinado, ou reforçado a sua aposta, em alguns eventos que 

permitam dar visibilidade ao destino e por conseguinte atrair turistas. Conforme descrito no 

sítio do Evento “Braga Romana”, este tem como finalidade recriar a época em que a cidade 

fazia parte do Império Romano, denominada então de Bracara Augusta, fundada há mais de 

dois mil anos por César Augusto, imperador romano do séc. II a.C. Assim, através desta 

recriação é possível dar a conhecer todo o valioso património romano que a cidade possui, 

fazendo parte da estratégia de recuperação da história e património de Bracara Augusta.1 O 

evento decorre anualmente na cidade de Braga, normalmente entre maio e junho, desde o ano 

2003. Nesse sentido, para o presente estudo optou-se por uma abordagem que combina as 

duas perspetivas: a qualitativa através da administração de entrevistas e a quantitativa através 

da aplicação de um inquérito por questionário in loco. As variáveis e as suas relações de 

causalidade estão patentes no modelo conceptual construído (Figura 1), tendo por base o 

modelo de Bigné et al. (2001), uma vez que com as suas seis variáveis foram construídas sete 

hipóteses passíveis de ser testadas através da recolha de dados.  

A entrevista foi uma das técnicas utilizadas para a obtenção e compreensão dos 

dados desta investigação. De forma a conseguir-se o conhecimento e compreensão do 

papel do evento Braga Romana na definição da imagem de marca da cidade de Braga, 

optou-se pela técnica da entrevista semidirigida (ou semiestruturada, não diretiva 

controlada) e em profundidade com determinadas características especiais. Este tipo de 

entrevista é o mais produtivo para a recolha do tipo de dados e informação pretendidos 

para a presente investigação. Gauthier (2003) definiu alguns objetivos da entrevista 

semidirigida: tornar explícitos os contextos e realidades das pessoas participantes no 

estudo; a compreensão do seu mundo; ajudar a apreender, organizar e a estruturar o 

pensamento do interlocutor; permitir um aprofundamento, uma reflexão, uma tomada de 

consciência e transformação das pessoas envolvidas (tanto do investigador, como do 

respondente).  

Por conseguinte, importa reforçar que nas entrevistas semidirigidas existe um 

postulado de que a perspetiva do outro é aquela que tem sentido, existindo assim o 

objetivo de a conhecer, torná-la explícita e compreensível. Foram assim efetuadas duas 

entrevistas a especialistas, previamente à realização do evento. Complementarmente, foi 

tomada a decisão de testar empiricamente o modelo concetual baseado no contributo de 

Bigné et al. (2001), tendo como principal objetivo perceber qual o papel dos eventos 

                                                           
1 http://bragaromana.cm-braga.pt/ 
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culturais na construção da marca, imagem e qualidade percebida acerca de um destino, 

aplicado ao caso concreto do evento “Braga Romana” na cidade de Braga. Foi levada a 

cabo uma investigação de natureza qualitativa e quantitativa por forma a compreender 

qual a visão dos responsáveis pelas áreas objeto de estudo, turismo e eventos, e a 

perceção dos visitantes do evento.  

Os resultados indicam que os eventos culturais, e concretamente no caso de estudo 

o evento “Braga Romana” no destino Braga, desempenham um papel determinante no 

território. Funcionam como uma ferramenta que permite dar a conhecer o território, 

captam visitantes e ajudam a difundir a imagem de marca do destino (Figura 1). 

 

Figura 1. Modelo conceptual proposto 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Bigné et al. (2001). 

 

As questões apresentadas no questionário são estruturadas sob a forma de questões 

fechadas e semiabertas. As questões fechadas propõem um leque de respostas 

previamente fixado cabendo ao inquirido assinalar uma ou várias das opções, consoante 

se trate de respostas simples ou múltiplas. Quando bem elaboradas, as questões fechadas 

são fáceis de compreender, preencher, tratar, interpretar e quantificar, não necessitando 

de análise de conteúdo. No entanto, “são maiores os riscos de artificialismo, 

enviesamento e influência das respostas, de redução dos matizes e de exposição a 

respostas de fachada” (Gonçalves, 2004:84). As respostas previstas devem ser de fácil 

compreensão e nenhuma resposta deve merecer especial destaque, sendo todas da 

mesma dimensão, nível e âmbito. 

As hipóteses postuladas encontram-se previstas na literatura, tendo por base os 

argumentos propostos e contributos evidenciados no enquadramento teórico, em 

específico, no sentido de que a satisfação tende a favorecer o desenvolvimento de 

comportamentos de lealdade. Estes resultados são particularmente evidenciados em 

contextos de turismo, como disso sejam exemplo a importância da satisfação na revisita 

ou na recomendação a familiares e/ou amigos (Kozak, 2003; Bigné et al., 2001; Prayag, 

2008; Prayag & Ryan, 2012). Com base nessa discussão, propomos que, num contexto de 
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turismo religioso e de peregrinação, o aumento da satisfação facilite o desenvolvimento 

de comportamentos de lealdade. 

Nas questões semiabertas, as principais respostas são previstas tal como numa 

questão fechada. Mas, para além destas, os inquiridos podem optar por respostas livres. 

Existe uma limitação, pois observa-se uma tendência dos inquiridos, “por comodismo, 

conformismo ou outros motivos, para se limitarem à parte fechada da questão” 

(Gonçalves, 2004:84). O sucesso desta técnica explica-se por esta ser uma técnica 

aparentemente fácil e rápida de aplicar, ser padronizada e rotinizada. O inquérito aplicado 

aos turistas/visitantes do evento Braga Romana encontra-se organizado em 3 blocos de 

questões garantindo a confidencialidade e o anonimato dos inquiridos. 

O primeiro bloco de perguntas é constituído por questões que permitem aferir os 

motivos da visita, se viajam sozinhos ou acompanhados, se os visitantes conheciam 

previamente o destino e/ou como o conheceram e quais os atributos que estes 

valorizaram para optar pelo mesmo. De seguida, o segundo bloco aborda questões 

relacionadas com a imagem do destino e a sua correlação com o evento Braga Romana. O 

terceiro e último bloco de perguntas é relativo à caracterização sociodemográfica do 

inquirido, nomeadamente género, idade, escolaridade, país e cidade de residência e 

nacionalidade. Os dados recolhidos pelo inquérito por questionário foram analisados em 

termos quantitativos (recurso ao SPSS versão 22 para Windows), específico para o 

tratamento de variáveis quantitativas. Neste sentido e para testar as hipóteses 

elaboradas, foram usados procedimentos estatísticos de acordo com as variáveis em 

análise. 

 

6. Análise e discussão de resultados 

Os resultados obtidos evidenciam que a cidade de Braga assumiu a decisão de criar uma 

marca destino estando neste momento a decorrer um trabalho conjunto entre a autarquia 

e a Associação Comercial de Braga que auscultou um conjunto variado de stakeholders 

por forma a ser feito um diagnóstico e assim se perceber aquilo que é realmente 

importante ou não para a cidade. O trabalho de branding do destino já tem vindo a ser 

feito, com a criação de um logo específico para o município, estando-se agora mais focado 

para apostar na vertente do turismo e no lançamento da marca a nível internacional. O 

trabalho realizado pela autarquia e seus parceiros permitirá redefinir a estratégia, não 

sendo ainda certo que o slogan e logotipo a usar para o efeito venham a ser os mesmo 

que atualmente. A cidade é “trabalhada” sobre o slogan geral “Braga Cidade Autêntica”, 

mas posteriormente, associado a este, para cada um dos diferentes conjuntos de 

atividades desenvolvidas é criado um logotipo e respetivo slogan. A identidade de um 

destino turístico assume-se como um fator de diferenciação em relação aos seus 

concorrentes e, nesse sentido, a identidade da cidade de Braga, neste momento, assenta 

sobretudo no seu património, mas tem nos últimos tempos procurado redefinir-se por 

forma a atrair novos segmentos de mercado. A imagem que se pretende transmitir do 

destino, a par da sua autenticidade, diversidade e beleza, é que este é acolhedor, ou seja, 

sabe receber. É importante tentar transmitir-se a imagem de um destino turístico, cultural 

e economicamente forte associada a conceitos como o empreendedorismo, inovação e 

desenvolvimento sustentável. Os eventos levados a cabo, e essencialmente o evento 



Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 33 – 2018  

 

[13] 

“Braga Romana”, que é trabalhado o ano inteiro, são o veículo usado para transmitir a 

imagem que se pretende transparecer de Braga. Em suma, ambiciona-se que a imagem do 

evento seja um reflexo da imagem da cidade. A realização de eventos acaba por ser a 

responsável pelos fluxos turísticos da cidade, uma vez que são uma ferramenta na 

construção de uma cidade ativa e dinâmica. Portanto a sua realização torna-se benéfica 

na promoção do território, servindo como montra daquilo que é a cidade, a sua cultura 

endógena, e no caso concreto do evento em estudo serve de catalisador da visita, dando 

hipótese de se conhecer todo o património romano existente e despertando quem visita 

o destino para a descoberta de tudo mais que tem a oferecer. Ou seja, promovem o 

destino, atraem visitantes e incentivam o seu retorno. Os eventos culturais assumem -se 

também como criadores da imagem de marca de um destino turístico, assumindo Braga 

esse caminho. Pese embora o nome “Braga” sobressaia mais que qualquer evento, a 

realização da “Braga Romana” permite mostrar essa imagem de marca, de Braga 

associada à história, ao património e cultura. 

No mesmo sentido, a recolha de dados cingiu-se a um único contexto, o evento Braga 

Romana, onde foram implementados 104 questionários no decorrer do mesmo. A amostra 

de estudo é constituída por turistas/visitantes presentes no evento “Braga Romana” na 

cidade de Braga, sendo composta por um total de 104 inquiridos. Quanto ao género, trata-

se de uma amostra homogénea uma vez que é composta por 45 (43,3%) indivíduos do sexo 

masculino e 59 (56,7%) do sexo feminino. No que concerne à idade dos turistas inquiridos, 

a análise dos dados permitiu-nos verificar que mais de metade (54,8%) da amostra se 

encontra na faixa etária dos 18 aos 34 anos, em suma estamos perante uma amostragem 

sobretudo jovem, adulta. As duas faixas etárias com maior número de respondentes 

foram então a de 18-24 anos com 33 pessoas (31,7%) e a de 25-34 anos com 24 pessoas 

(23,1%). Os restantes escalões etários obtiveram número similar de inquiridos entre eles. 

O escalão etário 35-44 anos inclui 14 inquiridos (14,4%), o compreendido entre 45-54 é 

composto por 11 inquiridos (10,6%), o de 55-64 por 12 (11,5%) e por último o escalão que 

engloba os inquiridos com 65 ou mais anos é composto por 9 pessoas (8,7%). 

No que diz respeito à nacionalidade, embora exista alguma variedade, a maioria dos 

inquiridos são portugueses (58,7%), sendo que mais de 71,2% da amostra diz respeito a 

indivíduos de nacionalidade portuguesa e espanhola. Assim, a distribuição é a seguinte: 

61 indivíduos (58,7%) de nacionalidade portuguesa, 13 (12,5%) de nacionalidade espanhola, 

11 (10,6%) de nacionalidade francesa, 8 (7,7%) de nacionalidade brasileira,  6 (5,8%) de 

nacionalidade alemã, 2 (1,9%) de nacionalidade inglesa,1 (1,0%) de nacionalidade húngara, 

1 (1,0%) de nacionalidade cabo verdiana e 1 (1,0%) de nacionalidade macaense. Estes 

resultados demonstram que, embora aquando da recolha de dados já estivéssemos numa 

época considerada alta para o turismo, os turistas/ visitantes da cidade naquele momento 

e espaço eram sobretudo nacionais e do país fronteiriço Espanha. No que concerne às 

habilitações literárias, a amostra possui, predominantemente, uma licenciatura, com um 

número total de 41 respostas (39,4%) em 104. Relativamente às restantes habilitações, o 

ensino secundário obteve 24 respostas (23,1%), o mestrado 15 (14,4%), o ensino básico 14 

(13,5%), e o doutoramento 10 respondentes (9,6%).  

De seguida irá ser apresentada uma matriz, elaborada no SPSS, com a correlação 

existente entre as diferentes variáveis utilizadas no modelo concetual anteriormente 
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proposta. Tal pretende verificar a relação existente entre variáveis e consequentemente 

se as hipóteses pré-elaboradas para este estudo se verificam/confirmam. Usou-se assim o 

coeficiente de correlação de Pearson que mais não é do que um coeficiente que permite 

verificar em que sentido e grau duas variáveis se correlacionam e associam linearmente 

(Figueiredo, 2009; Graça Martins, 2014). O referido coeficiente varia entre -1 e 1 e quanto 

maior for o seu valor maior será a associação entre as variáveis. Quanto ao sinal negativo 

ou não, significa que se o valor for negativo a associação entre as variáveis é negativa, ou 

seja, se os valores de uma variável sobem normalmente os valores da outra diminuem e 

por sua vez se a correlação for positiva, em caso de coeficiente positivo, significa que 

existe uma associação linear entre as variáveis, se uma aumenta a outra também. Importa 

referir que se o valor for 0 não existe relação linear entre variáveis e que quanto mais 

próximo de 1 for o valor, independentemente do sinal, maior é a relação de dependência 

entre variáveis (Figueiredo, 2009; Graça Martins, 2014). 

 

Tabela 2. Matriz das correlações das variáveis integrantes do modelo conceptual proposto 
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Fator Visita 10 104 3,6808 ,51333       

Imagem 3 104 3,7212 ,66034 -,159      

Qualidade 2 104 4,1971 ,66251 ,203* ,245*     

Satisfação 2 104 4,4087 ,62226 ,128 ,130 ,592**    

Regressar 1 104 4,2404 ,67544 ,324** -,008 ,208* ,272**   

Recomendar 2 104 4,6779 ,46173 -,051 ,334** ,590** ,522** ,220*  

* A correlação é significativa no nível de 0,05 (2 extremidades)  
** A correlação é significativa no nível de 0,01 (2 extremidades) 

Fonte: Elaboração própria com recurso a dados obtidos através do SPSS.  

 

Seguidamente, iremos proceder ao teste das hipóteses previamente definidas.  

 

H1: A imagem do destino é influenciada pela qualidade percecionada do evento. 

A hipótese 1 foi testada recorrendo às variáveis imagem e qualidade. De acordo com 

a correlação existente entre as variáveis, 0,245* significativa no nível 0,05 constatamos 

que a hipótese se confirma. Poderemos então deduzir que os eventos culturais e a sua 

qualidade, enquanto parte integrante da oferta de um destino turístico, e neste caso 

concreto o evento Braga Romana, têm influência na imagem criada da cidade de Braga. 

Esta hipótese vem, assim, confirmar aquilo que está patente na revisão de literatur a, os 

eventos funcionam, também, como ferramenta na construção, definição e moldagem de 

uma marca destino. 

 

H2: O fator de visita é influenciado pela qualidade percecionada do evento. 
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A hipótese 2 verificou-se através da utilização das variáveis fator de visita e qualidade. 

De acordo com a correlação existente entre as variáveis, 0,203* com significância ao nível 

de 0,05, a hipótese é confirmada. Verificamos que a decisão de visitar o destino está 

significativamente relacionada com a qualidade percecionada do evento. 

 

H3: A qualidade percebida tem um efeito positivo na satisfação. 

A hipótese 3 foi testada recorrendo às variáveis qualidade e satisfação. De acordo 

com a correlação existente entre as variáveis, 0,592** significativa no nível 0,01, 

constatamos que a hipótese se confirma com uma correlação moderada. De acordo com 

estes resultados percebemos que a qualidade percecionada pelos visitantes/turistas com 

a experiência tem influência na satisfação obtida; quanto maior a qualidade percecionada 

maior será a satisfação obtida. 

 

H4: A satisfação com o evento tem influência na probabilidade de revisitar o destino . 

A hipótese 4 verificou-se através da utilização das variáveis satisfação e regressar. De 

acordo com a correlação existente entre as variáveis, 0,272** significativa ao nível de 0,01, 

poderemos confirmar a hipótese concebida. Aquilo que se deduz dos resultados obtidos 

é que a satisfação obtida com o evento influencia significativamente a probabilidade de 

se revisitar o destino. 

 

H5: A satisfação com o evento tem influência na probabilidade de recomendar o 

destino. 

A hipótese 5 foi testada recorrendo às variáveis satisfação e recomendar. De acordo 

com a correlação existente entre as variáveis, 0,522** significativa no nível 0,01, 

constatamos que a hipótese se confirma com uma correlação moderada. Os resultados 

demonstram que a satisfação obtida com a experiência influencia positivamente a 

probabilidade de se recomendar o destino. 

 

H6: A qualidade percebida do evento tem um efeito positivo na probabilidade de 

revisitar o destino. 

A hipótese 6 verificou-se através da utilização das variáveis qualidade e regressar. De 

acordo com a correlação existente entre as variáveis, 0,208* significativa ao nível de 0,05, 

poderemos confirmar a hipótese. Depreende-se que a qualidade percecionada do evento 

tem influência significativa na probabilidade de revisitar o destino. 

 

H7: A qualidade percebida do evento tem um efeito positivo na probabilidade de 

recomendar o destino. 

Para se proceder ao teste da hipótese 7 utilizaram-se as variáveis qualidade e 

recomendar. De acordo com a correlação moderada existente entre as variáveis, 0,590** 

com significância ao nível de 0,01, a hipótese é confirmada. De acordo com estes 

resultados existe uma relação positiva entre a qualidade percecionada e a probabilidade 

recomendar o destino. Em suma, constatamos que das sete hipóteses propostas 

inicialmente nenhuma foi negada com os dados obtidos. Verifica-se que o nível de 
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significância é mais elevado nas variáveis recomendar, qualidade, satisfação e regressar 

do que nas variáveis imagem e fator de visita. 

 

7. Conclusões, limitações e recomendações 

Em resultado do presente estudo, compreende-se que os responsáveis pelo destino Braga 

estão conscientes da importância da gestão do mesmo enquanto marca, tendo vindo a 

desenvolver ao longo dos últimos anos um extenso trabalho de parceria e cooperação 

com os diferentes stakeholders por forma a atrair visitantes e promover o destino. Até ao 

presente, a cidade, de forma genérica, tem atuado com um logotipo e slogan universal na 

sua comunicação, estando neste momento em fase de redefinição da sua estratégia com 

o intuito de projetar a marca internacionalmente, mais centrada na vertente turística. 

Conclui-se assim, que os responsáveis do destino veem os eventos culturais, e 

concretamente o evento “Braga Romana”, como geradores da imagem de marca de um 

destino e como meio de a dar a conhecer, isto é, o evento “Braga Romana” permite 

divulgar a imagem de marca da cidade: Braga associada à história, ao património e à 

cultura. Os eventos, de acordo com os resultados obtidos, podem ser encarados como 

uma ferramenta estratégica na criação, desenvolvimento e divulgação da imagem de 

marca de um território por parte dos seus responsáveis. Têm assim uma dupla ação, 

funcionam como catalisador da visita e como meio de promover o destino. Constata -se 

que Braga beneficia com a criação dos eventos culturais e que o evento “Braga Romana” 

teve impacto em todas as variáveis de estudo. O evento funcionou como fator de visita 

do destino e teve impacto na imagem de marca do destino. Outras conclusões do estudo 

são: a qualidade percebida influenciou a satisfação dos visitantes e a satisfação com o 

evento teve impacto na probabilidade de recomendar e revisitar o destino.  

 Em suma, Braga e os seus responsáveis conseguiram através da realização do evento 

“Braga Romana” transmitir a sua identidade, tradição, costumes, história e património, 

ou seja, a sua imagem de marca. Portanto verifica-se que foi seguida uma estratégia 

correta, importando nesta fase monitorizar, com um instrumento fidedigno, o trabalho  

desenvolvido, por forma a verificar efetivamente a necessidade de se proceder ou não a 

um rebranding da marca. Uma das principais limitações deste estudo prende-se com o 

número reduzido da amostra. Este constrangimento resulta da implementação do 

inquérito in loco, embora fundamental, uma vez que a disposição dos visitantes para 

responder por vezes era nula e nas horas de mais afluência, em certas zonas do evento, 

era quase impossível a aplicação dos questionários. 

Numa época em que a mudança é uma constante, muitos dos estudos existentes 

sobre os eventos centram-se sobretudo nos diferentes impactos criados com a sua 

realização, contudo estes já não são atualizados. Desta forma, o contributo desta 

investigação reside numa nova abordagem, analisando o papel que os eventos  

desempenham na imagem de marca de um destino turístico. Com o desenvolvimento 

desta investigação sugere-se a extensão deste tema para uma vertente mais 

socioeconómica, no sentido de verificar o papel dos eventos culturais no 

desenvolvimento económico e social nas cidades, alargando assim o estudo a um âmbito 

mais nacional não o limitando à esfera regional. Através dos resultados apresentados 

deverão ser desenvolvidas outras análises, como, por exemplo, as análises de regressão 
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(ou seja, como determinadas variáveis influenciam outra variável, ou seja, verifica como o 

comportamento de uma(s) variável(is) pode mudar o comportamento de outra). Seria 

igualmente interessante a utilização deste modelo para medir o impacto criado pelos 

eventos no setor hoteleiro, ou seja, até que ponto são um meio de aumentar a ocupação 

e receita das unidades hoteleiras. Espera-se que futuros trabalhos possam contribuir para 

o desenvolvimento de estudos empíricos que testem as relações causais aqui abordadas. 

Um estudo empírico deverá possibilitar a maior compreensão dos construtos do modelo 

de investigação e consequente relação entre as variáveis de estudo. O estudo das relações 

propostas permite medir o impacto de certos fatores na predisposição para o destino 

turístico em contextos culturais. Assim, um estudo empírico permitirá não apenas testar 

as hipóteses de investigação como também avaliar o seu efeito preditivo (por exemplo, 

através de modelo de equações estruturais). Para além disso, compreender o 

comportamento do consumidor em contextos específicos de turismo religioso e de 

peregrinação permitirá, entre outros aspetos, reunir e providenciar informação útil para 

o planeamento dos destinos turísticos, assim como para suporte da tomada de decisão 

dos demais agentes envolvidos.  
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Resumo 

O presente estudo pretende contribuir para o enriquecimento da Teoria da Estratégia Empresarial, 
através da ligação entre a Teoria da Firma e as escolhas de gestão autónomas. Para tal revê um 
importante enquadramento dinâmico sobre a Teoria da Estratégia Empresarial em que as escolhas 
de gestão são, naturalmente, uma variável fundamental.  Sustentando que as puras escolhas de 
gestão (“autónomas”) podem explicar-se no âmbito do conceito da Teoria da Firma, analisa 
elementos relevantes desta teoria, identificando as dimensões que influenciam as puras escolhas de 
gestão, integrando dedutivamente a Teoria da Firma na Teoria da Estratégia Empresarial. 

 
Palavras-chave: Teoria da firma; teoria da estratégia; escolhas de gestão; quadros mentais dos 
gestores. 

 

Abstract 

This study aims to contribute to the enrichment of the Theory of Corporate Strategy, through the 
connection between the Theory of the Firm and autonomous management choices. To this end, it 
reviews an important dynamic framework on the Theory of Strategy in which management choices 
are, naturally, a fundamental variable. By maintaining that pure (autonomous) management choices 
can be explained within the framework of the Theory of the Firm concept, it analyses relevant 
elements of this theory, identifying the dimensions that influence pure management choices and 
deductively integrating the Theory of the Firm into the Theory of Strategy. 
 
Keywords: Theory of the firm, theory of strategy, management choices, managers` mindsets. 

 

1. Introdução 

Qualquer abordagem substancial sobre a Teoria da Estratégia Empresarial deve apoiar-se 

numa teoria subjacente da firma. A Teoria da Firma, além de explicar a razão da existência das 

empresas, deve explicar, igualmente, porque é que as empresas (de sucesso) são diferentes e 

fornecer indicações sobre razões do sucesso e, sobretudo, sobre a natureza das Escolhasde 

Gestão que o proporcionaram. O presente estudo tem como principal objetivo clarificar e 

completar a ligação da Teoria da Firma com a Teoria da Estratégia Empresarial através da 

variável Escolhas de Gestão. 

Assim, o estudo revê um importante e abrangente enquadramento dinâmico sobre a 

Teoria da Estratégia Empresarial (Porter, 1998) em que as escolhas de gestão são, 

naturalmente, uma variável fundamental e ainda deficientemente explicada. O estudo, 

sustentando que as puras escolhas de gestão (“autónomas”) podem explicar-se no âmbito do 

conceito da Teoria da Firma, revê elementos relevantes sobre esta, expande o conceito em 
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três dimensões, para, finalmente, integrá-la, dedutivamente, na Teoria da Estratégia 

Empresarial, completando e enriquecendo o enquadramento revisto. 

Desta maneira, a secção 2 deste estudo analisa o enquadramento teórico sobre a 

Estratégia Empresarial proposto por Porter (1998) que servirá de base ao nosso estudo. Na 

secção 3 teceremos considerações sobre a Teoria da Firma, que constituirão a base e a ponte 

para a integração da Teoria da Firma na Teoria da Estratégia Empresarial, na secção 4 deste 

estudo, através da variável “Escolhas de Gestão” (determinada pelas Teorias da Firma dos 

Gestores – termo sugerido por Santos (1997), cujo trabalho inspirou o presente estudo), na 

quarta secção deste estudo.  As implicações do estudo para a Teoria da Estratégia Empresarial 

serão sintetizadas na secção final. 

 

2. Sobre a Teoria da Estratégia Empresarial 

 Antes de aprofundarmos a reflexão sobre a importância da Teoria da Firma na estratégia 

empresarial e sua teoria, devemos debruçarmo-nos sobre esta, com vista ao posterior 

enquadramento mútuo. 

Para tal efeito, iremos tomar como referência um enquadramento teórico dinâmico 

estabelecido por Porter (1998), que se nos afigura assaz relevante e atual, fazendo sentido 

para gestores, políticos e académicos, e o mais abrangente. Porter (1998: 170-1) sustenta que 

“para explicar o sucesso competitivo das empresas necessitamos de uma teoria da estratégia 

que associe circunstâncias ambientais e comportamentos da empresa aos resultados de 

mercado”. O enquadramento sugerido foi esquematizado como se indica na Figura 1. 

Sustentando que a unidade básica de análise numa Teoria da Estratégia Empresarial deve 

ser um negócio/empresa ou uma indústria estrategicamente distinta, Porter (1998) inicia a sua 

análise pelo ponto em que as empresas obtêm, materialmente, o sucesso: o mercado; as 

empresas têm sucesso quando obtêm uma posição competitiva ou séries de posições 

competitivas que conduzem a desempenhos financeiros superiores e sustentados. 

O desempenho empresarial resulta da combinação da estrutura da indústria, analisada 

com o contributo do Modelo das Cinco Forças de Porter, informado pela Economia Industrial 

(Porter, 1980), com o posicionamento da empresa nessa indústria (sublinhe-se que o 

posicionamento resulta, essencialmente, de uma escolha de gestão, deliberada ou com 

características emergentes). A empresa pode escolher com sucesso um determinado 

posicionamento atrativo (na indústria, ou, fazendo uma análise mais fina, dentro do seu grupo 

estratégico)1 se possuir vantagens competitivas compatíveis com tal escolha. 

As vantagens competitivas podem ser divididas em duas classes genéricas: liderança de 

custo e diferenciação (Porter, 1980). Ambas conduzem à obtenção de rendas económicas,2 

que poderão ser perseguidas através da participação competitiva ampla na indústria ou num 

                                                           
1 Grupos estratégicos (Porter, 1980) são grupos de empresas que adotam estratégias semelhantes em 
função de diversas variáveis oriundas de várias dimensões (as dimensões são, essencialmente: 
produtos/mercado, integração vertical, internacionalização, diversificação). O mapeamento da indústria 
em grupos estratégicos permite uma análise visual e mais fina da arena competitiva. 
2 A estratégia genérica de liderança de custo permite obter rendas económicas através de custos 
inferiores aos rivais, o que permitirá praticar preços inferiores (mas com margem), mantendo uma 
paridade em qualidade; a estratégia genérica de diferenciação permite obter rendas económicas através 
de uma qualidade diferenciadora da sua oferta que permitirá aplicar um preço prémio em excesso aos 
custos adicionais incorridos para obter a diferenciação. 
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target particular (focalização; estratégia de nicho) desejavelmente através da criação de uma 

situação de monopólio natural.3 

Porter (1998: 174), refere, corretamente, que a questão da vantagem competitiva deve 

ser analisada conjunta e dependentemente com a questão da amplitude competitiva 

(conjunto de produtos, segmentos de cliente, localizações geográficas, grau de integração 

vertical, …), que também é uma escolha de gestão da empresa.   

 

Figura 1. Determinantes do sucesso organizacional 

 

 

Fonte: Porter (1998). 

 

                                                           
3 Uma estratégia de focalização/nicho é estrategicamente robusta se permitir que a empresa opere num 
monopólio natural, ou seja, a curva de procura do segmento/nicho deve cruzar a curva dos custos 
médios da empresa na sua zona descendente (na zona de economias de escala), de modo que uma nova 
entrada no mercado provoque um aumento dos custos médios das empresas a operar nesse 
segmento/nicho (incluindo o novo entrante).   
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As atividades da empresa constituem a unidade básica da vantagem competitiva. A cadeia 

de valor (Porter, 1985) constitui uma ferramenta de análise estratégica que permite decompor 

o processo (em atividades primárias, diretamente ligadas a produção de bens e prestação de 

serviços, e de apoio interrelacionadas) pelo qual a empresa constrói o seu comportamento de 

custo e diferenciação (que deve estar alinhado com a estratégia genérica adotada), criando 

valor para o cliente, gerando, desta maneira, o lucro (Porter, 1985). 

Recuando ainda mais na cadeia de causalidade, importa perceber porque é que certas 

empresas conseguem desempenhar as atividades de maneira a desencadear vantagem 

competitiva (com um custo inferior ou com resultados mais valiosos). Porter (1998: 178) afirma 

que a resposta reside no conceito de propulsores:  

 

Os propulsores são determinantes estruturais de diferenças existentes entre concorrentes 
em relação ao custo ou à compra de atividades ou grupos de atividades. Os mais 
importantes propulsores de vantagem competitiva numa atividade incluem a sua escala, a 
aprendizagem cumulativa envolvida, as ligações com as outras atividades, a capacidade de 
ser partilhada com outras áreas de negócio, o seu padrão de utilização de capacidade ao 
longo do ciclo relevante, a sua localização, o timing das escolhas de investimentos 
necessários, a extensão da integração vertical no seu desempenho, os fatores 
institucionais que afetam a forma como a atividade é realizada e a política de escolhas da 
empresa sobre como configurar a atividade independente de outros propulsores. O 
mesmo conjunto de propulsores determina tanto o custo relativo como a diferenciação. 

  
O conceito de propulsores, identificando-os como fontes subjacentes da vantagem 

competitiva e explicando a sua sustentabilidade, operacionalizando, deste modo, o conceito 

de vantagem competitiva, é útil devido à força de tal identificação, embora peque por um 

englobamento não catalogado. 

De referir que concordamos com a visão de Porter (1998) em considerar que os recursos 

das empresas estão entre as atividades e vantagens (“os recursos não são valiosos em si 

mesmo, mas tão-somente porque permitem às empresas desenvolver as atividades que criam 

vantagens em determinados mercados. Os recursos só fazem sentido no contexto de 

realização de certas atividades para alcançar certa vantagem competitiva” (Porter, 1998: 188)), 

não constituindo a perspetiva da empresa baseada nos recursos (Resource – based view of the 

Firm) (ver, por exemplo, Barney, 1991) uma teoria alternativa de estratégia, como os seus 

defensores propõem, uma vez que tende a desprezar o facto de que o sucesso se atinge, em 

última análise, no mercado dos produtos e não no mercado dos fatores (embora a análise 

deste último seja igualmente importante). Aliás, deve-se reparar que o ajustamento das 

expectativas nos mercados de fatores tende a eliminar a capacidade de os recursos, 

isoladamente, conferirem a capacidade de a empresa obter rendas económicas (se o valor 

realizado pelo recurso detido/adquirido pela empresa for superior ao valor esperado, o preço 

do recurso no mercado de fatores (imperfeito) será tendencialmente ajustado de acordo, 

eliminando a ocorrência de lucros económicos positivos por essa via). 

Porter (1998), novamente, recuando na cadeia de causalidade, e abordando o que ele 

designa por problema longitudinal (ver parte inferior da Figura 1, abaixo da linha horizontal) e 

essencialmente dinâmico, (em contraste com o problema transversal, essencialmente 

estático, abordado até agora),4 que pretende esclarecer a razão porque algumas empresas 

                                                           
4 Os enquadramentos transversais pretendem explicar, em determinado momento, o posicionamento 
competitivo e consequentes resultados de mercado alcançados pelas empresas e seus rivais e suas 
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alcançam posições favoráveis em relação aos propulsores na cadeia de valor,5 refere que essa 

razão reside em dois fatores: as condições iniciais e as puras escolhas de gestão (ou seja, as 

escolhas, muitas vezes criativas, independentes das condições iniciais). 

As condições iniciais, que podem residir tanto na empresa individual (em que atributos 

como a flexibilidade e capacidade para aprender são determinantes para que a empresa 

consiga redefinir a sua estratégia face a alterações do ambiente externo contínuas e 

imprevisíveis) como no seu ambiente, são enquadradas genericamente por Porter (1990) no 

seu “diamante” (determinantes da vantagem competitiva nacional). Porter (1990) 

desenvolveu uma teoria que pretende explicar como as nações atingem posições de vantagem 

competitiva internacional em determinadas indústrias. No mesmo texto, Porter argumenta 

que a riqueza das nações é governada pela produtividade, e que as raízes da produtividade 

residem no ambiente competitivo que é capturado num enquadramento graficamente 

descrito como um diamante com quatro facetas principais (esta teoria, com fundamentos 

essencialmente de natureza microeconómica, passou a ser conhecida como o Diamante de 

Porter): condições dos fatores, condições da procura, indústrias de suporte e relacionadas e 

estratégia, estrutura e rivalidade das empresas (a sorte/acaso e o papel do governo também 

são considerados formalmente neste enquadramento; facto que é assinalável no que se refere 

ao fator sorte). Através do último determinante, nomeadamente das suas componentes 

Estratégia e Estrutura manifestam-se as condições iniciais internas. O diamante é um sistema 

dinâmico, no qual os determinantes se reforçam mutuamente. As Nações têm sucesso em 

indústrias em que o diamante é pujante (podendo, contudo, haver desvantagens seletivas, que 

frequentemente incentivam as empresas a aperfeiçoar (ou a construir) a proposta de valor; 

por exemplo, se o mercado laboral for rígido, as empresas movem-se, deliberada e 

emergentemente, no sentido de desenvolver a automação), dando origem à formação, 

essencialmente espontânea, de clusters de indústrias relacionadas (horizontal e 

verticalmente) geralmente geograficamente concentrados (em regiões ou cidades). 

Efetivamente, a presença de um cluster, ou condições de se formar e evoluir, é 

determinante para a capacidade de a empresa (pertencente a uma indústria do cluster) inovar, 

acumular competências e se atualizar (Porter, 1998). Claro que diferentes empresas na zona 

geográfica de um cluster obtêm resultados diversos, o que nos conduz à relevância do outro 

fator – escolhas de gestão. 

No que diz respeito ao fator escolhas de gestão, que determina essencialmente, na base 

da cadeia de causalidade do problema transversal, a qualidade e quantidade dos propulsores, 

Porter (1998: 182) referiu:  

 

                                                           
bases de sustentação, através de escolhas estratégicas face ao quadro de competências que possuem 
e que podem desenvolver futuramente. Permite, assim, por exemplo, explicar porque é em certas 
indústrias determinadas posições são mais atrativas que outras, o que dita as configurações de forças e 
fraquezas das empresas e que atividades específicas e propulsores estão na base de posições 
superiores.   
5 Porter (1998) não limita o problema longitudinal, que constitui uma análise essencialmente dinâmica, 
à questão dos propulsores, acrescentando a sua relevância a outras etapas do problema transversal: 
“Porque é que algumas empresas ganham vantagens de escala? Porque é que algumas empresas se 
movimentam cedo, ou tarde, escolhendo de entre estas duas movimentações aquela que conduz a uma 
posição vantajosa? Porque é que algumas empresas concebem e implementam configurações 
superiores de atividades ou projetam posições competitivas inteiramente novas e desejáveis?” (Porter, 
1998: 181). 
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A segunda razão pela qual as empresas podem alcançar posições favoráveis é através de 
puras escolhas de gestão ou escolhas independentes das condições iniciais […]. Estas 
escolhas de gestão, que são feitas sob incerteza acerca do futuro, definem o conceito de 
competição da empresa (posicionamento),6 a sua configuração de atividades e os 
investimentos de apoio em ativos e competências. As escolhas de gestão conduzem à 
montagem ou à criação de competências particulares e de recursos necessários para levar 
a cabo a nova estratégia.7 

As puras escolhas de gestão podem explicar-se no âmbito do conceito da Teoria da Firma, 

como será explicado nas secções seguintes, contribuindo, desta maneira, para completar a 

Teoria da Estratégia Empresarial. 

 

3. Sobre a Teoria da Firma 

Os estudos relacionados com a Teoria da Firma iniciaram-se com o trabalho seminal de Coase 

(1937), como primeira verdadeira alternativa (ou complemento) à visão neoclássica da firma 

como uma caixa-negra técnica (função de produção) que simplesmente transforma inputs em 

outputs. O desenvolvimento essencial de Coase foi inspirado pela simplicíssima pergunta: 

“Porque existem empresas?”.  A sua resposta consiste na existência de custos de usar o 

mercado para efetuar certas transações (custos de transação), substituindo-se, nessas 

situações, o mercado pela hierarquia (no fundo, uma empresa será como uma economia de 

planeamento central, tanto maior quanto mais significativos forem os custos de transação). 

O trabalho de Coase foi, posteriormente, desenvolvido por Williamson (1975), o que 

resultou na denominada Economia dos Custos de Transação; as tentativas de economizar tais 

custos (custos de utilizar o mercado e o concomitante mecanismo de preços) são a principal 

razão do aparecimento da diversidade de formas e dimensões organizacionais, que procedem 

à afetação de recursos hierarquicamente, substituindo a descentralização dos mercados. 

A Economia dos Custos de Transação, em complemento com a Teoria Económica 

Neoclássica - que analisa a empresa como função tecnológica de produção, estudando o 

comportamento dos custos de produção e fixação de preços com a finalidade de maximização 

dos lucros - respondem bem a um dos títulos genéricos da estratégia empresarial: o 

economizar (Williamson, 1998) (quanto ao outro título genérico, o estrategizar (Williamson, 

1998), abordá-lo-emos adiante neste trabalho).8 Este título (economizar) está principalmente 

preocupado com a eficiência (adaptação externa e interna), eliminação de excesso de 

desperdícios, de burocracia e folga de recursos),9 sendo que a Economia dos Custos de 

                                                           
6 Repare-se que, desta maneira, as escolhas de gestão também se revelam na parte mais visível do 
problema transversal (posicionamento da empresa na indústria). 
7 Deve-se referir que muitas escolhas de gestão serão influenciadas pela natureza do diamante a que a 
sua indústria pertencerá, através, principalmente, do fluxo de informação e incentivos criados. Assim, 
escolhas de gestão que, na primeira análise, parecem “puras”, serão, ultimamente, 
influenciadas/ditadas, parcial ou totalmente, pelo diamante local (Porter, 1998). 
8 O título Estrategizar está genericamente relacionado com as manobras e jogadas competitivas (e 
outros temas estudados e abordados genericamente pela Estratégia Competitiva (Williamson, 1998); 
ver, por exemplo, Porter (1980)), e decisões criativas, principalmente direcionadas para a obtenção de 
poder de mercado. 
9 Williamsom (1998) sublinha que a análise da eficiência engloba tanto os custos de controlo como os 
de produção. São, essencialmente, os custos de controlo organizacional que são abordados pela 
Economia dos Custos de Transação (a análise da eficiência da empresa vista como função de produção 
já tinha atingido um elevado estado de sofisticação com os contributos, como referido, da Teoria 
Neoclássica da Empresa). 
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Transação lança luz sobre uma vasta categoria de questões do tipo economizar e sustenta que 

o preço, a tecnologia (informados, essencialmente, pela Teoria Neoclássica da Empresa) e a 

estrutura de controlo são determinados em simultâneo: 

 
A economia do custo de transação é pertinente para o estudo da estratégia empresarial 
precisamente porque os alinhamentos do tipo economizar de primeira ordem 
[relacionados com adaptação eficaz e eliminação de burocracia e desperdícios]10 não são 
sempre óbvios e/ou podem estar em desacordo com as preferências de gestão. É assim 
importante analisar a microanalítica da organização e mostrar para onde se dirigem certos 
alinhamentos e porquê.” (Williamson, 1998: 98; ênfase nossa). 

 
Consideramos, efetivamente, que as preferências de gestão vão, frequentemente, contra 

o que uma compreensão rigorosa do que a economia ensina, originando ineficiências graves e 

consequentes desvantagens competitivas. Uma compreensão detalhada da microanalítica da 

empresa, com vista a estudar os alinhamentos do tipo economizar (Williamson, 1998), pode 

ajudar a tomar as escolhas de gestão corretas. Queremos com isto afirmar que as escolhas de 

gestão relativamente a assuntos que se enquadram no título genérico economizar não são 

verdadeiramente autónomas, mas antes induzidas pelo enquadramento económico e 

transacional da empresa. 

 

4. Integração e consequências da Teoria da Firma na Teoria da Estratégia  

No que concerne ao outro título genérico da estratégia empresarial, o estrategizar (Williamson, 

1998) - relacionado com a perspetiva da Escola do Poder e Política da Teoria das Organizações 

(e mais relevante para empresas com algum poder de mercado) - as escolhas de gestão (de 

topo) para ele direcionadas são efetivamente mais autónomas (podendo, nomeadamente, 

apelar à Teoria dos Jogos para apoio de decisão), mas não totalmente: “as manobras de 

estratégia podem ser utilizadas para promover resultados da categoria economizar. 

Determinar preços com referência à curva de aprendizagem constitui um exemplo.” 

(Williamson, 1998: 91). 

A partir do enquadramento das escolhas de gestão realizado por Porter (1998), do qual 

sobressai a decisão nuclear de definir o conceito de competição da empresa (e sua amplitude), 

podemos afirmar que as boas escolhas de gestão têm maior probabilidade de acontecer 

através de obtenção de melhor informação e de análise cuidada da estrutura dos mercados de 

produtos e fatores e da consequência de escolhas entre posições exequíveis.  Efetivamente as 

técnicas de análise estratégica empregues em processos formais de planeamento estratégico 

(ver, por exemplo, Mintzberg (1994), para uma análise crítica detalhada) podem contribuir 

                                                           
10 Williamson (1998) sublinha que os excessos de custos advindos do desperdício, burocracia e folga de 
recursos devem-se principalmente a uma organização inferior e a operações mal-adaptadas, que podem 
ser corrigidos através de melhores formas organizacionais, melhores sistemas de incentivos internos e 
melhor congruência das relações contratuais (interempresa e intra-empresa), vetores informados pela 
Teoria dos Custos de Transação, ou se quisermos, numa perspetiva mais ampla, pela Teoria da Economia 
Organizacional (esta teoria tem três componentes nucleares: Teoria dos Custos de Transação, Teoria da 
Agência e Teoria dos Direitos de Propriedade (Shafritz, Ott & Jang, 2005); pode-se sustentar que as 
Teorias  da Agência e dos Direitos de Propriedade são casos especiais inseridos no tratamento mais 
amplo da Teoria  dos Custos de Transação).   
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para uma melhor síntese estratégica (que contém as principais escolhas de gestão) pelos 

gestores de topo das organizações. 

Apesar da informação e análise (presentes, principalmente, como referido, nos processos 

formais de planeamento estratégico) contribuírem para melhores escolhas de gestão do título 

estrategizar, a verdade é que elas são geralmente tomadas pelos gestores de topo 

heuristicamente, com base frequentemente em soft-data (Mintzberg, 1994), e dependem 

essencialmente da perspetiva, das preferências, dos quadros mentais, ou, se quisermos, da 

“Teoria da Firma dos Gestores” (Santos, 1997). As escolhas verdadeiramente autónomas 

representam a oportunidade para os gestores, nas suas decisões estratégicas, exercerem a 

sua “visão do mundo” e de modo criativo. A este propósito Porter (1998) sublinha que muitos 

estudos de caso apontam que o sucesso empresarial e estratégico decorre frequentemente 

de escolhas e atos criativos (a imitação é sempre uma postura estratégica pobre), como, por 

exemplo, novos posicionamentos e propostas de valor.  

Santos (1997) sustenta que a Teoria da Firma é relevante para a gestão e que os gestores 

têm a sua própria perspetiva sobre o propósito das empresas e suas dimensões e amplitudes 

(alicerçada em três dimensões: empírica, teórica e cultural), afetando decisivamente a política 

empresarial, organização e gestão de recursos humanos.  Santos (1997: 1) explica, da seguinte 

maneira, estas três dimensões da Teoria da Firma dos Gestores:  

 

Most managers´ theories of the firm consist of non-articulated knowledge and are an 

integral part of a manager`s mindset. They are rooted in three dimensions: (1) an empirical 

dimension, consisting of insights and generalizations from a manager`s experience 

actively learned in a hands-on and visceral fashion, (2) a theoretical dimension developed 

through a manager`s formal education and professional training, (3) a cultural dimension 

reflecting a manager`s basic assumptions, beliefs and values directly and indirectly 

learned from the environment in a mostly passive way.  

 

Santos (1997) considera, ainda, que estas teorias implícitas ganhariam se fossem 

desenvolvidas, formalizadas e testadas; afirmação com a qual nós concordamos, e 

sublinhamos que as empresas ganhariam se conseguissem separar/identificar a estratégia 

induzida (ditada, como já referimos, pela procura da eficiência – economizar, que pode ser 

ensinada aos gestores, contribuindo para um melhoramento da dimensão teórica das suas 

Teorias da Firma) da verdadeiramente estratégia autónoma. 

Esta abordagem da Teoria da Firma (Santos, 1997) conduz-nos à definição de estratégia 

como perspetiva (Mintzberg, 1987); estratégia como o caráter de uma organização, sua 

ideologia, cultura, ou seja, intuição coletiva sobre o funcionamento do mundo. Nesta ótica, as 

estratégias são o produto de uma visão de mundo, essencialmente, do gestor. As escolhas de 

gestão estarão necessariamente enquadradas pelos quadros mentais dos gestores. Por 

exemplo, se um analista ou uma consultora quer realmente influenciar o curso de decisão 

estratégica da gestão, tem de tentar mudar ou alargar os quadros mentais dos gestores 

(Mintzberg, 1994). 

Certamente, conforme já sublinhava Selznick (1957), o carácter de uma organização, 

refletido na sua missão e valores, pode ser desenvolvido, pelo menos parcialmente, de uma 

maneira emergente e não totalmente consciente. Mas, muitas vezes e significativamente, este 

desenvolvimento é intencional e deve muito à visão do mundo, ou Teoria da Firma da Gestão 

de Topo, principalmente do fundador da organização, afetando as escolhas de gestão, 

verdadeiramente autónomas (conforme já sublinhamos), mencionadas por Porter (1998) no 
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seu enquadramento revisto na secção 2. São estas escolhas de gestão que permitem à 

empresa construir verdadeiramente (se forem apropriadas) a sua diferenciação, 

estabelecendo (ou melhor, institucionalizando) a sua competência distintiva. 

Porter (1998: 193) refere: “Deve, no entanto, ser dito que, apesar de se dar um papel de 

relevo à escolha e à capacidade de implementação, ainda permanece a questão de saber 

porque é que certas empresas são nisto melhores que outras.”. 

A resposta a esta questão é que, dependendo as escolhas de gestão (as verdadeiramente 

autónomas, como referimos) da Teoria da Firma dos Gestores, a qualidade das escolhas de 

gestão depende da qualidade da Teoria da Firma dos Gestores.11 

Apelando à perspetiva sugerida por Santos (1997), sendo que a dimensão teórica está 

principalmente relacionada com a componente economizar da estratégia (principalmente 

orientada para a obtenção de eficiência) revista anteriormente (e pode ser mais bem 

informada aos gestores através do ensino do estado da arte dos ramos relevantes da ciência 

económica (incluindo, como referimos, a economia dos custos de transação) e da gestão, 

serão as dimensões empírica e cultural que, tendo mais graus de liberdade para se ligar à 

componente estrategizar, mais afetarão as escolhas autónomas de gestão. 

Por exemplo, e relacionado com as duas dimensões ultimamente referidas, poder-se-á 

avançar com a hipótese, a ser averiguada em futuros estudos, nomeadamente empíricos (no 

seguimento do sugerido por Santos (1997) no que se refere à desejabilidade do 

desenvolvimento, formalização e teste das teorias implícitas dos gestores), que a generalidade 

dos gestores portugueses tem um certo enviesamento contra o crescimento das suas 

empresas,12 o que contribuirá, interativamente com o efeito de outras variáveis 

influenciadoras, no predomínio absoluto de pequenas e médias empresas e microempresas no 

tecido empresarial português – 99,9% do total (Pordata, 2018), o que implica geralmente um 

desaproveitamento de economias de escala, refletido incisivamente na competitividade de 

Portugal, o que provoca, nomeadamente, desvantagem competitiva, nomeadamente no palco 

internacional.13 A ser confirmado, este será um resultado da dimensão empírica, mas 

essencialmente da dimensão cultural das Teorias da Firma dos Gestores (Santos, 1997), que 

também afeta, negativamente, a componente economizar. Certamente a qualidade da gestão 

portuguesa, e, por conseguinte, da economia portuguesa, beneficiariam de uma correção 

                                                           
11 Importa, nesta altura, clarificar que todas as escolhas de gestão dependem da Teoria da Firma dos 
Gestores e suas três dimensões referidas. Contudo, as escolhas de gestão ligadas com a perseguição da 
eficiência (escolhas de gestão, portanto, induzidas e relacionadas com a componente economizar da 
Estratégia) não serão verdadeiramente autónomas e estarão principalmente ligadas à dimensão teórica 
da Teoria da Firma dos Gestores, porque pode ser (bem) ensinada. 
12 Santos (1997) sugere que a não desejabilidade de empresas de grandes dimensões por parte dos 
gestores/patrões portugueses advém essencialmente da dimensão cultural, mais propriamente da 
esfera nacional caracterizada por uma elevada distância do poder, que se traduzirá por uma obrigação 
moral, que os gestores poderão partilhar, dos poderosos protegerem, e de maneira gentil, os mais 
fracos; neste contexto, as grandes empresas não serão propícias à preservação de um ambiente de 
humanidade (em relação aos mais fracos). 
13 Deve, contudo, ser referido que a reduzida dimensão média das empresas não será tão negativamente 
impactante em setores com reduzidas economias de escala e que os seus efeitos negativos (portanto, 
mais significativos em setores com economias de escala) podem ser atenuados através da cooperação 
estreita entre as empresas,  o que não acontece em Portugal (atente-se, por exemplo no caso de Itália 
(ver, por exemplo, Porter (1990), onde empresas são líderes mundiais em indústrias fragmentadas nas 
quais  as economias de escala ou são modestas  ou podem ser contornadas através de cooperação entre 
empresas vagamente afiliadas adotando estratégias de focalização (Porter, 1990). 
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deste, e de outros, aspetos, a averiguar sistematicamente (no seguimento da sugestão de 

Santos (1997), que referimos previamente), destas duas dimensões da Teoria da Firma dos 

Gestores portuguesas. 

 No que se refere à dimensão teórica, esta precisa ser melhorada através de ensino e 

formação de qualidade em economia e gestão nas escolas e universidades dos gestores (e 

futuros gestores) portugueses.  

Repare-se que a dimensão teórica permite aos gestores fazer escolhas de gestão objetivas 

ligadas essencialmente à questão da eficiência (economizar) e permite desmontar certos 

enviesamentos induzidos por ignorância do estado da arte da economia (nomeadamente da 

economia dos custos de transação) e gestão que comporão parte das dimensões empíricas e 

culturais das suas teorias da firma. É de importância fundamental, como já afirmamos, que a 

dimensão teórica dos gestores portuguesas seja enriquecida, o que irá desencadear escolhas 

de gestão mais informadas na procura da eficiência, desmontando ao mesmo tempo escolhas 

nocivas, principalmente na categoria economizar, advindas das componentes empírica e 

cultural.  Através de educação formal e treino profissional dos gestores, muitas destas ideias 

erradas advindas das suas dimensões empíricas e culturais, principalmente relacionadas com 

a questão da procura da eficiência (mas também no processo de análise e formulação da 

estratégia) poderão ser corrigidas.14  

Este processo formativo enriqueceria a dimensão teórica da Teoria da Firma dos Gestores 

portugueses, depurando, concomitantemente, as dimensões empírica e cultural dos seus 

aspetos mais errados/retrógrados, contribuindo, assim, para um aperfeiçoamento das suas 

escolhas de gestão autónomas, em que os gestores podem exercer a sua criatividade e poder 

de síntese de forma diferenciadora, ou mesmo disruptiva (com contributos positivos, virtuosos 

e verdadeiramente diferenciadores das dimensões empírica e cultural, principalmente desta 

última), sem afetar a eficiência das suas organizações (a eficiência é informada principalmente 

pela componente economizar da Estratégia e que pode ser adicionada, como referimos, à 

dimensão teórica das suas Teorias da Firma através de ensino e formação).  

Efetivamente, nesta situação, a dimensão cultural da Teoria da Firma dos Gestores 

portugueses poderá contribuir para a verdadeira diferenciação da oferta empresarial 

portuguesa e sucesso competitivo de determinadas indústrias. Repare-se, por exemplo, no 

caso (de sucesso) italiano (estamos a referirmo-nos, essencialmente, ao norte italiano), muitas 

vezes desprezado pelos analistas e comentadores especializados (Porter, 1990) (pois estes 

aplicam indiscriminadamente o modelo americano ou alemão), cujos clusters apoiam-se, em 

consonância com a cultura e ambiente nacional, em indústrias fragmentadas com estratégias 

de focalização diferenciada (ver nota de rodapé 13) (em contraponto com, por exemplo, a 

norma americana ou alemã). Contudo, os clusters italianos, contrariamente aos portugueses,15 

são (essencialmente) verticalmente profundos nos quais as empresas estão interligadas por 

vários mecanismos (não obstante uma intensa rivalidade que será o principal catalisador do 

                                                           
14 As dimensões empíricas e culturais são certamente reduzidas neste processo (versus o alargamento 
da dimensão teórica). O conteúdo remanescente, que será, desejavelmente, independente da obtenção 
de eficiência, poderá ser usado na totalidade para a formulação de escolhas de gestão (autónomas) 
verdadeiramente criativas e diferenciadoras.   
15 Os clusters portugueses são, geralmente, caracterizados por escassa profundidade (Porter, 2002, 
citado por Gonçalves, Mendes, Sardinha e Rodrigues (2015), refere que, embora existam clusters 
regionais significantes, estes caracterizam-se por insuficientes ligações e falta de indústrias de suporte 
e relacionadas fortes, mesmo nos clusters mais significantes.). 
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seu dinamismo) (Porter, 1990). Quais os conteúdos da dimensão cultural da Teoria da Firma 

dos Gestores portugueses que realmente acrescentariam valor na oferta das empresas e, 

assim, contribuíriam para o aumento de produtividade da economia portuguesa, é uma 

questão de importância fulcral a ser investigada, que ultrapassa o propósito do presente 

estudo (conforme referido previamente, seria útil desenvolver, formalizar e testar as teorias 

implícitas que compõem, neste caso, a dimensão cultural das Teorias da Firma dos gestores). 

Contudo, deve ser reafirmado que é a diferença com substância (e na substância inclui-se o 

facto de dar origem a propostas de valor difíceis de imitar e sustentadamente procuradas no 

mercado) que está na raiz do sucesso. Realmente, a cultura é, por ser um conceito 

multidimensional e intangível, um diferenciador difícil de imitar. 

 A dimensão cultural da Teoria da Firma dos Gestores portugueses, depurada das suas 

componentes economicamente erradas e/ou retrógradas, poderia contribuir para uma gestão 

verdadeiramente diferenciadora das suas empresas. A economia portuguesa seria, 

igualmente, muito beneficiada, tanto pela vertente eficiência-X como da diferenciação das 

propostas de valor empresariais, verificando-se certamente um salto, tão necessitado, na 

convergência de Portugal com as economias mais desenvolvidas.  

 

5. Considerações finais 

O estudo reviu o enquadramento dinâmico de Porter (1998) sobre a Teoria da Estratégia 

Empresarial em que as escolhas de gestão são uma variável importante e ainda 

deficientemente explicada. O estudo, sustentando que as puras escolhas de gestão 

(“autónomas”) podem explicar-se no âmbito do conceito da Teoria da Firma, reviu elementos 

relevantes desta teoria, expandindo o conceito em três dimensões (Santos, 1997). As 

dimensões cultural e empírica da Teoria da Firma dos Gestores, por terem mais graus de 

liberdade para se ligar à componente estrategizar da Estratégia Empresarial (Williamson, 

1998), serão as mais determinantes nas escolhas autónomas de gestão, contribuindo para a 

sua compreensão. Esta influência, nomeadamente da dimensão cultural, foi explicada 

recorrendo ao enquadramento na perspetiva estratégica dos gestores portugueses, para a 

qual, a título de exemplo, se avançou hipótese. O estudo reforça que a averiguação futura 

destas teorias implícitas (Santos, 1997) seria importante para se identificarem aspetos das suas 

dimensões empírica e cultural menos favoráveis, nomeadamente sob o ponto de vista da 

eficiência económica (mencionando a importância da melhoria da dimensão teórica através de 

formação de qualidade), e os aspetos que poderiam contribuir para uma gestão 

verdadeiramente diferenciadora das empresas nacionais, a qual concorreria para a tão 

necessária convergência económica portuguesa. O presente estudo, opcionalmente limitado 

a uma análise e desenvolvimento teóricos, lança bases para futuro trabalho empírico de 

confirmação e aprofundamento que permita melhor esclarecer a importância dos quadros 

mentais dos gestores (revelada através das três dimensões da sua Teoria da Firma) na 

qualidade da sua profissão, através das suas escolhas de gestão, e, consequentemente, no 

crescimento económico do seu país.  
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Resumo 

Este trabalho apresenta uma proposta de visita, mapeada a partir da obra Viagens na Minha Terra de 
Almeida Garrett (1799-1854), a qual potencia a criação de um amplo número de lugares literários. A 
partir da análise do trajeto feito por Garrett, cuja viagem tem início no Terreiro do Paço, em Lisboa, 
rumo a Santarém, é desenvolvida a vivência de uma experiência turístico-literária, através das 
descrições que o autor faz dos locais por onde passa, destacando a literatura como pretexto de 
viagem e, por conseguinte, suscitando uma visita pela região ribatejana. 

 
Palavras-chave: Turismo literário; viagens literárias; lugares literários; Almeida Garrett.  
 

Abstract 

This article presents a proposal for an itinerary, mapped from the literary work Viagens na Minha 
Terra by Almeida Garrett (1799-1854), which has the potential to create of a large number of literary 
places. From the analysis of Garrett’s own itinerary that starts at the Terreiro do Paço, in Lisbon, and 
ends at Santarém, a literary tourism experience is developed, through the descriptions that the 
author makes of the places he visits, highlighting literature as a pretext for travelling and, 
consequently, arousing interest in a visit to the region of Ribatejo.   
 
Keywords: Literary tourism; literary trips; literary places; Almeida Garrett.      
 

1. Introdução 

O grande potencial turístico de Portugal assenta, manifestamente, em fatores como o clima, 

as paisagens naturais, a herança patrimonial, a riqueza gastronómica e a hospitalidade da 

população. 

Efetivamente, Portugal é considerado um destino turístico de excelência (Barros, 2015: 

14), pelo que, confirmando a asserção de que o turismo é, atualmente, um dos principais 

motores da economia portuguesa,1 este trabalho visa conceder o devido destaque a uma das 

                                                           
1 Comprova-se esta situação através dos dados do Instituto Nacional de Estatística que, “[…] tendo por 

base a informação mais recente divulgada pelo Banco de Portugal relativa à Balança de Pagamentos, 

salient[a] o aumento de 23,0% no saldo da rubrica Viagens e Turismo em 2017, claramente acima do 

aumento de 12,7% em 2016. Para o aumento do saldo em 2017 contribuiu a aceleração do crescimento 

das receitas/créditos para 19,5%, face a +10,7% no ano precedente, as quais totalizaram 15,2 mil milhões 

de euros […]” (Instituto Nacional de Estatística [INE], 2018: 5).    
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modalidades – o turismo literário –, propondo uma visita turístico-literária inspirada na novela 

Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett (1846). Esta proposta é construída com o 

levantamento das referências espaciais indicadas na obra e respetivas citações, assim como 

com pesquisa bibliográfica sobre o turismo e o turismo literário.  

 

2. A relevância do turismo literário  

Centrado no ato de viajar, o turismo consiste, segundo a Organização Mundial do Turismo das 

Nações Unidas, no conjunto de atividades realizadas pelos indivíduos, durante as suas viagens 

e estadias em lugares diferentes da sua residência habitual, por um período de tempo 

consecutivo inferior a um ano, cuja motivação excetua o exercício de qualquer atividade 

remunerada nos locais visitados.  

Nascido no século XIX, o turismo desenvolve-se ao longo dos tempos, atingindo uma 

acentuada importância na economia mundial, adveniente da movimentação de turistas, 

impulsionadora do aumento do consumo e da produção de bens e serviços: “[…] De acordo 

com a Organização Mundial do Turismo, a atividade turística contribui para o crescimento 

económico, para a criação de emprego e para a redução dos desequilíbrios da balança de 

pagamentos […]” (Barros, 2015: 9-10).         

Portugal não é exceção e, como tal, o turismo constitui, hoje em dia, um dos mais 

importantes setores da sua economia, situando-se entre os países com maior procura turística 

em todo o mundo, conforme atesta a atribuição, em 2017, do prémio de “Melhor Destino 

Turístico do Mundo”, tornando-se o primeiro país europeu a conquistar esta distinção nos 

World Travel Awards.     

Deste modo, de entre as diferentes tipologias de turismo, destaca-se neste trabalho o 

turismo literário, caracterizado pela deslocação de pessoas com o objetivo de vivenciarem 

experiências significativas e cujo interesse reside, principalmente, no gosto pela literatura: 

“[…] O turismo literário, turismo cultural diretamente associado à visita de locais reconhecidos 

pela sua relação com obras literárias e/ou autores, tem vindo a ocupar um espaço cada vez 

mais relevante no universo do turismo, encontrando-se neste momento em grande expansão, 

quer em Portugal quer noutros países […]” (Neves, 2010: 265). 

Com efeito, o desenvolvimento desta modalidade é cada vez mais evidente, sendo que, 

ao visitarem determinados “lugares literários”, os turistas apreendem “[…] novos objetos de 

conhecimento nascidos na fronteira da ficção literária e da realidade […]” (Quinteiro, Baleiro 

& Santos, 2016: 8), experienciando vivências e realidades culturais diversificadas. 

Sensíveis às culturas locais, os turistas podem, consequentemente, usufruir de uma vasta 

oferta turística e de uma multiplicidade de produtos, aliados a um turismo de qualidade que 

enriquece os seus padrões culturais e literários.   

 

3. De Lisboa a Santarém com Almeida Garrett  

Neste âmbito, evidencia-se a obra Viagens na Minha Terra, cujo título é, desde logo, apelativo, 

pois induz os leitores a viajarem no território português. Todavia, o autor, apesar de muitas 

viagens, que são jornadas mentais e sentimentais, reflexões e críticas, numa digressão pela 
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paisagem, pela história, pela literatura e pela cultura portuguesas, centra-se na região 

ribatejana, nomeadamente, em Santarém.   

Em 1843, surgem, em folhetim, na Revista Universal Lisbonense, os primeiros capítulos de 

uma novela inovadora no panorama literário português, intitulada Viagens na Minha Terra, 

“[…] sem dúvida […], uma das mais originais, mais interessantes, mais complexas obras da 

literatura portuguesa […]” (Régio, 1994: 69). 

Publicada em volume, em 1846, esta novela é o ponto de partida da moderna prosa 

literária portuguesa, não só pela mistura de estilos e pelo cruzamento de uma linguagem 

clássica e coloquial, mas também pela análise da situação política, social e cultural do país e 

pela simbologia que as personagens Frei Dinis e Carlos representam – o Portugal velho 

absolutista e o espírito renovador e liberal, respetivamente.  

Nas palavras de Ofélia Paiva Monteiro (1976: 29), Garrett “[…] adoptava já um assunto 

nitidamente contemporâneo, traduzindo na forma como postulava os problemas a sua 

capacidade para argutamente julgar a sociedade nova […]”. 

De facto, Viagens na Minha Terra combina a narração em torno dos primos Carlos e 

Joaninha e o estilo digressivo da viagem real efetuada pelo escritor, entre Lisboa e Santarém, 

a convite do político liberal Passos Manuel (1801-1862). É a partir desta viagem que, neste 

trabalho, se propõe a criação de uma visita turístico-literária.  

 
3.1. A partida de Lisboa e as zonas ribeirinhas   

A viagem faz recuar os leitores-turistas até ao século XIX, mais precisamente, a 17 de julho de 

1843, cuja digressão tem início no Terreiro do Paço, em Lisboa, onde o autor apanha o vapor 

“Vila Nova” rumo a Santarém:  

 
[…] Vou nada menos que a Santarem: e protesto que de quanto vir e ouvir, de quanto eu 
pensar e sentir se hade fazer chronica. Era uma idea vaga […], que eu tinha ha muito de ir 
conhecer as riccas varzeas d’ esse Ribatejo, e saudar em seu alto cume a mais historica e 
monumental das nossa villas […] (Garrett, 1846a: 2).  

 
Na verdade, Viagens na Minha Terra apresenta sítios e ambientes (ver), conversas (ouvir), 

considerações (pensar) e confidências (sentir) que tornam possível o delinear de uma visita 

em que se associa turismo e literatura. 

Citando Rita Baleiro e Sílvia Quinteiro (2017: 15), “[…] o turismo literário apresenta como 

traço específico e diferenciador o facto de implicar a deslocação a lugares, de algum modo, 

relacionados com a literatura e os seus autores. Lugares que apelidamos de literários por 

serem frações de espaço nos quais há uma qualquer ligação à literatura […]”.  

Tal sucede com a obra de Garrett, na qual são representados diferentes lugares que 

poderão ser interpretados como lugares literários – aqueles “[…] lugares que [o] inspiraram 

ou serviram de cenário nos seus textos […]” (Baleiro & Quinteiro, 2017: 15) e a partir dos quais 

se pode propor uma visita.   

O autor começa por chamar a atenção dos leitores para o panorama que observa aquando 

da partida: “[…] Assim vamos de todo o nosso vagar contemplando este majestoso e 

pittoresco amphitheatro de Lisboa oriental, que é, vista de fóra, a mais bella e grandiosa parte 

da cidade, a mais characteristica […]” (Garrett, 1846a: 4).  

Outrora, nesta zona da capital portuguesa, existiam quintas e conventos, sendo que a sua 

morfologia foi alterada, não só com o terramoto de 1755, mas também com a extinção das 
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ordens religiosas e com a instalação gradual de fábricas, facilitada pela proximidade do rio Tejo 

e pela instalação da linha de caminho de ferro.  

E o autor continua: 

 
 […] A um lado a immensa majestade do Tejo em sua maior extensão e podêr, que alli mais 
parece um pequeno mar mediterraneo; do outro a frescura das hortas e a sombra das 
árvores, palacios, mosteiros, sitios consagrados todos a recordações grandes ou queridas. 
Que outra sahida tem Lisboa que se compare em belleza com ésta? Tirado Bellem, 
nenhuma […] (idem: 4-5).  

 
Evidenciando a relevância do rio Tejo e a harmonia patente nas edificações que se avistam, 

Garrett realça a perspetiva observada a partir do Terreiro do Paço, a praça ribeirinha da Baixa 

de Lisboa, que hoje constitui uma das maiores praças da Europa.  

Aquando do terramoto de 1755, existia o Palácio Real, em cuja biblioteca estavam 

guardados milhares de volumes e centenas de obras de arte que foram destruídos. O Palácio 

Real foi a residência oficial da família real portuguesa, que substituiu o Paço da Alcáçova 

(edificação medieval inscrita no castelo de São Jorge). A sua construção teve início em 1498, 

por determinação de D. Manuel I (1469-1521), aquando da descoberta do caminho marítimo 

para a Índia e do estabelecimento do monopólio português do comércio das especiarias do 

Oriente. Atualmente, os edifícios que circundam a praça são governamentais.   

O autor alude também a uma das freguesias lisboetas que deve o seu nome a Santa Maria 

de Belém, invocada por D. Manuel I que, em 1495, decidiu fundar o Mosteiro de Santa Maria 

de Belém, doado aos monges da Ordem de São Jerónimo e conhecido como Mosteiro dos 

Jerónimos.  

Tal como Garrett, partindo de Lisboa, Tejo acima, a viagem prossegue: “[…] Já saudâmos 

Alhandra, a toireira; Villa-franca, a que foi de Xira, e depois da Restauração, e depois outra vez 

de Xira, quando a tal restauração cahiu […]” (idem: 5).        

De realçar duas situações particulares: por um lado, avulta uma das características da zona 

– a tauromaquia; por outro, e, implicitamente, é feita referência à Vilafrancada (1823), a revolta 

levada a efeito por D. Miguel (1802-1866) contra a Constituição de 1822. Na sequência dos 

acontecimentos, Vila Franca de Xira foi renomeada para Vila Franca da Restauração, sendo que 

o nome não perdurou, visto que, após o fracasso da Abrilada (1824), que pôs fim à sublevação 

dos miguelistas, voltou ao nome original. Vila Franca é sede de concelho, com seis freguesias, 

e foi elevada a cidade em junho de 1984.   

Avançando, chegamos a Vila Nova da Rainha, freguesia do concelho da Azambuja, elevada 

a vila em julho de 2001, sendo nesta localidade que o nobre e militar Nuno Álvares Pereira – o 

Santo Condestável (1360-1431) – se casou. Nesta localidade, também foi instalado o primeiro 

centro de formação de aviadores.     

Garrett refere-se ao local de desembarque como “[…] o mais feio pedaço de terra alluvial 

em que ainda poisei os meus pés […]” (idem: 16), prosseguindo o passeio até à Azambuja, 

também sede de município, com sete freguesias e que, desde 2004, integra a Comunidade 

Urbana da Lezíria do Tejo, sendo considerada a porta de entrada da Grande Lisboa, quer por 

autoestrada, quer por caminho de ferro.  

O autor elogia a localidade, aludindo à fertilidade que caracteriza a região ribatejana, 

utilizando uma metáfora para se referir ao rio Tejo (o mais extenso da Península Ibérica) como 

o “Nilo português” (o mais extenso do mundo), evidenciando o facto de as suas águas 
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inundarem os campos de cultivo para os enriquecer: “[…] Ahi está a Azambuja, pequena mas 

não triste povoação, com visiveis signaes de vida, aceadas e com ar de confôrto as suas casas. 

É a primeira povoação que dá indicio de estarmos nas ferteis margens do Nilo portuguez […]” 

(idem: 20).  

Segundo Michel Collot (2012: 29), as metáforas espaciais demonstram “[…] que o espaço 

não é, para os escritores, somente um cenário exterior, mas a expressão de valores e de 

significações de seu imaginário mais íntimo […]”.  

Partindo da estalagem da Azambuja, seguimos Almeida Garrett em direção ao pinhal, cuja 

ambiência o desilude:  

 

Este é que é o pinhal da Azambuja?  

Não póde ser.  

[…] Uns poucos de pinheiros raros e infezados atravez dos quaes se estão quasi vendo as 
vinhas e olivedos circumstantes!... É o desapontamento mais chapado e solemne que 
nunca tive na minha vida […] (Garrett, 1846a: 39, 42).  

 
Crê-se que o pinhal da Azambuja ou das Virtudes foi mandado plantar por D. Dinis 

(1261-1325), constituindo, atualmente, um local de lazer, com uma paisagem agradável, onde 

se pode praticar atividade física. De acentuada importância natural, este pinhal acolhe um 

considerável conjunto de árvores, tendo sido relevante no fornecimento de madeira para as 

naus dos Descobrimentos e para as estacas que suportam a baixa pombalina.        

A visita continua até ao Cartaxo, precisamente, até ao grande café da localidade:  

 
[…] Fazem idea do que é o café do Cartaxo? Não fazem. Se não viajam, se não sahem, se 
não vêem mundo ésta gente de Lisboa! E passam a sua vida entre o Chiado, a rua do Oiro 
e o theatro de San’ Carlos, como hãode alargar a esphera de seus conhecimentos, 
desinvolver o espirito, chegar à altura do seculo? […] (idem: 60-61).     

      
Nesta passagem subjaz uma crítica aos que não viajam e aos que se cingem aos locais mais 

concorridos de Lisboa. Na opinião do narrador, pessoas assim não enriquecem os seus 

conhecimentos sobre outros lugares do território português.   

Ao incentivar tais deslocações, as mesmas permitiriam, nas palavras de Garrett, 

“desenvolver o espírito e chegar à altura do século”; promovendo uma abertura de 

mentalidades e, por conseguinte, favorecendo o desenvolvimento e a evolução da sociedade 

portuguesa, arrisca-se a afirmação de que o autor já preconizava o conceito de turismo.   

De saída do Cartaxo, município com seis freguesias (distrito de Santarém), elevado a 

cidade em junho de 1995, ponto de passagem para o interior do país, quer por via fluvial, quer 

por via terrestre e distinguido pela sua riqueza vinhateira (um dos produtos turísticos mais 

apreciados), este espaço tornou-se, desde finais do século XIX, no centro de produção vinícola 

mais característico do Vale do Tejo. Daqui prossegue a visita até à charneca: “[…] Bella e vasta 

planicie! Desafogada dos raios do Sol, como ella se desenha ahi no horisonte tam suavemente! 

Que delicioso aroma selvagem que exhalam éstas plantas, acres e tenazes de vida, que a 

cobrem, e que resistem verdes e viçosas a um sol portuguez de julho! […]” (idem: 72).       

Esta descrição exalta a beleza da charneca, sobressaindo a mistura das sensações visuais 

e olfativas, de onde se destaca a sensibilidade cromática que define e completa o quadro.         
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Chegamos, finalmente, ao Vale de Santarém, um lugar privilegiado pela natureza, cuja 

presença é, na opinião de Helena Buescu (1997: 368), “[…] muito forte na narrativa garrettiana 

[…], seja através de descrições seja através de relações simbólicas […]”.   

Vila desde 1995, o Vale de Santarém fica situado na margem direita do rio Tejo, sendo 

essencialmente agrícola, mas onde a indústria e o comércio também desempenham um papel 

preponderante para a sua economia. 

E Garrett refere:        

 
[…] Ca estâmos n’ um dos mais lindos e deliciosos sitios da terra: o valle de Santarem, 
patria dos rouxinoes e das madresilvas, cincta de faias bellas e de loureiros viçosos. D’isto 
é que não tem Paris, nem França nem terra alguma do occidente senão a nossa terra, e 
vale bem por tantas, tantas coisas que nos faltam (Garrett, 1846a: 90). 

   
Enaltecendo a harmonização do conjunto paisagístico, em que avulta a defesa do que é 

nacional como uma das características mais relevantes do Romantismo, patente nesta obra – 

“a nossa terra” –, o autor detém-se na valorização da natureza como um espaço salutar que 

devolve ao ser humano a sua pureza; um lugar aprazível, equilibrado e simples, privilegiado 

para a reflexão; um local paradisíaco que exclui os vícios e as paixões mundanas:   

 
O valle de Santarem é um d’ estes logares privilegiados pela natureza, sitios amenos e 
deleitosos em que as plantas, o ar, a situação, tudo está n’uma harmonia suavissima e 
perfeita: não ha alli nada grandioso nem sublime, mas ha uma como symetria de côres, de 
sons, de disposição em tudo quanto se ve e se sente, que não parece senão que a paz, a 
saude, o socêgo do espirito e o repouso do coração devem viver alli, reinar alli um reinado 
de amor e benevolência […]. Imagina-se por aqui o Eden que o primeiro homem habitou 
com a sua innocencia e com a virgindade do seu coração […] (idem: 92). 

 
É, pois, no Vale, que Garrett observa uma janela “[…] larga e baixa; parece mais ornada e 

tambem mais antiga que o resto do edificio que, todavia, mal se ve…Interessou-me aquella 

janella […]” (idem: 92-93). É a partir desta observação que o autor constrói a novela da menina 

dos rouxinóis, cuja narrativa se desenrola em plena guerra civil (1832-1834), entre liberais e 

miguelistas, ou seja, a guerra da monarquia constitucional contra o absolutismo monárquico.  

Dissertando sobre a história de Joaninha e Carlos,2 o autor demora a retomar o seu 

caminho e justifica: “[…] Vem para mostrar que a história, lida ou contada nos proprios sitios 

em que se passou, tem outra graça e outra fôrça […]” (idem: 8). 

Tal é o objetivo desta visita turístico-literária que propõe a deslocação a estes espaços que 

recordam contextos de outros tempos e concedem um maior pragmatismo à representação 

do espaço no texto: “[…] Ao andar nas ruas apreende-se o lugar, ao descrever as ruas 

(re)constrói-se o local, perpetuando, na sua representação, o potencial da mesma enquanto 

espaço de sociabilidade, de vivências e de afetos […]” (Almeida & Oliveira, 2018: 39).   

                                                           
2 A história de Carlos é a história de Garrett que concebe o amor como um estado intenso, em que autor 

e personagem se identificam: “[…] A história dos amores passados de Carlos, em Inglaterra, esta paixão 

ainda incandescente que tem por Georgina dos olhos azuis, era uma realidade na vida de Garrett exilado 

– tal como a paixão que Carlos experimentara antes por uma Laura de olhos cor de avelã, irmã de 

Georgina, enquanto sonhava com Joaninha […]” (França, 1993: 115).  
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Deste modo, os turistas-leitores acompanham a visita turística com a leitura de excertos 

da obra em estudo, os quais determinam os lugares da narrativa, o que atribui um novo sentido 

a esses lugares, assim como promove a divulgação do autor e da sua obra: “[…] Cada vez mais 

o indivíduo procura lugares de literatura […]. Cada vez mais as localidades promovem eventos 

culturais e literários que divulgam o seu património. Mas também cada vez mais o leitor 

procura os lugares da literatura, isto é, os lugares do mundo real que leem nas histórias da 

literatura de ficção […]” (Neves, 2010: 265-266).   

Na verdade, Viagens na Minha Terra pode ser um guia de turismo, com uma intenção que 

origina a sua redação: Garrett deseja conhecer o Ribatejo e aceita o convite de Passos Manuel 

para visitar Santarém, o que se torna culturalmente interessante por motivar a descoberta de 

lugares que foram essenciais à inspiração do autor.   

Viajar pela região ribatejana, com orientação da escrita garrettiana e, simultaneamente, 

viajar pela história e pela natureza, deter-se nos lugares e conhecê-los é o propósito desta 

visita, cuja conceção se baseia na procura do mundo real nos lugares da literatura.  

Segundo Mike Robinson,  

 
[…] escrever sobre a experiência de viagens e visitas a «outros» lugares é tão antigo como 
o próprio viajar […]. Este partilhar de experiências em diferentes lugares desempenha 
várias funções. Para o escritor, legitima os episódios de viagem como um acontecimento 
de vida vivida de maneira partilhada e social […]. Para o leitor, os livros de viagens facilitam 
esta escapada e permitem-lhe uma passagem segura e fácil para lugares que poderão 
nunca visitar directamente […] (Robinson, 2004: 341). 

 
3.2. Visita a Santarém  

Chegamos, finalmente, a Santarém (de “Scallabis”; mais tarde, “Sancta Irene”), capital do 

Ribatejo, que, “[…] na sua planura fofa e ubérrima, na melodia dos seus chocalhos e na 

harmonia da sua cor, […] é um grito de felicidade incontida no corpo da nação. É uma faixa 

escarlate e briosa à cinta de Portugal […]” (Torga, 2015 [1950]: 76). 

Situada num planalto, sobranceiro ao rio Tejo, Santarém propicia um panorama que deixa 

o turista seduzido: “[…] O mais bello comtudo de seus ornatos e glórias suburbanas, ainda o 

possue a nobre villa, não lh’o destruiram de todo; são os seus olivaes […]. Reconheceu-os o 

meu coração e alegrou-se de os ver; saudei n’elles o symbolo patriarchal de nossa antiga 

existencia […]” (Garrett, 1846b: 12).    

A região apresenta três áreas diferenciadas: a lezíria, formada pelas planícies inundáveis 

pelo Tejo, com solos de boa qualidade; os “bairros”, constituídos por culturas arbóreas, 

situadas a norte, na margem direita do rio; a charneca, situada na margem esquerda do rio e 

composta por revestimento florestal, assim como por culturas de cereais e vinha. 

Assim, damos início à segunda parte da visita, em que Garrett exalta a imutabilidade da 

paisagem, lamentando, no entanto, a degradação do que melhor identifica a localidade no 

âmbito do património construído – o gótico. Pelo seu imponente passado artístico, Santarém 

é considerada a “capital do gótico português”, designação adveniente das manifestações 

artísticas que tiveram o seu apogeu entre os séculos XIV e XV: “[…] Em Santarém, cada pedra 

é um monumento e cada monumento, um padrão de glória nacional […]” (Brandão apud 

Azevedo, 1975: 273).   

De facto, chegaram a existir, nesta localidade, catorze conventos e trinta e seis igrejas que 

foram destruídos, progressivamente, não só pelo terramoto de 1755, mas também pelas 
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invasões francesas que causaram danos à população e ao património; e ainda pelo vandalismo 

da revolução liberal que destruiu os meios de subsistência, provocando a delapidação dos 

bens, assim como pela extinção das ordens religiosas que provocou o fecho dos conventos e 

a consequente retirada do património.   

Santarém, elevada à categoria de cidade em 1868, é uma cidade histórica, de cujos filões 

só ficaram escombros no século XIX, estando ligada a muitos episódios decisivos da história 

nacional, como, por exemplo, a aclamação de D. João II (1455-1495) e a transformação em 

quartel-general, aquando das invasões francesas pelo marechal Massena (1756-1817), e por D. 

Miguel nas lutas liberais: 

 
[…] Santarém identifica-se com o rio a tal ponto que dele tomou a força situacional, o 
sabor da revolta guerreira e o talento da estratégia. Vila portuária, foi princesa no reino 
português e abrigo regular das cortes, e assim se manteve na crista da História portuguesa, 
sempre, ora levantando monumentos, produzindo obras de arte, tomando posição nos 
momentos conturbados, ora vilipendiando o seu património e albergando usurpadores 
[…] (Serrão, 1990: 110).   

 
Por isso, Almeida Garrett afirma: “[…] Santarem é um livro de pedra em que a mais 

interessante e mais poetica parte das nossas chronicas está escripta […]” (Garrett, 1846b: 32).  

Favorecida pela posição geográfica, pela fertilidade do solo, pela amenidade do clima e 

pela riqueza artística, Santarém possui diferentes pontos de interesse turístico: “[…] A 

majestosa entrada da grande villa está deante de mim […]. Fóra-de-villa é um vasto largo, 

irregular e caprichoso como um poema romantico […]. Palacios, conventos, egrejas occupam 

gravemente e tristemente os seus antigos logares, infileirados sem ordem aos lados d’ aquella 

immensa praça […]” (Garrett, 1846b: 13).         

Espaço extramuros, detentor de uma fileira de mosteiros medievais, o Campo Fora-de-Vila 

manteve-se como espaço primordial através da realização de mercados, feiras e exposições, 

sendo o ponto de partida desta visita: “[…] À esquerda o immenso convento do Sítio ou de 

Jesus,3 logo o das Donas,4 depois o de San’ Domingos, célebre pelo jazigo de […] San’Frei Gil 

[…]. Defronte o antiquissimo mosteiro das Claras, e ao pé as baixas arcadas gothicas de San’ 

Francisco […]. À direita o grandioso edificio philippino […], o Collegio […]” (idem: 14).  

Nesta visita, Garrett é bastante explícito, identificando e localizando as diversas 

construções religiosas, hoje muitas delas classificadas como Monumentos Nacionais e, como 

tal, de interesse nacional ao representar um valor cultural significativo para o país. 

Acompanhando Garrett,    

          
[…] rodeámos o largo e fomos entrar em Marvilla pelo lado do norte. Estamos dentro dos 
muros da antiga Santarem. Tam magnífica é a entrada, tam mesquinho é agora tudo ca 
dentro […]. Seguimos a triste e pobre rua Direita, centro do debil commercio que ainda 

                                                           
3 O Convento de Nossa Senhora de Jesus do Sítio foi fundado, em 1592, para albergar os frades da Ordem 
Terceira de São Francisco. Possui duas torres sineiras e quatro capelas laterais, sendo que, no século 
XIX, foi aí instalado o Hospital de João Afonso (conselheiro de D. João I [1357-1433]). Atualmente, é a 
sede dos serviços da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, estando classificado como Monumento 
Nacional por Decreto de 8 de agosto de 1923.     
4 O Convento de São Domingos das Donas foi fundado no século XIII, destinando-se a freiras da ordem 
dominicana. Foi extinto em 1895, aquando da morte da última freira, e transformado em quartel militar 
e em quartel da polícia, o que originou a demolição da igreja e de cujo acervo subsistem apenas algumas 
peças, como uma pia de água benta e vários painéis de azulejos.            
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aqui ha […]. Ca está a curiosa tôrre das Cabaças,5 a velha egreja de San’ João6 […] (idem: 
16-17).  

 
Criticando o abandono dos edifícios e a degradação que se propaga pela localidade, o 

autor faz uma viagem no tempo, aludindo a alguns dos exemplares de arquitetura e 

enunciando diferentes locais de visita, numa digressão por monumentos de várias épocas que 

dão a conhecer a história de Santarém e, consequentemente, a história do país, permitindo 

que, tal como José Saramago (1994: 7) refere,  “[…] o viajante viaj[e] no seu país. Isto significa 

que viajou por dentro de si mesmo, pela cultura que o formou e está formando […]. A 

felicidade […] tem muitos rostos. Viajar é, provavelmente, um deles […]”.  

Garrett desloca-se para a casa de Passos Manuel, situada junto à “[…] famosa e historica 

egreja de Sancta Maria da Alcaçova7 […]” (Garrett, 1846b: 17). Conquistado em 1147, por D. 

Afonso Henriques (1109-1185), que doou o direito eclesiástico da povoação à Ordem dos 

Templários, o Castelo de Santarém foi o espaço do Paço Real, permanecendo, atualmente, o 

recinto fortificado; duas portas de acesso à vila – a Porta de Santiago (ou porta da Alcáçova, 

que era a porta principal do castelo, atravessada, hoje, por inúmeros peregrinos do caminho 

de Santiago) e a Porta do Sol (presentemente, varanda panorâmica, onde se encontra 

instalado o Urbi Scallabis – Centro de Interpretação que apoia o conhecimento acerca do 

centro histórico) –; e ainda alguns troços das muralhas, classificados como Imóvel de Interesse 

Público, por Decreto de 14 de março de 1917, representando também um valor cultural de 

importância nacional.   

Este espaço encontra-se ocupado pelo jardim das Portas do Sol, considerado o cartão de 

visita de Santarém, de cujo miradouro se pode contemplar a paisagem inspiradora que se 

desfruta sobre o rio Tejo e sobre a lezíria ribatejana:  

  
[…] No fundo de um largo valle aprazivel e sereno, está o socegado leito do Tejo, cuja 
areia ruiva e resplandecente apenas se cobre d’agua juncto às margens, d’onde se 
debruçam verdes e frescos ainda os salgueiros que as ornam e defendem. D’além do rio 
[…], os riccos olivedos d’Alpiarça e Almeirim; depois a villa de D. Manuel e a sua charneca 
e as suas vinhas. D’aquem a immensa planicie […], semeada de casas, de aldeias, de 
hortas, de grupos de árvores sylvestres, de pomares […] (idem: 24-25).    

                                                           
5 A Torre das Cabaças, também conhecida como Torre do Relógio, data de meados do século XV. Em 
forma de paralelepípedo, o nome derivou da colocação de oito vasilhas de barro (cabaças) numa 
estrutura de ferro que suporta um sino de bronze de grandes dimensões e que servem de caixa de 
ressonância ao sino do relógio. A memória popular considerou significarem as “cabeças ocas” dos 
vereadores que decidiram erguer aquele maciço fortificado. Está classificada como Monumento 
Nacional por Decreto de 3 de fevereiro de 1928 e, desde finais do século XX, passou a constituir o Núcleo 
Museológico do Tempo.           
6 A Igreja de São João de Alporão data do século XII, tendo pertencido à Ordem dos Hospitalários e 
constituindo um edifício ímpar na arquitetura portuguesa, no qual coexistem influências românicas e 
góticas. No século XIX, o edifício foi devastado, passando a servir como teatro. Hoje em dia, nele está 
instalado o Núcleo Museológico de Arqueologia e Arte, integrando o Museu Municipal de Santarém. 
Está classificada como Monumento Nacional por Decreto de 23 de junho de 1910.      
7 A Igreja de Santa Maria da Alcáçova foi fundada na segunda metade do século XII, após a conquista de 
Santarém aos mouros, e a sua construção teve a iniciativa dos cavaleiros templários, cuja posse passou, 
mais tarde, para a Ordem de Santo Agostinho. Em 1280, foi aí estabelecida a Real Colegiada de Santa 
Maria da Alcáçova. Durante a Idade Média, instalou-se uma escola que se manteve até ao século XVIII. 
A fachada, precedida por um alpendre, é encimada por uma torre sineira. Está classificada como Imóvel 
de Interesse Público por Decreto de 25 de junho de 1984.            
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Enfatizando a paisagem, numa experiência sensorial que desperta o colorido, a frescura, 

a fertilidade dos solos e a aglomeração dos povoados, Almeida Garrett revela o amor profundo 

que nutre pelo seu país, cujo sentimento é desvanecido pelo desencanto que experiencia ao 

visitar Santarém, de forma mais profunda:  

 
[…] Ricco de illuminuras, de recortados, de florões, de imagens, de arabescos e 
arrendados primorosos, o livro era o mais bello e o mais precioso de Portugal. 
Inquadernado em esmalte de verde e prata pelo Tejo e por suas ribeiras, fechado a broches 
de bronze por suas fortes muralhas gothicas, o magnífico livro devia durar sempre […]; 
mas esse povo cahiu em infancia, deram-lhe o livro para brincar, rasgou-o, mutilou-o, 
arrancou-lhe folha a folha […] (idem: 32).  

 
Através da metáfora, que alia as três características fundamentais de Santarém – a 

natureza, a arte e a história –, Garrett revela o seu desapontamento perante a incapacidade 

que os políticos demonstram face à preservação cultural daquele “livro de pedra”, o qual se 

encontra devastado e em ruínas. 

Daí a importância crucial do turismo que, existindo em prol das localidades, visando a 

divulgação das belezas naturais e a defesa do património artístico, pretende evidenciar, 

dinamizar e revalorizar os lugares, sendo também esse o propósito desta visita 

turístico-literária: “[…] O turismo valoriza o património pela exposição que lhe dá e ganha com 

os visitantes que o património atrai […]” (Brito, 2011: 135). Numa reciprocidade entre turismo 

e literatura, o objetivo consiste em valorizar os lugares referenciados no texto literário e 

estabelecer a relação entre a produção literária e o turista literário: “[…] Os lugares literários 

são […] os únicos elementos tangíveis a que o turista-leitor pode aceder, visitar e incluir no 

itinerário da viagem, e, por esse motivo, são, por excelência, os pontos de encontro dos 

leitores-turistas com os autores, as obras e as personagens […]” (Quinteiro & Baleiro, 2017: 

54). 

Garrett narra, entretanto, a história de Santa Iria ou Irene8 que dá o nome a Santarém, 

continuando a orientar a visita: “[…] Inclinando um pouco à direita, démos na celebrada porta 

de Atamarma,9 por [onde] entrou D. Affonso Henriques […]” (Garrett, 1846b: 104).  

E prossegue: “Inclinámos o nosso caminho para a esquerda, e fomos passar deante do 

arrendado e elegante frontispicio gothico da Graça10[…]” (idem: 111), descendo, 

                                                           
8 Nascida numa família rica da Nabância (região de Tomar), Iria era uma noviça bela e inteligente, cujos 
atributos eram disputados por vários rapazes, entre os quais, o príncipe Britaldo. Iria confessou a sua 
eterna devoção a Deus e Britaldo aceitou a sua decisão. Todavia, passado algum tempo, o jovem ouviu 
rumores de que Iria atraiçoara a sua promessa e amava outro homem. A jovem foi assassinada e lançada 
à água e o seu corpo foi levado do rio Nabão até ao Zêzere e daí ao Tejo, sendo encontrado junto de 
Scallabis, encerrado num sepulcro de mármore, aí permanecendo incorruptível. O povo rendeu-se ao 
milagre e a localidade passou a chamar-se Sancta Irene.              
9 Esta porta dava acesso ao lado da Ribeira, tendo sido demolida, devido ao estado de degradação e 
ameaça de ruína.   
10 A Igreja de Santa Maria da Graça ou de Santo Agostinho começou a ser construída em 1380 por 
iniciativa dos Agostinhos de Lisboa, ficando concluída apenas no segundo quartel do século XV. 
Detentora de três naves às quais se acede pela escadaria da entrada, a igreja é iluminada pela rosácea e 
pelas fenestras que se abrem nas naves. No século XIX, o convento foi fechado e vendido. Está 
classificada como Monumento Nacional por Decreto de 23 de junho de 1910.         
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posteriormente, à Igreja do Santo Milagre11 e respetiva capela: “[…] A visita ao Sancto-Milagre 

não é completa sem se ir ver a casa onde elle se operou. Conservou-se ella por alguns seculos 

em grande veneração, e em mil seiscentos e tantos se converteu porfim em capella […]” 

(idem: 116).  

Após o jantar, na casa do amigo, Almeida Garrett desce até à Ribeira (velho burgo ligado 

ao tráfego fluvial que fez de Santarém a Porta do Ribatejo), “[…]  o suburbio democratico da 

nobre villa, hoje o ricco e o forte d’ella […]. Por aqui se faz quasi todo o commercio da 

Extremadura e Beira com o Alemtejo […]:  é a unica parte viva de Santarem […]” (idem: 122). 

Seguindo o autor:  

 
[…] Ca estamos no Collegio,12 edificio grandioso, vasto, magnífico, propria habitação da 
companhia-rei que o mandou construir para educar os infantes seus filhos […]. O edificio 
do Collegio é todo philippino, ja o disse: a egreja dos mais bellos specimens d’esse stylo, 
que em geral sêcco, duro e sem poesia, não deixa comtudo de ser grandioso […] (idem: 
134-135).  

                           
Com Garrett, saímos do Colégio e dirigimo-nos a S. Domingos,13 “[…] um dos mais antigos 

estabelecimentos monasticos do reino […]” (idem: 136). Aqui, o autor fica desiludido, visto 

que não consegue visitar a capela e o túmulo de S. Frei Gil (1190-1265), um médico e frade 

português, falecido em Santarém e beatificado em 1748. Após a guerra civil de Oitocentos e 

pelo decreto referente à extinção das ordens religiosas, o convento dominicano de Santarém 

foi vendido e destruído, sendo que do túmulo de São Frei Gil apenas resta a tampa com a sua 

figura esculpida em alto-relevo.  

Segundo o autor, o corpo de S. Frei Gil desaparecera, porque fora trasladado para o 

mosteiro das Claras,14 aquando da expulsão das ordens religiosas, em 1834 e, com ele, “[…] 

entremos n’esse convento das pobres Claras, tam afflictas e desconsoladas agora que as 

ameaçam de dissolução como aos frades […]” (idem: 142), seguindo-se o “[…] real convento  

 

                                                           
11 A Igreja do Santo Milagre foi fundada no século XIII, sendo inicialmente denominada de Igreja de Santo 
Estêvão. Em 1266, com a ocorrência do Santíssimo Milagre, passou a designar-se de Santo Milagre, 
acolhendo as relíquias sagradas. Segundo a lenda, uma mulher roubara uma hóstia para a entregar a 
uma feiticeira. Contudo, no caminho, o véu, que envolvia a hóstia, começou a escorrer sangue, pelo que 
a mulher se viu obrigada a escondê-la numa arca. Durante a noite, uma intensa luz, vinda da arca, 
inundou a casa. O caso foi descoberto e a hóstia foi devolvida à igreja, onde está guardada numa 
custódia de prata dourada. A igreja está classificada como Monumento Nacional por Decreto de 14 de 
março de 1917.  
12 A Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Colégio jesuíta foi construída a partir da década de 20 do 
século XVII, cuja conclusão ocorre em 1711. Durante a segunda metade do século XVIII, foi instalado, nos 
edifícios do Colégio, o Seminário Patriarcal de Santarém, passando a designar-se Igreja do Seminário. 
Mais tarde, foi elevada a Sé Catedral. O interior apresenta uma só nave e capelas laterais, estando 
classificada como Monumento Nacional por Decreto de 14 de março de 1917.      
13 O Mosteiro de São Domingos, também conhecido por Convento de Nossa Senhora da Oliveira, foi 
fundado entre 1218 e 1225, pertencia à Ordem dos Pregadores e foi demolido no século XIX.       
14 O Convento de Santa Clara estabeleceu-se em 1264, sendo que a sua construção remonta a 1259. Em 
1902, as suas portas encerraram, devido ao falecimento da última freira, pelo que o convento entrou em 
ruína e os seus bens foram vendidos. Em 1906, foram demolidos os edifícios conventuais, mantendo-se 
apenas a igreja, cuja iluminação resulta de uma rosácea e de múltiplas frestas e janelas. O edifício está 
classificado como Monumento Nacional por Decreto de 14 de março de 1917.        
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de San’ Francisco15 de Santarem […]” (idem: 153). 

Expressando a sua mágoa face à decadência e à incúria a que foram votados muitos 

monumentos, Garrett exulta com a placidez da natureza que lhe concede um novo vigor, 

regressando a Lisboa: “[…] Apenas comecei a respirar o ar fresco da manhan nos olivaes, senti 

desaffogar-se-me alma […]. Santarem fatigou-me o espirito […]. Deixo-a porêm com saudade, 

e não me heide esquecer nunca dos dias que aqui passei […]” (idem: 168).     

Envolta em misticismo, dotada da história de um país e fronteira convergente entre a 

influência da grande metrópole e os ritmos da província, Santarém congrega a riqueza 

monumental com o património natural, tornando-se um destino turisticamente atrativo: “[…] 

Santarem, Santarem, levanta a tua cabeça coroada de tôrres e de mosteiros, de palacios e de 

templos! Mira-te no Tejo, princeza das nossas villas: e verás como eras bella e grande, ricca e 

poderosa entre todas as terras portuguezas […]” (idem: 108).  

 

4. Considerações finais  

Portugal é um país de turismo, sendo que, atualmente, surgem muitas opções, como, por 

exemplo, o turismo de lazer, de saúde, religioso e cultural, em que a procura dos turistas se 

fundamenta, principalmente, na concretização de experiências personalizadas, como é o caso 

do turismo literário, que une viagens e literatura.  

Assim, o conceito de turismo literário foi-se instalando, progressivamente, colocando 

novos espaços na rota de quem gosta de descobrir o que existe nos lugares onde os textos 

literários são criados.   

Tal é o propósito da visita baseada em Viagens na Minha Terra de Almeida Garrett, a qual, 

reconstituindo o caminho efetuado pelo autor entre Lisboa e Santarém, através da sua jornada 

discursiva, com pontos de partida e pontos de chegada, explora os lugares referidos na obra, 

permitindo que os turistas-leitores se envolvam na diegese: “[…] A vivência do espaço real 

onde a obra se enquadra permite ao leitor aumentar a polissemia da obra […]. O turista deixa 

de ser um mero recetáculo: ele passa a corredigir a paisagem e a obra […]” (Carvalho & 

Baptista, 2015: 57).            

Na verdade, esta novela explora elementos do património português, não só cultural, 

histórico, natural e turístico, mas também literário, consciencializando para a importância da 

conservação do património, fomentando o interesse pela literatura e despertando a 

curiosidade dos leitores para a descoberta da região de Santarém: “[…] Uma terra que possui 

o dom raríssimo de ser, ao mesmo tempo, uma vila antiga e uma cidade jovem […]. É uma das 

poucas terras do país […] em que melhor se ausculta a aliança do passado e do moderno, do 

ontem e do amanhã, da História e do Progresso […]” (Serrão, 2008: 53). 

Destacando a literatura como pretexto de viagem e como potenciadora da criação de 

lugares literários, como sucede com a obra de Garrett que refere ter “[…] visto alguma coisa 

do mundo, e apontado alguma coisa do que vi. De todas quantas viagens porêm fiz, as que 

mais me interessaram sempre foram as viagens na minha terra […]” (Garrett, 1846b: 233), esta 

proposta visa alinhar lugares e palavras que atravessaram o tempo, permitindo contemplar 

                                                           
15 O Convento de São Francisco foi fundado em 1242, aquando do estabelecimento dos franciscanos em 
Portugal. Com a extinção das ordens religiosas, o edifício foi transformado em aquartelamento militar, 
sendo que, mais tarde, foi devastado por um incêndio, tendo reaberto em 2009. Está classificado como 
Monumento Nacional por Decreto de 14 de março de 1917.    
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espaços, relembrar memórias e descobrir a riqueza histórico-cultural de Portugal, através da 

diversificação da oferta turística, alicerçada na promoção e na dinamização dos lugares. 

No futuro, será pertinente desenvolver um itinerário disponibilizado em diferentes 

suportes (papel e aplicações para smartphone e tablet) com a respetiva tradução noutras 

línguas ao qual os turistas poderão aceder, flexibilizando a sua visita e alargando-a a outras 

nacionalidades.      
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Resumen 

El crecimiento del sector turístico es actualmente una evidencia y, sobre todo, el aumento de la 
demanda de los destinos turísticos de interior, como oferta principal y complementaria. Este estudio 
de investigación pretende conocer el nivel de satisfacción generado por aquellos turistas que 
pernoctan en el destino complementario y si tiene influencia sobre su nivel de fidelización y 
recomendación del destino. Nuestro caso de estudio está focalizado en Ronda (España). El análisis 
de los resultados nos permitirá una mejor comprensión y conocimiento sobre el comportamiento de 
los turistas en los destinos complementarios, con la intención de proporcionar información a las 
entidades público-privadas para la toma de decisiones y mejoras de la calidad del servicio. 

 
Palabras claves: Nivel de satisfacción; fidelización; reputación; pernoctación; destino 
complementario; imagen de destino. 
 

 

Abstract 

The growth of the tourism sector is currently evident, especially the increase in demand for inland 
tourist destinations, as both a main and a complementary offering. This study aims to discover the 
level of satisfaction as perceived by overnight tourists in a complementary destination and whether 
this affects their loyalty level and willingness to recommend the destination town of Ronda. The 
analysis of the results gives us a better understanding and knowledge of the tourist behavior in this 
complementary destination, in order to provide information to public-private entities for policy-
making and improvements to the quality of service. 
 
Keywords: Satisfaction level; loyalty; reputation; overnight stay; complementary destination; image 
of destination. 
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Resumo 

Atualmente, o crescimento do setor de turismo é uma evidência, principalmente, o aumento da 
procura de destinos turísticos no interior, quer como oferta principal quer como oferta 
complementar. O objetivo deste estudo é conhecer o nível de satisfação dos turistas que passam a 
noite no destino complementar de Ronda (Espanha) e a influência desse nível de satisfação no nível 
de lealdade e de recomendação deste destino. A análise dos resultados permitirá compreender 
melhor o comportamento dos turistas em destinos complementares, com o intuito de fornecer 
informações às entidades público-privadas quando for o momento de tomar decisões e de melhorar 
a qualidade do serviço. 

 
Palavras-chave: Nível de satisfação; lealdade; reputação; pernoite; destino complementar; imagem 
do destino. 

 

1. Introdução 

El crecimiento del sector turístico es actualmente una evidencia en España y, sobre todo, el 

aumento de la demanda de los destinos turísticos de interior, como oferta principal y 

complementaria, si bien con una demanda cada vez más exigente y, por supuesto, mejor 

dotada de información, requiriendo de nuevas prestaciones y servicios del destino (OMT, 

2015). De esta manera, las nuevas prestaciones y servicios del destino se convierten en la clave 

para una correcta promoción y, por supuesto, fidelización del turista (Moreno, Pérez Gálvez, 

Oyarce Ortuya, & López-Guzmán, 2016: 366). 

Debido a esta amplia gama de productos turísticos en base a los estilos de consumo, 

surgen éstos destinos complementarios, con la intención de complementar al destino principal 

y como generadores de valor añadido para el propio destino (Aguilar Criado, Merino Baena & 

Migens Fernández, 2003: 171), de hecho, no deben verse como competidores, sino como 

aliados en el destino y como dinamizadores de la actividad turística (Gil, 2018). 

Con el objetivo de justificar la localidad de nuestro estudio, se pone de manifiesto la 

importancia de la ciudad de Ronda, como destino turístico complementario del destino Málaga 

en Andalucía. Desde la antigüedad ha suscitado gran interés a personajes de renombre y 

personas ilustres, tales como poetas, escritores, altos empresarios o importantes  políticos de 

todo el mundo; además, Ronda recibe un elevado número de turistas, que se ha visto 

incrementado especialmente en las últimas décadas, hasta posicionarse como tercera ciudad 

más visitada de la Comunidad Autónoma de Andalucía  (Peralta, 2017: 13), pero ¿es un destino 

complementario que cumple hoy en día con las expectativas de los turistas? 

Desde esta perspectiva surge este estudio de investigación, el cual pretende conocer el 

nivel de satisfacción generado por aquellos turistas que pernoctan en el destino 

complementario y si dicho nivel de satisfacción tiene cierta influencia sobre su nivel de 

fidelización y recomendación del destino, además de analizar cuáles son los principales 

aspectos que más valoran los turistas. El análisis de los resultados nos permitirá una mayor 

comprensión sobre la tipología del turista, con la intención de proporcionar información a las 

entidades público-privadas, para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del servicio en 

el destino. 

 



Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 33 – 2018  

[50] 

2. Marco teórico  

2.1. Complementariedad en los destinos turísticos y su relación con la pernoctación 

En los últimos años se está implementando nuevas formas de turismo debido a la aparición de 

una amplia gama de tendencias, en lo que respecta a los estilos de consumo turístico, 

al aumento de afluencia de turistas y al cambio en sus preferencias. Todo esto conlleva a la 

diversificación de la oferta turística, que abarca nuevos destinos 

complementarios, entendiendo ésta complementariedad como generadora de valor añadido 

(Aguilar Criado et al., 2003: 176). 

La innovación y el mayor interés de lo inusual por parte de los turistas hace que el grado 

del desarrollo turístico se diversifique, acaparando nuevos destinos, es decir, la evolución del 

espacio turístico se está ampliando, ejerciendo cambios en la demanda y consolidando los 

destinos complementarios como dinamizadores de la actividad turística (André, 2006: 170). 

Por lo tanto, el propio destino complementario no debe ser considerado como una 

amenaza para el destino principal, sino como generador de valor añadido y desvincular así la 

creencia de que la competitividad no siempre es sinónimo de pérdida de rentabilidad del 

destino, pues la proximidad espacial entre diferentes nodos que se complementan genera un 

área turística, donde ambos, estratégicamente generan el binomio competitividad-

complementariedad (Ramos, 1998: 124; CONDET, 2015: 35). Así pues, la movilidad junto al 

hospedaje, son claves para la construcción de alianzas de cooperación en beneficio del 

desarrollo turístico en la visita de un destino complementario (Treviño-Aguilar, Heald & 

Guerrero-Rodríguez, 2017: 117). 

Concretamente en el caso de estudio, la ciudad de Ronda, caracterizada por ser un destino 

de interior con identidad propia, es considerada como destino complementario, 

no obstante, es un destino de gran potencialidad turística, debido principalmente a la 

posibilidad para el desarrollo de nuevas tendencias turísticas cada vez más demandadas como, 

por ejemplo, el ecoturismo, el turismo gastronómico, ecológico, activo, rural y cultural, entre 

otros.  

Ronda, al considerarse un destino complementario, recibe una gran afluencia de 

excursionistas, que generalmente se caracterizan por su corta estancia en el destino, donde se 

dirigen a los monumentos y sitios de mayor interés del municipio, para conocer el destino de 

una forma superficial (Buiza, 2017: 12). Estos hechos imposibilitan la creación de generar valor 

añadido y la revalorización de los recursos turísticos existentes, y, por ende, no es posible 

potenciar la satisfacción con el destino.  

Sin embargo, el turista que pernocta, al ser su estancia más larga, busca experiencias más 

significativas que una simple visita en el destino turístico, (Moo Canul, Arroyo Arcos, Sagrado 

Pavón, & Estrella Carrillo, 2015: 32), como mayor contacto con la población local, conocer el 

lugar y entender en mayor medida los aspectos culturales, las tradiciones del destino, y 

conseguir fomentar su satisfacción (Prat & Cànoves, 2012: 133). 

 

2.2. Importancia de la satisfacción del turista 

El actual concepto de turismo no se puede delimitar de forma fácil, pues se mueve en un amplio 

marco social y económico caracterizado por el aumento de la diversificación y la competencia 

entre los propios destinos. Igualmente, el proceso de desarrollo que el turismo ha provocado 

en España, paliando así los efectos de la grave crisis económica-financiera mundial,  se deja ver 

debido a que ha promovido una mayor producción en diversos sectores como la hostelería, 

agencias de viajes, transportes, etc.; también, la creación de impulsos económicos en la 

economía estatal y regional mediante la inversión de capital nacional y extranjero; por 
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supuesto, la creación y mantenimiento de puestos de empleo; y por último, el equilibrio de los 

saldos negativos en la balanza de pagos, cubriendo el gran déficit de la balanza comercial 

(Alves, López, Martín & Roibás, 2018: 2). 

La satisfacción y la fidelidad del turista cuando visita un destino tienen grandes 

consecuencias para las políticas turísticas, empresas y entidades públicas-privadas, además de 

para los propios residentes, por ello, es ineludible conocer que los servicios poseen ciertas 

características que los distinguen de los productos, lo cual les confiere una cierta dificultad 

para evaluar y conocer las necesidades básicas que se deben cubrir para generar un buen nivel 

de satisfacción turística (Kotler, 1996: 33). 

Es inexcusable aclarar que, en el estudio, el concepto cliente será igual tratado como 

turista, para una mejor adaptación de las investigaciones ya realizadas (Grönroos, 1988: 10). 

No obstante, sería interesante mencionar las principales características del marketing de 

servicios que lo diferencian del marketing de productos, que son las siguientes: 

inseparabilidad, intangibilidad, caducidad y variabilidad (Kotler, 1996: 54). 

 

2.3. Medición de la satisfacción del turista 

Con respecto a la forma de medir la satisfacción del turista, a lo largo de la historia se han 

generado diversos modelos conceptuales planteados para medir la satisfacción, 

principalmente basada en la calidad de servicio. 

 

2.3.1. Escuela nórdica: El modelo de la imagen de Grönroos relaciona la calidad con la imagen 

corporativa, por lo tanto, es de suma importancia cuidarla, debido a su gran impacto en la 

percepción de la calidad; si la imagen que tiene el cliente en su mente no fuera favorable, la 

impresión de los errores cometidos parecerá de un calibre superior. En general, se obtiene una 

buena calidad percibida, cuando se satisfacen las expectativas del cliente (Grönroos, 1988: 11). 

 

2.3.2. Escuela americana: Dentro del modelo de la escuela americana, SERVQUAL (Service 

Quality) es actualmente el más extendido y usado, consiste en la utilización de cinco 

dimensiones distintas o atributos que definen la calidad en el servicio, que son tangibilidad, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, confianza y empatía (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 

1988a: 31; Zeithalm, 1988: 11). 

El modelo de brechas o gap model muestra como la calidad de un servicio está influenciada 

por las carencias o brechas que acaecen en las empresas u organizaciones, las cuales impiden 

que los consumidores perciban una alta calidad (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988 b). Para 

un mayor entendimiento, el modelo se puede resumir en el siguiente esquema conceptual de 

la calidad del servicio (Parasuraman et al., 1988 b; Zeithaml & Parasuraman, 2004: 16; Duque 

Oliva, 2005: 75). 
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Figura 1. Modelo de SERVQUAL 

 

 
Fuente: Parasuraman et al., 1988b; Zeithaml y Parasuraman, 2004; Duque Oliva, 2005. 

 

2.3.3. Escuela europea: El programa paneuropeo se encarga de medir el índice de satisfacción 

del cliente, conocido por su nombre en inglés como “The pan european customer satisfaction 

index program”, es un instrumento cuya funcionalidad es analizar y conocer el rendimiento con 

respecto a la satisfacción de las personas y la sociedad, en un marco neutral, donde se podrán 

obtener medidas de rendimiento para analizar la satisfacción de los grupos de interés,  la 

lealtad del cliente, promover la excelencia y aumentar la ventaja competitiva (Eklöf & 

Westlund, 2002: 1100). 

 

2.4. Satisfacción del turista en función de la fidelización con el destino 

En el campo del turismo, la fidelidad se ha convertido en un aspecto de gran importancia, que 

está totalmente condicionado a la satisfacción experimentada por el turista, además de las 

repercusiones que genera en su comportamiento futuro, como la repetición o la 

intencionalidad de recomendación del destino gracias, por ejemplo, a la propagación boca 

oreja y por supuesto a la importancia reciente de las redes sociales. 

La lealtad es uno de los indicadores más importantes con respecto a las estrategias 

turísticas y de marketing, debido a la información que nos muestra sobre el comportamiento 
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futuro del turista o la intencionalidad (Devesa Fernández, Laguna García & Palacios Picos, 2010: 

170).   

Por otra parte, existen numerosos factores que influyen tanto de forma positiva como 

negativa sobre la fidelidad del turista hacia un destino, que se puede resumir en el siguiente 

cuadro recuperado de Solís-Radilla, Hernández-Lobato, Moliner-Tena & Sánchez-García, 

2014:  94 y Niininen y Riley (1998: 110). 

 
Tabla 1.  Factores que afectan a la fidelidad en turismo 

 

Factores que desaniman la 
 fidelidad en el turismo 

Factores que animan la  
fidelidad en el turismo 

 Más opciones de destinos 

 Mayor movilidad 

 Mayor conveniencia de viajes 

 Mayor conciencia de destinos 
turísticos competidores 

 Nuevos métodos en publicidad 
intentando hacer el producto 
más tangible 

 Progresión natural “la escala de 
la carrera de viajes” 

 Alta participación del consumidor al elegir el 
producto de una selección más estrecha 

 Menos tiempo para hacer compras alrededor 

 Imágenes de destino más fuertes 

 Inversiones en mejor calidad de producto 

 Más énfasis en el cliente objetivo 

 La naturaleza intangible del producto turístico 

 La importancia de la compra para el cliente 

 El estilo de vida determina el tipo de vacaciones 
(evasión inversa) 

 Envejecimiento de la población 

Fuente: Solís-Radilla et al., 2014; Niininen y Riley, 1998. 
 

3. Materiales y métodos 

En este capítulo, se aborda la parte analítica del trabajo, donde se desarrolla el diseño de la 

investigación, la herramienta empleada y finalmente, el planteamiento del análisis estadístico.  
 

3.1. Muestreo y recogida de datos 

Este estudio se desarrolla entre enero y agosto del año 2017 con una participación de 263 

turistas que visitan Ronda (destino complementario), la muestra es aleatoria simple, la 

recopilación de datos ha sido mediante encuesta directa, el procedimiento divulgativo del 

cuestionario ha sido realizado en diversos focos turísticos de la ciudad, con la intención de 

obtener la mayor cantidad y diversidad de turistas. 

A continuación, se muestra una tabla resumen (Tabla 2) con información detallada sobre 

las cuestiones técnicas de la muestra y la recogida de datos: 
 

Tabla 2. Ficha técnica 

 

Trabajo de campo Enero a agosto 2017 

Población Turistas que visitaron Ronda en el periodo 

Tamaño de la población 407.536 turistas (INE 2018) 

Tipo de muestreo Muestreo aleatorio simple 

Tamaño de la muestra 263 turistas 

Tipo de encuesta Cuestionario presencial 

Porcentaje de participación 100% 

Error muestral 
6,04%, suponiendo p=q=0,5 y nivel de 
confianza del 95% 
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Partiendo de un muestreo aleatorio simple (m.a.s.), para un nivel de confianza del 95% y 

en la hipótesis más desfavorable (p=q=0,5), el aumento de error de los datos, para la 

estimación de una proporción fue de 6,04%.  

 

3.2. Herramienta   

En cuanto a la herramienta empleada en dicha investigación, se han seguido las directrices 

establecidas por el Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED), que 

pretende la mejora de calidad en los destinos turísticos, junto a las aportaciones personales, 

para complementar y adquirir mayor información de los destinos.  

El estudio se ha llevado a cabo a partir del modelo SERVQUAL (DALEPH, 2014), definido 

anteriormente, cuyo principal objetivo es el de medir la calidad del servicio y determinar cuáles 

son los atributos del destino Ronda que afectan a las percepciones y expectativas de los 

turistas (Santomà Vicens & Costa Guix, 2007:34). Este modelo es el mas usado utilizando cinco 

dimensiones distintos o atributos que definen la calidad en el servicio, como son la tangibilidad, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, confianza y empatía (Parasuraman et al., 1988a), en nuestro 

estudio, hemos adaptado la herramienta en base a los objetivos perseguidos (Anexo I). 

Para la validación del contenido, se solicitó la participación de diversos expertos en 

materia turística, que debían realizar y revisar el formulario, para conseguir detectar los 

posibles errores en el diseño y en las propias cuestiones, y poder proceder a la corrección del 

contenido antes de su divulgación oficial, a fin de conseguir el objetivo óptimo y así poder 

extraer la mayor cantidad posible de información sin errores. 

Las escalas que hemos utilizado son las escalas de Likert que son unas de las más utilizadas 

en las investigaciones sociales (Sarabia, 1999:83). 

 

3.3. Hipótesis de la investigación 

En esta investigación queremos analizar la existencia de cierta relación entre la pernoctación 

y nivel de satisfacción de los turistas que visitan un destino complementario, por lo tanto, 

analizaremos las diferencias entre los turistas que pernoctan en destinos complementarios y 

los que no lo hacen. 

Es realmente trascendental conocer si existen diferencias entre las medias de dos 

poblacionales independientes (Hair, Black, Babi, Anderson & Tatham, 2005: 36), es decir, si las 

personas de una de las poblaciones son diferentes a las personas de la otra.  

Obteniendo, así como hipótesis general: 

H0 (hipótesis nula): Si no existe relación entre la pernoctación del turista en 

aquellos destinos complementarios y su nivel de satisfacción. 

H1 (hipótesis alternativa): Si existe relación entre la pernoctación del turista 

en aquellos destinos complementarios y su nivel de satisfacción. 

Por lo tanto, tenemos: 

H0: µ1 = µ2 

H1: µ1 ≠ µ2 

 

El estadístico de prueba es el siguiente: 
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Siendo:  ∼t n1+n2-2 

En este caso, tomaremos el contraste bilateral y se analizará si el valor del estadístico de 

prueba cae dentro o fuera de la región de aceptación. Si cae fuera, es decir, en la región crítica, 

se rechazará la hipótesis nula y, por lo tanto, sí habrá diferencias entre las medias (Hair et al., 

2005: 36). 

Siguiendo con nuestro estudio, vamos a analizar qué recursos del destino tienen un efecto 

positivo sobre el nivel de satisfacción de aquellos turistas que pernoctan frente a aquellos que 

no lo hacen, para ello, a continuación, se calcularán los contrastes sobre las diferencias de 

medias para dos poblaciones, que permita contrastar si hay diferencias significativas entre las 

medias de estas dos poblaciones (Hair et al., 2005: 36). 

 

4. Análisis de los resultados 

En el siguiente epígrafe se realiza el estudio empírico de esta investigación, en primer lugar, se 

presenta un cuadro resumen del perfil del turista de Ronda, seguido del análisis estadístico de 

la hipótesis planteada y del análisis descriptivo de la fidelización y la recomendación del 

destino. Para terminar, se realiza una valoración de los recursos turísticos en función de si se 

ha pernoctado o no en Ronda. 

 

4.1. Perfil del turista 

A continuación, en la Tabla 3, se presenta el cuadro resumen perfil del turista de Ronda 

encuestado. 

 
Tabla 3. Cuadro resumen perfil del turista de Ronda 

 

Edad y género: destacan los rangos de edad entre 25 y 44 años (35,74%), entre 18 y 24 años (35,36%); el 

género es mayoritariamente femenino, 69,96% y varones, un 29,28%.   

Procedencia: el 86,69% de la muestra es de nacionalidad española, de estos, el 65,40% son andaluces; 

los extranjeros ocupan un 13,31%, especialmente estadounidenses (1,52%) y británicos (1,14%). 

Nivel de estudios: la amplia mayoría disponen de estudios superiores (66,16%), seguido de estudios 

secundarios y primarios. 

Ocupación: el 49,43% del total se encuentran en situación de empleo.  

Estado civil: el 57,03% de la muestra son solteros. 

Número de hijos: predominan los visitantes que no tienen hijos (71,10%), y entre 1 y 2 hijos se encuentra 

el 25,86%. 

Compañía: la amplia mayoría viaja a la ciudad en compañía de su pareja (40,3%).  

Estancia en el destino: del total de la muestra, el 56,65% pernocta, el rango de edad se sitúa entre 25 y 

44 años, principalmente de nacionalidad española. 

Principales motivos de viaje: vacaciones de ocio y esparcimiento (58,51%), visita a amigos y familiares 

(25,70%) y compras (4,95% sobre el total).  

Tipo de alojamiento: el principal tipo de alojamiento corresponde a casa de amigos y familiares en un 

35,57%, mientras que el alojamiento hotelero ocupa el 33,56%.  

Fidelidad y lealtad del destino: han visitado el destino con anterioridad el 79,47% y 20,53% no ha visitado 

Ronda anteriormente. El 99,24% de los encuestados recomendaría el destino, a excepción de un mínimo 

porcentaje del 0,76%. 
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4.2. Valoración del destino  

Para poner a prueba las hipótesis H0 y H1 se preguntó a los turistas si habían pernoctado en un 

destino complementario, en este caso en el destino Ronda. Concretamente, hubo 149 turistas 

que pernoctaron en Ronda y 114 que no lo hicieron (ver Tabla 4). A todos ellos se les administró 

un cuestionario de evaluación sobre la satisfacción del turista en Ronda. 

 

Tabla 4. Distribución de los turistas según si han pernoctado en un destino complementario 

 

  
Frecuencia  

(datos absolutos) 
Porcentaje (%) 

Ha pernoctado 149 53,6 

No ha pernoctado 114 41 

NS/NC 15 5,4 

 

A continuación, se quiere calcular los contrastes sobre las diferencias de medias para dos 

poblaciones, que permita contrastar si hay diferencias significativas entre las medias de estas 

dos poblaciones (Hair et al., 2005: 36). En este sentido, se va a realizar una prueba de hipótesis 

acerca de un parámetro poblacional (ver Tabla 5).  

 

Tabla 5. Nivel de satisfacción. T-student y estadísticos descriptivos (mean ±SD) en función de la 
pernoctación 

 

 Estancia en  
Ronda 

Prueba de  
Levene 

Nivel de  
satisfacción 

Ha  
pernoctado 

No  
ha pernoctado 

t p F Sig 

4,48±0,0662 4,29±0,653 -2,228 0,023* 0,321 0,572 

 

Las hipótesis que se están contrastando son H0 (igualdad de medias tanto para los que 

pernoctan como para los que no pernoctan en un destino complementario) y H1 (la alternativa, 

es decir, que las medias son significativamente diferentes). Previamente a la realización de este 

contraste, se debe comprobar si es aceptable la hipótesis de varianzas poblacionales iguales 

para los dos grupos, a partir del test de Levene (Levene, 1960). En este sentido, el estadístico 

F de la prueba de Levene (F=0.321; p-value >0.05) permite aceptar la igualdad de varianzas 

poblacionales, es decir, presenta homocedasticidad. 

En cuanto a la hipótesis objeto de estudio, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de 

medias a un nivel de significación del 0.05. Por lo tanto, el nivel de satisfacción es 

significativamente mayor si la estancia se ha producido en un destino complementario (t=-

2.288, p<0.05).  

A modo de resumen, podemos afirmar que el nivel de satisfacción de aquellos turistas que 

han pernoctado es del 4,48 frente a aquellos que no lo han hecho, cuyo nivel de satisfacción 

es del 4,29 sobre una escala de liker de 5 puntos, por lo tanto, podemos concluir que tras el 

análisis de los datos sí hay un nivel de significación, es decir que la diferencia de medias sí es 

significativa. 
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4.3. Nivel de fidelización y recomendación del destino 

La encuesta revela que el 79,47% ha visitado la ciudad con anterioridad. Sin embargo, un 20,53% 

del total de encuestados expuso no haber visitado Ronda antes. 

Viendo el efecto que esto tiene sobre la repetición del destino y sobre el nivel de 

recomendación, podemos decir que hay un efecto positive aquellos que pernoctan, sobre 

aquellos que no lo hacen, un 98,7% frente a un 94,7%; también podemos afirmar que hay un 

efecto positivo en la recomendación del destino de aquellos que pernoctan, sobre los que no 

lo hacen, 100% frente a un 98,2 % (ver Figuras 2 y 3). 

 
Figura 2. Fidelización del destino          

 

  

 

 

Figura 3. Recomendación del destino 

 

 

Los datos de dicha encuesta nos genera unos resultados realmente clarificadores, que 

contribuyen a la buena imagen y percepción que tienen los visitantes de la ciudad. Es necesario 

reconocer la relación positiva entre la fidelidad y rentabilidad, ya que el coste de reclutar a un 

nuevo cliente, se considera cinco veces más que el coste de captar a uno existente, que, a su 

vez, producirá un incremento en la ganancia del 25%, consiguiendo beneficios superiores al 
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125%. Por ello, la importancia de la fidelización y la recomendación (Solís-Radilla et al., 2014: 92); 

(Reichheld & Sasser, 1990: 11). 

 

4.4. Valoración de los recursos turísticos 

A continuación, vamos a proceder a analizar los aspectos más valorados de los recursos del 

destino de aquellos turistas que han pernoctado y frente a los turistas que no lo han hecho, 

para ello, se han valorado de manera individual 13 ítems, que aparecen en la primera columna 

de la Tabla 6. 

La puntuación asignada comprende un rango del 1 al 5, donde 1 es el valor mínimo 

(valoración insuficiente) hasta 5 (valoración excelente).  

Siguiendo con nuestro estudio, vamos a analizar si hay algún efecto sobre aquellos 

recursos turísticos que, si han influido en el nivel de satisfacción, solo analizando los turistas 

que pernoctan en contraposición frente a los que no lo hacen, para ello volvemos a realizar 

una diferencia de medias y utilizamos el estadístico de la t de student, para saber si la diferencia 

de medias es significativa. 

 

Tabla 6. Recursos turísticos. T-student y estadísticos descriptivos (mean ±SD) en función de la 
pernoctación 

 

Recursos 
turísticos 

Estancia en  
Ronda 

Prueba de  
Levene 

Ha  
pernoctado 

No ha 
pernoctado 

t p F Sig 

Hospitalidad 4,52±0,751 4,31±0,983 -2.333 0.020* 0.128 0.721 

Servicio de restauración 4,41±0,729 4,16±0,841 
-

2.564 
0.011* 0.287 0.592 

Comercio 4,07±0.83 4,06±895 -0.111 0.912 0.177 0.674 

Información turística 4,17±0,83 4,02±0,929 -1,26 0.209 0.177 0.674 

Señalización 3,84±0,942 3,94±897 0.808 0.42 1.586 0.209 

Accesos 3,64±1,062 3,81±1,045 1.241 0.216 0.312 0.577 

Transportes 3,00±1,079 3,26±1,116 1.688 0.093 1.837 0.177 

Seguridad 4,10±0,9326 4,18±0,932 0.68 0.497 0.454 0.501 

Relación calidad- precio 4,12±0,84 4,16±0,866 0.332 0.74 0.072 0.789 

Oferta cultural 4,15±0,99 4,29±0,834 1.231 0.22 1.034 0.31 

 

Tanto la hospitalidad como el servicio de restauración son significativamente superiores, 

si se pernocta en un destino complementario (p-value<0.05). En las demás variables, no 

existen diferencias significativas entre un grupo y otro (presentan p-value >0.05). 

Por lo tanto, los turistas que realizan una estancia en un destino complementario, como 

es Ronda, presentan significativamente un mayor nivel de satisfacción debido a la hospitalidad 

y servicio de restauración, frente aquellos turistas que no pernoctan. 

Es decir, el factor pernoctación influye de forma positiva a una mejor valoración de la 

satisfacción del turista, pero no siendo ésta la única causa. 

Pudiendo concluir que los recursos que más valoran los turistas, que pernoctan en el 

destino, son la hospitalidad y los servicios de restauración, frente al resto de elementos 
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analizados en nuestro estudio, como son el comercio, la información turística, la señalización, 

los accesos, el transporte, la seguridad, la relación calidad-precio y la oferta cultural. 

 

5. Conclusiones 

Tras los análisis realizados, una de las primeras conclusiones de nuestro estudio es conocer la 

importancia del comportamiento de los turistas en los destinos complementarios, para ello, se 

ha mostrado un amplio resumen, no sólo de sus características socio-demográficas, sino con 

la intención de conocer su comportamiento en este tipo de destinos y sobre todo mostrar 

estos datos para poder compararlos con otros destinos complementarios como fuente de 

conocimiento. 

Por otro lado, podemos observar que una de las conclusiones de nuestro estudio se centra 

en cómo la pernoctación en este tipo de destinos complementarios tiene un efecto positivo y 

cierta influencia sobre la satisfacción de dicho turista. Esto puede ser debido a que el turista 

pase más tiempo en el destino, genere una mayor experiencia, más enriquecedora, poniendo 

en una balanza positiva la experiencia sobre la expectativas (Kotler, 1996); como bien 

sabemos, ésto no sólo tiene un efecto positivo sobre la satisfacción, sino que también lo tiene 

en la repercusión económica del sector hotelero concreto y sobre todos aquellos recursos 

auxiliares del destino, ya que el visitante va a demandar otros servicios, como restauración, 

ocio, etc. (Solís-Radilla et al., 2004: 92), por lo que podemos suponer un efecto multiplicador 

sobre otros sectores de la economía local, pudiendo ser una herramienta de dinamización 

económica de los destinos complementarios (André, 2006: 171). 

Por consiguiente, una de las ideas principales que podemos  extraer  de este estudio es 

que la pernoctación no solo tiene un posible efecto sobre la satisfacción, sino que también 

afecta a la fidelización y, especialmente, a la recomendación de dicho destino complementario, 

siendo éstas variables elementos principales para la construcción de la reputación de dicho 

destino y para el desarrollo del mismo; de hecho, como hemos visto, es muy importante 

satisfacer al turista, pues está habituado  a recibir  un nivel muy alto de satisfacción, además, 

cada vez está mayor dotado de información y es más exigente, lo cual requiere un mayor 

sacrificio por parte de las entidades públicas y privadas, para poder fidelizar a los visitantes, de 

manera que tengan la intención de volver a visitar el destino y, por supuesto, recomendarlo 

(Treviño-Aguilar et al., 2017: 122). 

 También podemos afirmar que este estudio nos sirve como herramienta de análisis de los 

aspectos más valorados del destino, que de hecho han sido la hospitalidad y los servicios de 

restauración frente al comercio, la información turística, la señalización, los accesos, el 

transporte, la seguridad, la relación calidad-precio y la oferta cultural; también nos da pie a que 

esta información sirva para las corporaciones locales como elementos de mejora y de 

potencialidades a la hora de promocionar dicho destino (Duque Oliva, 2005). 

Refiriéndonos a la satisfacción en general, se puede decir que no sólo es importante 

trabajar en conseguir un alto nivel de satisfacción de forma generalizada, sino que también es 

necesario saber mantenerlo, cuidarlo y contar con los medios necesarios para controlarlo.  

Por lo tanto, otro de los objetivos de este estudio de investigación es poder ofrecer a los 

diferentes organismos públicos y privados, información real sobre el pensamiento crítico de la 

demanda turística de Ronda y, por ende, saber corregir los errores y transmitir una buena 

imagen del destino, además, hoy en día existen numerosas formas de llevarlo a cabo, como el 

uso activo de redes sociales, medios de comunicación, etc.  

Finalmente, resulta interesante poder tratar e indagar la información obtenida para poder 

elaborar mejoras y alternativas, conseguir que tanto turistas como residentes puedan 

encontrar un punto de inflexión adecuado ante las fluctuaciones del turismo, saber controlar 
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los flujos de visitantes, sin sobrecargar la famosa capacidad de carga de la ciudad, impulsar las 

fortalezas y corregir las debilidades de forma organizada y paulatina, para así generar un 

turismo sostenible con capacidad suficiente para poder amparar una ciudad patrimonial, como 

lo es Ronda ante las generaciones venideras, manteniendo la esencia del lugar. 

 

5.1. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

En cuanto a las limitaciones de nuestra investigación podemos destacar que, en primer lugar, 

es necesario realizar un mayor número de encuestas para generar una muestra mayor, y de 

esta manera aumentar la representatividad de nuestro estudio y mejorar sus conclusiones. 

Es posible destacar otra limitación importante, como no haber analizado con total 

profundidad si en la fidelización y la recomendación del destino complementario existe una 

diferencia significativa entre aquellos turistas que pernoctan frente a los que no lo hacen, no 

obstante, sí se ha podido verificar las diferencias positivas porcentuales. 

Hubiera sido interesante realizar un estudio más en profundidad sobre los aspectos que 

se consideran como una variable que afecte a la satisfacción de dichos turistas, en este destino 

complementario, con la intención de buscar más en profundidad las causas de dicha 

satisfacción. En este sentido, podría analizarse el número de días de la estancia o la satisfacción 

con el alojamiento, como factores condicionantes de la satisfacción del turista. 

En cuanto a las futuras líneas de investigación, creemos que no se ha estudiado el efecto 

de los destinos complementarios como elementos que nutren al destino principal de servicios, 

es decir, como recursos integradores de una oferta turística. 

Otras de las líneas a tratar en futuras investigaciones se pueden enfocar en realizar 

estudios que comparen otros destinos complementarios que no sean de interior, comparando 

los de interior con otros destinos complementarios de costa, y ver si la pernoctación es un 

aspecto clave en la satisfacción de dichos turistas. Además, se quiere profundizar en las 

relaciones de las variables a partir del análisis de las ecuaciones estructurales que permita 

conocer la relación causa-efecto entre las variables objeto de estudio.  

Para terminar, creemos que ésta temática es realmente sugestiva y significativa para 

continuar con dicha línea de investigación, pues dentro del sector turístico a nivel mundial, los 

destinos complementarios son considerados como herramientas fundamentales para 

promocionar un destino principal y su atractivo como oferta turística. 
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Anexo 

 

Anexo 1. Cuestionario 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL TURISTA EN RONDA 

                                                                                                                                            ……/……/2017 

 Lugar Place .......................................................................................................................  

 País de procedencia Country of origin ............................................................................  

 Comunidad Autónoma Region  .......................................................................................  

 Provincia Province ............................................................................................................  

Estancia en Ronda Stay in Ronda: 
Responda si se ha alojado en Ronda/ Answer If you have accomodated in Ronda 
     Sí Yes  Nº  de noches Number of nights ………. …….   No 
 
Alojamiento en Ronda Accommodation in Ronda 
 Alojamiento hotelero Hotel lodging 

 Casas rurales Rural guesthouses 

 Alojamiento en propiedad Property accommodation 

 Alojamiento en alquiler Rent accommodation 

 Alojamiento de familiares y amigos Family/Friends accommodation 

 Otros Other 

     Edad Age 

 Menos de 18 años Under 18 

 De 18 a 24 años From 18 to 24 

 De 25 a 44 años From 25 to 44 

 De 45 a 64 años From 45 to 64 

 Mayor de 65 años Over 65 

     Sexo Gender 

 Hombre Man 

 Mujer Woman 

 Prefiero no decirlo Prefer not to say 

     Nivel de estudios Level of education 

 Sin estudios - Estudios primarios Without studies-  Primary studies 

 Estudios secundarios (Bachiller - Formación Profesional) Secondary studies - 

Further education 

 Estudios  superiores – universitarios Higher education- University studies 
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 Ocupación Occupation 

 Jubilado  Retired person 

 Pensionista Pensioner 

 Trabajador Worker 

 Desempleado Unemployer 

 Estudiante Student 

 Otro Other 

      Profesión Profession 

 Funcionario Civil servant 

 Trabajador independiente  Independent worker 

 Empresario (alto directivo) Entrepreneur (senior executive) 

 Empleado Employee 

 Otro Other 

      Estado Civil Marital Status  

 Soltero Single 

 Casado Married 

 Unión libre Consensual union 

 Separado, divorciado o viudo Separated, divorced or widow/er 

     Número de hijos a su cargo Number of children in your care  

 0 

 1 – 2 

 3 – 4 

 5 – 6  

 Más de 6 More tan 6 

     Motivo de la visita Reason for the visit 

 Vacaciones, ocio y esparcimiento Holiday, leisure and recreation 

 Visita a amigos y familiares Visiting Friends and relatives 

 Viaje de negocios Business trip 

 Educación y formación Education and training 

 Salud y cuidado médico Health and medical care 

 Compras Shopping 

 Tránsito Transit 

¿Ha estado más de una vez en Ronda?   Sí Yes   No  

Have you ever been more than once in Ronda? 

¿Volvería a visitar la ciudad?  Would you visit the town again?   Sí Yes   No 

¿Recomendaría a alguien el destino?    Sí Yes   No 

Would you recommend the destination? 

¿En compañía de quién viaja? With whom do you travel? 

 Solo Alone             Grupo turístico Tourist group       Amigos Friends  
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 Familia Family      Pareja Partner                                     Otros Other 

 

¿Por qué eligió visitar Ronda?  

Why did you choose Ronda?  

 Oferta cultural For its cultural offer                    Precio económico Affordabble 

price 

 Entorno natural For its natural environment   Posibilidad de descansar 

Possibility to rest 

 

 

1. Insuficiente 2. Regular 3. Medio 4. Bueno 5. Excelente 

1. Unsatisfactory 2. Poor 3. Fair 4. Satisfactory 5. Excellent 

DALEPH (2014: 69) 

 

 1 2 3 4 5 

Hospitalidad/Trato recibido 

Hospitality/ Received treatment 
     

Alojamiento 

Accommodation  (Responda si se ha alojado en 

Ronda/ Answer If you have accomodated in Ronda) 

     

Servicios de restauración 

Restaurant services 
     

Comercio 

Shops and stores 
     

Información turística 

Tourism Information 
     

Señalización 

Signage 
     

Accesos  

Access 
     

Transportes públicos 

Public transportation 
     

Seguridad 

Security 
     

Relación calidad/precio del destino 

Value for money 
     

Oferta cultural y de ocio 

Cultural offer and leisure 
     

Conservación del entorno 

Environmental conservation 
     

Califique su estancia general en el destino 

Evaluate the quality of your stay 
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                                                                  Resumo 

As Unidades Locais de Saúde são um modelo de Cuidados de Saúde Primários, Cuidados Hospitalares 
e Cuidados Continuados integrados verticalmente, que surgem em 1999 como um projeto pioneiro 
através da Unidade Local de Saúde de Matosinhos e conta hoje com oito Unidades Locais de Saúde 
implementadas e em funcionamento. O objetivo deste artigo consiste numa revisão da literatura 
que pretende avaliar a integração existente nas Unidades Locais de Saúde, compreendendo os 
possíveis fundamentos económicos para a Integração Vertical em saúde. Após revisão do conceito 
de Integração Vertical e dos fundamentos económicos para a Integração Vertical, verifica-se que as 
Unidades Locais de Saúde apresentam condições/fundamentos para uma correta integração. 
 
Palavras-chave: Integração vertical; unidade local de saúde; teoria dos custos de transação; 
eficiência produtiva. 

 

                                                        Abstract 

The Local Healthcare Unit (Unidade Local de Saúde) is a vertically integrated model comprising 
Primary Health Care, Hospital Care and Continued Care, which emerged in 1999 as a pioneering 
project with the Matosinhos Local Healthcare Care Unit and currently has eight implemented and 
operational Local Health Care Units. The objective of this paper is to review the literature with the 
aim of evaluating the existing integration in the Local Health Units, including possible economical 
grounds for the Vertical Integration in health care.  After reviewing the concept of Vertical 
Integration and of the economic fundamentals for Vertical Integration, it is verified that the Local 
Health Units present the conditions and grounds for a correct integration. 
 
Keywords: Vertical integration; local healthcare unit; theory of transaction costs; productive 
efficiency. 

 

1. Introdução 

O desenvolvimento significativo ocorrido nas décadas de 70 e 80 na integração de cuidados é, 

segundo Grone e Garcia-Barbero (2001, citado em Santana & Costa, 2008), um dos mais 

importantes desafios dos sistemas de saúde europeus. 

Conforme se pode verificar pelas intenções manifestadas em sede de programa de 

governo (XVII) (citado em Santana & Costa, 2008: 31), a integração de cuidados é uma das 

estratégias de reorganização da oferta de cuidados de saúde, que prevê: “o desenvolvimento 
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de experiências de financiamento global, de base populacional, por capitação ajustada, 

integrando cuidados primários e hospitalares, numa linha de Unidades Integradas de Saúde, 

respeitando a autonomia e a cultura técnico-profissional de cada instituição envolvida” 

(Santana & Costa, 2008: 31). O principal motivo apontado pela literatura de Economia (ver, por 

exemplo, Moschandreas, 1994, Cap. 10 para uma síntese) para operações de Integração 

Vertical são os ganhos de eficiência que poderão, então, e particularmente no caso concreto 

em estudo – o setor da Saúde –, serem usados na prestação de um melhor serviço de cuidados 

de saúde aos utentes, cujas necessidades estão em permanente evolução. 

Deste modo, a integração entre Cuidados de Saúde Primários e Cuidados de Saúde 

Hospitalares é considerada como a estratégia para melhorar o acesso, a adequação, a 

qualidade técnica, a continuidade e a efetividade dos cuidados de saúde prestados à 

população (Nunes et al., 2012). O conjunto de fenómenos demográfico-sociais e científicos 

(alterações como o envelhecimento da população, a mudança epidemiológica, a evolução do 

perfil dos consumidores, os avanços científicos no tratamento da doença, o nível da rapidez 

na disponibilização de informação e na partilha de conhecimento, a exigência do nível de 

qualidade assistencial), que exige uma adaptação da resposta fornecida pelas organizações de 

Saúde tem sido, e no seguimento do referido no anterior parágrafo, o principal influenciador 

da Integração Vertical (Lopes et al., 2014).  

Como se analisará, a Integração Vertical no setor da saúde abrangeu, então, não só os 

Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares, mas também os Cuidados Continuados que dão 

resposta não só a doentes Idosos, como também a doentes crónicos e portadores de 

deficiência que ao longo da vida necessitam de cuidados de saúde de longa duração (cuidados 

continuados) (Potter & Perry, 2006). Esta rede (de cuidados continuados) consubstancia uma 

lógica de continuidade de cuidados e de promoção de autonomia. Melhorar as condições de 

vida de todos os indivíduos em situação de dependência funcional, prestando-lhes cuidados 

continuados de saúde, garantir os cuidados terapêuticos necessários a todas as pessoas com 

perda de funcionalidade, adequar a cada doente o tipo de apoio e acompanhamento, melhorar 

a qualidade dos cuidados prestados, apoiar os familiares/prestadores informais dos doentes e, 

ainda, articular os cuidados prestados nos diferentes serviços, são os principais objetivos dos 

Cuidados Continuados Integrados (OE, 2009). Deste modo, é cumprido o desiderato lançado 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que define o modelo de Integração Vertical como: 

“The management and delivery of health services so that clients receive a continuum of 

preventive and curative services, according to their needs over time and across different levels 

of the health system” (OMS, 2008: 1). 

A Integração Vertical em saúde é estudada e introduzida pela primeira vez na década de 

90, tendo como principal foco a integração de vários segmentos distintos de um processo 

produtivo (Lopes et al., 2014). Este aspeto pode ser verificado na área da saúde através das 

diferentes estruturas de cuidados de saúde que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

disponibiliza, pelo que, em 1999, é iniciado um processo de Integração Vertical em Matosinhos 

onde se faz a integração de várias estruturas (Cuidados de Saúde Primários, Hospitalares e 

Continuados) e, anos depois, é realizada a integração em outros distritos do interior e litoral 

norte (Loureiro, Brou & Fernandes, 2016). Estas unidades integradas surgem de forma 

sequencial, mas sem qualquer justificação demográfica, social ou tecnológica associada, 

aparentando-se assim pouco fundamentada (Loureiro et al., 2016). Através da revisão dos 

decretos de lei da constituição das Unidades Locais de Saúde (ULS), pode-se verificar que estes 
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não apresentam nenhuma orientação específica num contexto integrado, sendo muito ampla 

a sua abordagem, deixando ao critério dos Conselhos de Administração a sua gestão 

integrada. Como tal, é importante identificar que os Conselhos de Administração destas ULS 

são nomeados para a gestão e administração de toda a Unidade Local de Saúde, embora no 

âmbito clínico seja nomeado um diretor clínico para os Cuidados de Saúde Primários e outro 

para os Cuidados de Saúde Hospitalares, não existindo assim um pilar central para a área 

clínica. 

Pretende-se, durante o presente artigo, apresentar uma revisão teórica do conceito de 

Integração Vertical (teoria desenvolvida pelas ciências económicas e empresariais) e relacioná-

la com as ULS, estrutura organizacional que adota a Integração Vertical enquanto ponto 

diferenciador.  

Deste modo, o artigo está divido em cinco secções, das quais esta Introdução constitui a 

primeira. Na segunda secção começa-se por definir o conceito de Integração Vertical, 

referindo-se, seguidamente, os seus determinantes económicos. Na terceira secção, depois de 

se averiguar os possíveis elementos influenciadores das entidades responsáveis na decisão de 

constituição das ULS (modelo de Integração Vertical), através da sua localização, é verificada 

a presença destes determinantes económicos no sector da saúde, de maneira a perceber se 

existem fundamentos económicos para a Integração Vertical em saúde. Na quarta secção são 

brevemente analisados resultados advindos da implementação, nacional e internacional, da 

Integração Vertical no setor da saúde. Na quinta secção são apresentadas as principais 

conclusões do artigo. 

 

2. Integração vertical 

Segundo o dicionário Koogan Larousse Seleções (1978, citado em Santana, 2011), o verbo 

integrar provém do latim integer (inteiro) e o seu significado sugere uma ação ou movimento 

onde diferentes partes se fundem. Resumidamente, integrar é envolver várias estruturas e 

permitir um funcionamento conjunto entre elas (Santana, 2011). 

No decorrer do presente capítulo será abordada a definição de integração, tendo em 

consideração as teorias defendidas por investigadores da área das ciências económico 

empresariais. Depois serão consolidadas essas definições e direcionadas ao âmbito da 

investigação: a Integração Vertical em saúde. 

 

2.1. Definição de integração vertical 

Existem diversas fundamentações na literatura económica acerca da Integração Vertical, 

podendo-se considerar, de forma generalista e introdutória, que a Integração Vertical 

acontece quando uma organização possui e/ou controla os seus ativos em fases sucessivas da 

cadeia de valor, ou seja, quando a organização tem várias atividades económicas na sua gestão 

(Fronmueller & Reed, 1996). 

A Integração Vertical, segundo Williamson (1985: 445), pode ser caraterizada como “a 

combinação de processos tecnologicamente distintos (por exemplo: produção, 

processamento, distribuição, vendas) dentro das fronteiras de uma mesma empresa, ou seja, 

sob um mesmo comando decisório (…) e envolvendo a propriedade total dos ativos”. Já para 

Porter (1997), a Integração Vertical é a combinação de processos de produção, distribuição, 

vendas e/ou outros processos económicos tecnologicamente distintos dentro das fronteiras 
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de uma mesma empresa, representando isto, uma decisão da empresa no sentido de utilizar 

transações internas ou administrativas em vez da utilização de transações (externas) no 

mercado para atingir seus próprios objetivos. 

Considerando os dois autores citados pode-se definir a Integração Vertical como a decisão 

da empresa integrar várias atividades em fases adjacentes da cadeia de produção e 

comercialização, situadas a montante (atividades que vão desde a investigação e 

desenvolvimento às compras) ou a jusante (atividades desde a venda e distribuição do produto 

final), como se pode verificar na Figura 1. 

 

Figura 1. Integração Vertical 

 
Fonte: Adaptado de Porter (1997). 

 
 

2.2. Determinantes da integração vertical 

Os principais determinantes da Integração Vertical são identificados por Perry em 1989:  

 Economias tecnológicas;  

 Economias de transação; 

 Imperfeições de mercado (concorrência imperfeita). 

Anos depois Moschandreas (1994) identifica os fatores que levam as organizações a 

integrar verticalmente, nos quais importa reter: a eficiência produtiva e os custos de transação. 

Comparando Perry (1989) e Monchandreas (1994), pode-se assumir que existe uma relação 

direta entre os determinantes apresentados pelos dois autores, essencialmente nos custos de 

transação, podendo ser este o principal pilar da Integração Vertical, sendo que se torna 

importante fundamentá-los, pela sua relação direta com as ULS. 

 

3. Fundamentos económicos para a integração vertical em saúde 

Considerando que as ULS foram constituídas sem qualquer justificação demográfica, social ou 

tecnológica associada, aparentando-se assim pouco fundamentada, importa deduzir alguns 

possíveis aspetos incentivadores da sua constituição. Para tal, analisar-se-á a localização das 

diferentes ULS, podendo-se constatar que a sua implementação foi realizada, na generalidade 

dos casos, em zonas problemáticas do ponto de vista de acesso, populacional e de recursos, 

acreditando-se que a sua constituição seria indicada na generalidade das zonas onde foi 
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aplicado o modelo (de Unidade Local de Saúde) e esperando-se ganhos de eficiência através 

da integração, respondendo às exigências e atenuando os problemas das regiões. 

Através dos dois principais fatores da Integração Vertical e após a constituição das ULS, 

importa tentar responder a uma questão: 

 

 Quais os possíveis fatores que influenciaram a constituição das ULS? 

 

Ao analisar a estrutura de oferta das ULS surgem três pontos bastante comuns entre as 

estruturas integradas que são: população, acesso e recursos. Destacam-se assim, possíveis 

pilares para a constituição das Unidades Locais de Saúde, os quais poderão responder à 

questão acima formulada: 

 

 População – Em relação à população não existe nenhum ponto comum na dimensão 

populacional das Unidades Locais de Saúde pois, abrangem entre 100.000 habitantes 

a 250.000. Contudo, as ULS têm sido constituídas essencialmente em zonas onde a 

população tem maior índice de envelhecimento, estando assim associadas a uma 

maior procura e a uma procura mais diferenciada. Como podemos verificar na figura 

abaixo (Figura 2), os dados referentes ao índice de envelhecimento no ano de 2016, 

mostram-nos uma maior incidência em todo o interior, alto minho e litoral alentejano. 

 

Figura 2. Índice de envelhecimento em Portugal 

 

 

Fonte: Pordata (2016). 
 

 Acessos – Muito associado ao envelhecimento da população está a facilidade no 

acesso aos cuidados de saúde, neste caso, as infraestruturas existentes para a 

prestação de cuidados assim como as vias (de informação e de transporte) disponíveis 

para aceder aos cuidados necessários. Podemos neste caso consentir que existe uma 

maior incidência de constituição de ULS em zonas que têm difíceis acessos, estruturas 

de saúde distantes, vias de transporte danificadas e deficit na difusão da informação 

médica e não médica. 
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 Recursos – Não só a dificuldade na contratação de novos recursos humanos no interior 

do país e o seu baixo rácio por 1000 habitantes, mas também a existência de tecnologia 

médica avançada em algumas unidades bastantes díspares da população, faz com que 

seja necessária uma nova relação (integração) entre unidades (dos vários tipos de 

cuidados) de forma a maximizar e aproveitar os recursos existentes. 

 

Deste modo, de forma a minimizar os problemas identificados, têm-se verificado algumas 

alterações essencialmente na criação de Unidades Integradas (Unidades Locais de Saúde), de 

forma a proporcionar uma resposta centralizada ao utente. 

 
Figura 3. Dificuldades no acesso aos cuidados de saúde 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Como nos mostra a Figura 3 acima, no seguimento dos três tópicos identificados como 

razões deduzidas para a constituição de ULS, podemos consumar que o utente para aceder ao 

serviço de saúde depara-se com vários obstáculos do ponto de vista da acessibilidade, os quais 

associados a uma população envelhecida e com dificuldades de mobilidade torna o cenário 

muito complexo. Estes aspetos julgam-se terem sido os considerados pelas entidades 

responsáveis para a constituição das ULS, acreditando-se num aumento na eficiência 

produzida após a constituição deste novo modelo.  

 Após a análise dos tópicos anteriores, apresentar-se-ão seguidamente os principais 

determinantes que podem existir nas Unidades de Saúde e que são essenciais para a 

Integração Vertical (indicados na Tabela 1), considerando a Teoria da Integração Vertical, 

revista na secção 2.2. (e que será aprofundada nesta secção, através da análise sua 

aplicabilidade no setor da saúde), que é substanciada pela eficiência produtiva e os custos de 

transação. 

 



Dos Algarves: A Multidisciplinary e-Journal, 33 – 2018  

[72] 

Tabela 1. Determinantes essenciais à integração vertical 
 

Integração Vertical 

Eficiência produtiva 1. Recursos humanos; 
2. Monitorização do utente; 
3. Áreas de apoio; 

Custos de transação 4. Oportunismo; 
5. Assimetria de Informação; 
6. Ativos específicos: Tecnologia médica. 

 

Observando o assunto desta forma, parece pouco evidente a relação destes tópicos com 

a área da saúde e em concreto com as ULS. Contudo, se verificarmos escrupulosamente todos 

os fatores, existem diversas relações entre a produção industrial (que serviu de modelo 

principal aos primeiros estudos, já mencionados na secção 2. sobre os determinantes 

económicos da Integração Vertical) e a produção em saúde.  Nas secções seguintes, as duas 

dimensões apresentadas na tabela anterior (eficiência produtiva e custos de transação) serão 

detalhadamente explicadas.  

 

3.1. Eficiência produtiva 

A área da saúde tem essencial importância pelo seu exigente objetivo socioeconómico. Desta 

maneira, o cumprimento do seu desiderato exige uma gestão criteriosa dos recursos, 

nomeadamente técnicos e humanos. Esta gestão deve ser planeada de forma a adaptar-se a 

manifestações ambientais sazonais, tais como eventuais epidemias (curto prazo) 

ou tendências ambientais (de médio/longo prazo), tais como a evolução socio demográfica da 

população. Estes são alguns dos exemplos onde podemos constatar que os recursos devem 

ser mobilizados consoante as necessidades dos serviços e dos utentes, ou seja, é necessária a 

adaptação dos recursos (com os quais se constrói a oferta) aos utentes (procura) e 

especificamente, a cada tipo de cuidados necessitados. Contudo, não só a mobilidade de 

recursos entre os diferentes tipos de cuidados, mas também a partilha de conhecimento 

existente na relação entre os profissionais dos Cuidados de Saúde Primários e os Cuidados de 

Saúde Hospitalar, será uma vantagem para a gestão da doença num contexto integrado. O 

aproveitamento destas interdependências de conhecimento e recursos conseguem melhorar 

exponencialmente a eficiência dos cuidados prestados ao utente assim como a capacidade de 

resposta dos serviços nos diferentes tipos de cuidados. 

Outro motivo essencialmente importante e que contribuirá para resultados favoráveis 

após uma integração, é o acompanhamento do utente (monitorização do utente). É facilmente 

compreensível que a segurança do utente aumenta exponencialmente e os custos de 

tratamento diminuem aquando o acompanhamento do utente é realizado pelos Cuidados de 

Saúde Primários, não só nos pós-cirúrgicos, como na gestão de doença crónica, diabetes, 

Hipertensão arterial e muitas outras patologias passiveis de acompanhamento em Cuidados 

de Saúde Primários.  

Esta relação torna-se produtiva não só para o utente e para os Cuidados de Saúde 

Primários mas também para os Cuidados de Saúde Hospitalares que se concentram somente 

nos cuidados cirúrgicos e cuidados médicos diferenciados, delegando todo o restante 

acompanhamento para os cuidados de proximidade (Cuidados de Saúde Primários) 

preparados e especializados para a monitorização, avaliação, tratamento e encaminhamento 
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do utente, diminuindo assim custos hospitalares e aproveitando assim a capacidade instalada 

dos Cuidados de Saúde Primários e nos seus recursos.  

Nas áreas de apoio administrativo (gestão, contabilidade, logística), a integração já ocorre 

quando se trata de Centros Hospitalares nos quais já existe integração (horizontal), sendo que 

nesta tipologia procura-se criar evidência de economias de escala (Barros, 2013). Contudo, nas 

áreas de apoio administrativo a existência de Integração Vertical resulta em diminuição de 

recursos humanos, aumento da uniformização dos artigos consumidos, diminuição do 

desperdício assim como diminuição do stock existente e do stock disponível necessário. Esta 

integração nas áreas de apoio potencia uma gestão mais eficiente dos recursos existentes e 

uma melhor informação entre as diferentes unidades, pois a unificação dos procedimentos e 

das metodologias traz vantagens não só a nível de informação contratual como a nível de 

gestão de recursos. 

Segundo Raunick e Fischer (1972, citado em Queiroz & Queiroz, 2006) a perspetiva do 

problema deve, ainda, ser multidimensional e considerar todos os custos do produto: a 

capacidade, a qualidade, o moral dos colaboradores, o controlo de gestão e o histórico 

comercial da organização, não passando só por contexto material e económico, mas também 

pelo contexto humano da organização. Só após a análise destes dados e confirmar se existe 

eficiência produtiva com a Integração Vertical, se deve passar ao próximo determinante: 

custos de transação.  

Deve-se, contudo, sublinhar e considerar que é a presença de custos de transação que 

leva à Integração Vertical, mais do que qualquer interdependência tecnológica 

(Moschandreas, 1994), pois a tecnologia pode indicar que duas fases de produção devem estar 

próximas, mas é indiferente quem é o proprietário de cada fase produtiva. Deste modo, 

quando existem duas fases de produção de proprietários diferentes, poderão existir custos de 

transação elevados (devido a contratos e oportunismo contratual) e tornar-se-á eficiente a 

Integração Vertical. Igualmente segundo Williamson (1991) será um erro considerar somente 

fatores tecnológicos para proceder à integração quando existem duas fases de produção 

distintas, pois nem sempre os fatores tecnológicos (interdependências tecnológicas) 

acarretam a Integração Vertical como solução. Da mesma maneira, segundo Rocha (2002), o 

que faz com que a Integração Vertical seja a forma económica de organização escolhida, são 

essencialmente, os custos de transação, que serão, então, analisados mais 

pormenorizadamente, pela sua importância determinística da Integração Vertical, na 

subsecção seguinte. 

 

3.2. Custos de transação 

O conceito de Custos de Transação ganhou relevância na sequência dos estudos de Coase em 

1937 sobre as formas de organização, impulsionados pela questão de investigação simples e 

clara: “Porque é que existem Empresas?”. Coase (1937, citado em Barros, 2012) refere que as 

empresas existem pelo facto de haver custos de utilização do sistema de preços, surgindo 

assim a ideia da existência de custos de transação (nos mercados). Esta relação vê a empresa 

como uma forma alternativa na coordenação da produção, onde irá escolher a forma, 

planeada e hierárquica, como vai organizar a produção com base no que se irá traduzir em 

menores custos de transação (Barros, 2012).  
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Os custos de transação são segundo Pondé (1996, citado em Fagundes, s.d.) o consumo 

de recursos económicos de adaptar, estruturar e monitorizar as interações entre os diferentes 

agentes, garantindo o cumprimento dos contratos. Segundo Coase (1937, citado em Barros, 

2012), a Integração Vertical deixa de ser benéfica para a empresa quando o custo de produção 

interno é superior ao preço do ativo adicionando o seu custo de transação associado. A teoria 

apresentada por Coase (1937) defende que as transações não só implicam custos, como a 

tentativa de minimizar esses custos acaba por influenciar a forma como as atividades 

económicas se organizam (Rocha, 2002). 

As teorias dos custos de transação estão associadas a custos de negociação com outras 

organizações, os quais, são custos essencialmente com relações contratuais, que advêm das 

falhas de mercado (Rocha, 2002). Esta teoria defende que os custos de transação não só são 

importantes, como fornecem um instrumental importante para entender certas formas de 

organização económica (Rocha, 2002). Desta forma, define-se os custos de transação como: 

“(…) custos não diretamente ligados à produção, mas que surgem à medida que os agentes 

se relacionam entre si e problemas de coordenação emergem¨ (Azevedo, 1996: 28-29). A 

minimização destes custos, é segundo Williamson (1991) materializada através do alinhamento 

das estruturas de gestão com elaboração de estruturas únicas diminuindo assim os 

comportamentos oportunistas pela outra parte, sobretudo se existir uma relação de 

dependência entre as duas partes.  

Os vários fatores que influenciam as falhas de mercado, tornam quase impossível as 

empresas transmitirem as informações específicas do que necessitam com um custo razoável 

(Foss, 1993), devendo-se esta impossibilidade a quatro principais fatores: alto oportunismo, 

racionalidade limitada, incerteza/complexidade (contratual e organizacional) e elevada 

presença de ativos específicos (Moschandreas, 1994). 

O impacto informacional (Information impactedness), definição que advém de Oliver 

Williamson (Prémio Nobel da Economia – 2009), é uma condição derivada e existe, segundo 

Moschandreas (1994), quando os decisores estão interessados em atuar de forma oportunista 

na presença de incerteza/complexidade, surgindo em situações de assimetria de informação 

(podendo originar manifestações de seleção adversa e risco moral) (Moschandreas, 1994).  

A especificidade dos ativos é um dos fatores mais importantes que contribui para os altos 

custos de transação e, portanto, para a integração. Existem outros fatores conducentes às 

falhas de mercado também com relevância para a Integração Vertical. Uma dessas falhas, 

identificada por Moschandreas (1994), é a racionalidade limitada que, por sua vez, pressupõe 

a tomada de decisões usando regras simplificadoras que extraem aspetos principais do 

problema sem captar toda a sua complexidade. Visto que a racionalidade dos agentes 

económicos é limitada, isto conduz-se a contratos incompletos, no sentido de que é impossível 

para eles projetar todos os acontecimentos futuros (Kato & Margarido, 2000). Segundo Kreps 

(1990, citado em Kato & Margarido, 2000) a racionalidade limitada significa que será muito 

dispendioso para os indivíduos prever e contratar para cada eventualidade que pode surgir ao 

longo da transação.  

Considerando que a racionalidade dos agentes económicos é limitada, por eles não terem 

condições de elaborar um modelo que possa prever perfeitamente futuros acontecimentos, 

isso implica necessariamente que os contratos pertinentes a qualquer transação sejam 

incompletos (Kato & Margarido, 2000). Apesar da racionalidade do agente económico ser 
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limitada, estes estão conscientes que as suas relações contratuais necessitam de adaptações 

e negociações para salvaguardar os respetivos interesses (Kato & Margarido, 2000).  

Também o oportunismo é considerado um atributo comportamental (do homem) que 

pode conduzir a falhas de mercado pois, segundo Moschandreas (1994) os indivíduos têm 

comportamentos falaciosos para seu interesse próprio, distorcendo informação e 

influenciando diversos fatores de cariz económico. A assimetria de informação numa 

transação pode conduzir a uma situação em que um agente económico tem mais acesso a 

informações do que o seu concorrente de mercado, levando-o assim a retirar vantagens 

adicionais em relação aos restantes (Kato & Margarido, 2000). 

Posto isto, caso exista impacto informacional (ou problemas de assimetria em contratos 

complexos), oportunismo e ativos específicos, podemos estar perante determinantes 

influenciadores da Integração Vertical.  

Analisar-se-á seguidamente os ativos específicos, conjuntamente com o esquema 

apresentado por Besanko, Dranove, Shanley e Schaefer (2006), anos depois do contributo de 

Moschandreas (1994), onde apresenta as principais presunções para a Integração Vertical 

(Tabela 2). Um ativo específico é aquele que não pode ser utilizado em outras transações sem 

que se incorra em perda significativa do seu valor (Rocha, 2002). Deste modo, a não 

desvalorização do ativo depende da continuidade do relacionamento comercial para o qual ele 

é específico (Rocha, 2002). Noutros casos, a especificidade de ativos de transporte torna a 

negociação entre as empresas excessivamente caro e leva à integração (Moschandreas, 1994). 

Na realidade, o grau de especificidade dos ativos varia entre os produtos e, mais importante, 

quer os custos de produção, quer os de transação dependem especificidade dos ativos 

(Moschandreas, 1994). 

 
 

Tabela 2. Especificidade dos ativos 

 
Especificidade dos 

ativos 
Incerteza 

Baixa Média Alta 

Baixa Mercado Mercado Mercado 

Média Contrato Contrato ou Integração 
Vertical 

Contrato ou Integração 
Vertical 

Alta Contrato Contrato ou Integração 
Vertical 

Integração Vertical 

Fonte: Adaptado de Brickley, Smith & Zimmerman (2009). 
 

A decisão de integrar verticalmente ou optar pelo mercado (no sentido de satisfazer as 

necessidades da organização) implica definir o peso dos custos e benefícios da integração, 

devendo-se realizar uma análise cuidada destes fatores, visto a complexidade desta 

informação. Para tal, Besanko et al. (2006) elaborou um esquema orientador (Figura 4) que 

prevê as diferentes hipóteses (antecedentes à integração) que podem existir e os seus 

possíveis resultados: integrar verticalmente ou procurar respostas no mercado.  
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Figura 4: Esquema de hipóteses para a integração vertical 

Fonte: Adaptado de Besanko et al., (2006). 
 

 

 A primeira questão que Besanko et al. (2006) apresenta, é a existência de ativos 

específicos, sendo esta a primeira razão, segundo o autor, para a Integração Vertical. Segundo 

Rocha (2002) os ativos específicos são aqueles que não podem ser utilizados em outras 

transações sem que ocorra perdas significativas de valor, assim a não desvalorização desse 

ativo depende da continuidade da relação comercial para o qual ele é específico. Em situações 

onde existem ativos específicos nos quais são necessários investimentos elevados, aumenta a 

probabilidade de a empresa optar pela Integração Vertical (Williamson, 1985), enquanto os 

ativos se tornam mais específicos, mais necessidade existe de investimentos diferenciados e 

possivelmente existir comportamento oportunista. Como tal, segundo Coase (1937) este 

problema apenas poderá ser resolvido através da Integração Vertical. 

 Relativamente à Integração Vertical, segundo Slack et al. (1997: 185), todas as empresas 

devem responder a uma questão muito pertinente: “se as vantagens que uma Integração 

Vertical confere, dado um conjunto particular de circunstâncias empresariais, atendem aos 

objetivos de desempenho necessários para ela competir mais efetivamente nos seus 

mercados”.  

Os recursos humanos disponíveis nas Unidades de Saúde são cada vez mais escassos, pelo 

que, existe a necessidade de subcontratação de vários profissionais. No que concerne ao 

profissional médico, começa aqui o grande problema do aumento dos gastos em saúde, devido 

à complexidade destas contratações. Neste tipo de contratação, um dos principais fatores está 

associado aos profissionais de saúde que ficam abrangidos por contratos com empresas nos 

quais o seu acordo contatual passa a ser muito “flexível” e com poucas especificações 

contratuais. Sendo as exigências contratuais mínimas, o profissional tende a aumentar assim 

vários consumos, essencialmente de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêuticas 

(MCDT) e medicamentos, devido ao seu oportunismo e à incerteza/complexidade de algumas 

situações. Os MCDT são muitas vezes ativos essenciais ao funcionamento de determinadas 

unidades de saúde e maioria das vezes ativos diferenciadores destas unidades de saúde. Como 

tal, a sua utilização depende do bom encaminhamento médico, onde o deficit de informação, 

a complexidade do problema e a existência de um ativo diferenciador, pode levar o profissional 

NÃO 

SIM SIM 

Existem ativos 

específicos? 

Necessária uma 

participação 

conjunta para 

diminuir os 

problemas de 

contratação? 

Um contrato 

detalhado seria muito 

oneroso?  

Problemas com 

informação 

confidencial/privada? 

 

NÃO 

Integração Vertical 

Mercado 

NÃO 
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a ser oportunista – encaminhando o utente para unidades de saúde do seu interesse. Este é 

um exemplo de problemas de informação nas unidades de saúde onde não existe a informação 

expressa dos objetivos contratuais das Unidades de Saúde com os patamares superiores 

(ministérios). A existência desta tecnologia médica, especifica, leva a uma gestão mais 

pormenorizada dos equipamentos, onde o pedido de MCDT ao exterior deve diminuir 

exponencialmente ao integrar os vários tipos de cuidados – considerando-se assim que todos 

os MCDT são realizados internamente de forma a aproveitar os recursos existentes.  

Como se verificou, a incerteza e complexidade dos contratos existentes na área da saúde 

podem ser melhorados através da procura de Integração Vertical entre os diferentes tipos de 

cuidado. As novas políticas de gestão dos Cuidados Saúde Primários, neste caso as Unidades 

Saúde Familiar, proporcionam cada vez mais incentivos próprios para trabalhar em torno do 

doente, diminuído assim a referenciação, aumentando a eficiência e a produção médica, 

colocando o utente no centro da decisão promovendo mecanismos de articulação e 

consultoria ao nível hospitalar, diminuindo assim a referenciação. Já no âmbito das ULS, a sua 

estrutura incide na continuação e acompanhamento do utente sempre na mesma estrutura, 

diminuindo assim as ineficiências do setor e aumentando as sinergias existentes, embora não 

exista ainda qualquer estrutura de incentivos para influenciar a integração e a diminuição de 

referenciação entre unidades de diferentes tipos (exceto no caso das Unidades de Saúde 

Familiares dos Cuidados de Saúde Primários, caso que é global a ULS e não ULS). Contudo, este 

caso é um exemplo explícito de custos de transação, onde existem elevados custos pelo 

oportunismo dos profissionais, potenciada pela presença de ativos tecnológicos específicos e 

ainda pelos custos informacionais que advém das referenciações.  

Assim, deve-se notar que, de acordo com os estudos analisados, no caso da integração do 

cuidado, os efeitos positivos ocorrem em todas as áreas, mas com foco principal na saúde do 

utente. 

 

4. Resultados da integração vertical: Casos internacionais e estudo da entidade 
reguladora da saúde 
 

Apresenta-se seguidamente a síntese de alguns estudos internacionais sobre a Integração 

Vertical em Saúde, bem como a do estudo da Entidade Reguladora da Saúde (2015) sobre o 

desempenho das ULS.  

O aumento da capacidade através da integração levou ao aumento de investimento e 

maior ocupação de tempo (Sutton & Long, 2014).  No caso dos programas de gestão de 

doenças (verticais) foram eficazes na redução da incidência da infeção pelo HIV, por exemplo 

(Nigatu, 2012). No que diz respeito à Administração de Saúde, no futuro os sistemas de saúde 

devem se concentrar na gestão da saúde e não na gestão da doença (Sutton & Long, 2014).  

Pode-se argumentar que os países de baixa e média renda precisam de sistemas de saúde 

fortes e dinâmicos para responder efetivamente às mudanças no padrão epidemiológico da 

doença. Por exemplo, a integração do HIV, diabetes e controle da hipertensão mostrou boa 

aceitação e bons resultados (Janssens et al., 2007). Para estes mesmos autores, abordagens 

integradas fornecem à população opções holísticas focadas nas necessidades de saúde das 

pessoas.  
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Já a nível nacional, o estudo da Entidade Reguladora da Saúde (2015) refere que nos 

Cuidados de Saúde Primários, quanto à cobertura populacional, verifica-se nas unidades 

integradas (ULS) que 92,8% dos habitantes se encontram numa área de abrangência até 15 

minutos de viagem em estrada para aceder a um estabelecimento de Cuidados de Saúde 

Primários. Contudo, no caso das unidades não integradas o panorama é um pouco melhor, 

situando-se 94,3% dos habitantes, a um tempo inferior a quinse minutos de viagem em estrada 

destas unidades de saúde. Assim, considerando que em 2008 quase a totalidade da população 

estava abrangida por um prestador de Cuidados de Saúde Primários a menos de trinta minutos, 

a Entidade Reguladora da Saúde no seu estudo ao desempenho das ULS, mostra-se mais 

exigente analisando tempos de viagem em estrada de quinze minutos para a caraterização da 

dimensão geográfica do acesso em Unidades Integradas e Unidades de Saúde não integradas. 

 

5. Conclusões 

O atual paradigma da saúde em Portugal e os fenómenos sociais e demográficos que se têm 

observado nos últimos anos tem levado a uma alteração estrutural do SNS. De modo a obter 

ganhos em saúde, existiram várias formas de responder aos problemas socio demográficos 

que o país tem sofrido, onde a possível solução mais implementada nos últimos anos foram as 

ULS. Contudo, as ULS surgem com base na Integração Vertical entre os diversos tipos de 

cuidados, mas sem existência (pelo menos de conhecimento público) de estudos prévios de 

avaliação das condições para a formação destas ULS. 

Pode-se constatar que o modelo existente, embora não esteja corretamente justificado e 

enquadrado, pode ter sido concebido, possivelmente, com base nas barreiras de acesso aos 

cuidados de saúde, tentando minimizar as desigualdades existentes entre as regiões do 

“interior” e as zonas com maior índice de envelhecimento populacional. Independentemente 

das razões da constituição das ULS e das suas localizações prioritárias, é importante afirmar 

que existem falhas na área da saúde propícias à eventual criação de unidades de saúde 

integradas verticalmente, existindo assim, com base nas análises realizadas ao longo deste 

documento, fundamento económico para a Integração Vertical. 

Após a implementação do modelo de Integração Vertical, são esperadas melhorias 

contínuas e um aumento positivo dos resultados (havendo fundamento económico para a 

Integração Vertical em saúde, esperar-se-ão ganhos de eficiência nos organismos de saúde 

integrados verticalmente; seria esta expectativa que estaria, implicitamente, subjacente à 

decisão inicial de localização das ULS em regiões, genericamente, mais carentes (onde este 

ganho de eficiência seria mais necessário). Contudo, no caso em concreto das ULS, pode-se 

concluir que embora existir fundamentação legal, ainda existem poucas linhas orientadoras, 

nomeadamente organizativas, para a gestão das ULS de modo a obter resultados 

completamente diferenciados das demais estruturas de saúde não integradas. Porventura, 

existe vários aspetos em que se pode considerar que o modelo é favorável e que trará 

essencialmente pontos fortes do ponto de vista assistencial, embora existir ainda falta de 

investimento nos Cuidados de Saúde Primários e na utilização da Telemedicina.  

Deve-se referir, ainda, que a verificação dos fundamentos económicos para a Integração 

Vertical em saúde, traduz, uma primeira abordagem que merecerá aprofundamentos futuros. 
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