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ESTUDO 

 
Conteúdo: 

O presente estudo analisa o papel que os Fundos Estruturais desempenham no apoio a 
intervenções turísticas nas zonas costeiras. Os Fundos Estruturais, em geral, e o Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, em particular, são efectivamente uma fonte 
importante de financiamento a nível europeu para as PME do sector do turismo e para 
actividades relacionadas com o turismo. Embora o turismo não tenha uma grande prioridade 
e, embora, em termos quantitativos, a proporção dos Fundos Estruturais despendida com o 
turismo apenas represente uma pequena parcela do total, em termos qualitativos, o impacto 
no desenvolvimento regional não é de menosprezar, especialmente nas zonas costeiras com 
uma forte dependência do sector do turismo. 
 
As conclusões do estudo demonstram que um impacto significativo se prende com aspectos 
relacionados com a consolidação institucional, tais como a difusão de práticas participativas 
na concepção de intervenções no sector do turismo, especialmente nos novos 
Estados-Membros. Outro impacto importante é uma maior sensibilização para a necessidade 
de integração das políticas relativas às zonas costeiras. Isto é significativo, especialmente no 
que se refere aos aspectos dos projectos do sector do turismo relacionados com a 
sustentabilidade ambiental. Com efeito, todos os decisores políticos reconhecem que a 
sustentabilidade de um sector de rápido crescimento como o do turismo (especialmente o 
turismo de massas) nas zonas costeiras constitui o desafio fundamental do futuro.  
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Síntese  
  
Enquadramento 
No âmbito do sector do turismo, o turismo costeiro é de longe o mais significativo em termos 
de fluxos de turistas e geração de rendimento. Entre os destinos turísticos, as zonas costeiras 
são as preferidas pelos turistas, e a região mediterrânica é o principal destino turístico do 
mundo: segundo a Organização Mundial do Turismo, representa um terço do rendimento 
mundial gerado pelas receitas do turismo. 
 
A maioria das economias dos Estados-Membros com extensões significativas de litoral 
depende fortemente do rendimento gerado por actividades relacionadas com o mar, tais como 
o turismo, a pesca, os transportes, etc. Contudo, a utilização do mar para fins tão diversos está 
na origem de pressões crescentes, nomeadamente: 

• a competição por espaço, que conduz a conflitos entre várias actividades (pesca, 
serviços, agricultura); 

• a degradação dos ecossistemas naturais que apoiam as zonas costeiras, especialmente 
devido ao impacto das alterações climáticas;  

• grandes variações sazonais da população e do emprego. 
 
O aumento dos fluxos turísticos nas zonas costeiras, especialmente sob a forma de turismo de 
massas, está associado a novas preocupações quanto às suas repercussões potencialmente 
negativas no desenvolvimento regional de um ponto de vista ambiental, económico e social. 
Os Fundos Estruturais podem desempenhar um papel importante na promoção dos princípios 
do desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo que concebem e realizam intervenções 
turísticas nas zonas costeiras. 

 
Objectivo 

O objectivo do presente estudo é o de realizar uma análise qualitativa abrangente do impacto 
das despesas dos Fundos Estruturais nos projectos turísticos nas zonas costeiras, tendo em 
vista a formulação de recomendações destinadas aos decisores e o aconselhamento dos 
mesmos em matéria de políticas. A abordagem adoptada incide em cinco aspectos principais 
em que o impacto dos Fundos Estruturais pode ser vital para a execução de intervenções 
eficazes no domínio do desenvolvimento regional, nomeadamente: 

• o desenvolvimento de parcerias; 
• o efeito de alavanca financeira; 
• a revitalização da economia local; 
• a redução da sazonalidade; 
• a promoção da sustentabilidade ambiental. 
 

A metodologia utilizada baseia-se numa dupla abordagem metodológica: 
• uma panorâmica geral do sector do turismo costeiro e das oportunidades de 

financiamento, baseada na recolha e tratamento de dados secundários obtidos na vasta 
bibliografia que existe sobre o turismo, as regiões costeiras e os Fundos Estruturais; 
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• uma análise de dados primários recolhidos por meio de trabalho de campo e estudos 
de casos. Foram seleccionadas seis zonas costeiras como alvo, com base nos 
seguintes critérios obrigatórios: 
− representatividade das seis macrozonas; 
− inclusão na amostra de pelo menos uma região insular; 
− inclusão na amostra de pelo menos uma região transfronteiriça; 
− um equilíbrio aceitável entre regiões de "convergência" e de "competitividade e 

emprego". 
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Provas do impacto dos Fundos Estruturais no turismo costeiro  
 
Uma fonte de financiamento significativa 
O turismo é, fundamentalmente, uma questão da competência nacional e regional e não 
existem, a nível europeu, políticas nem instrumentos financeiros destinados especificamente 
ao turismo. No entanto, as intervenções turísticas fazem parte de políticas europeias mais 
alargadas susceptíveis de produzir um impacto considerável no sector. 
 
O principal apoio financeiro ao turismo provém dos Fundos Estruturais e de Coesão. Durante 
o último período de programação, numerosas intervenções turísticas receberam apoio destes 
Fundos, apoio esse que foi variável devido ao carácter transversal do sector. Os destinos mais 
importantes do turismo costeiro europeu receberam apoio através de programas operacionais 
regionais e programas operacionais sectoriais nacionais. As intervenções incluíram pequenas 
infra-estruturas turísticas, projectos de subvenção destinados a pequenas e médias empresas 
(PME) turísticas, renovação das praias, regeneração urbana e apoio ao património cultural e 
artístico. 
 
Impacto sobretudo em termos de reforço institucional 
O impacto global dos Fundos Estruturais no desenvolvimento regional é de natureza diversa. 
Em termos qualitativos, esse impacto tem sido positivo, sobretudo no que se refere ao reforço 
institucional e à capacidade de planeamento. Isto aplica-se especialmente no caso dos novos 
Estados-Membros, que estão menos habituados a utilizar abordagens participativas vindas das 
bases para o topo no planeamento público. Em termos quantitativos, é mais difícil identificar 
o impacto dos Fundos Estruturais no turismo costeiro. Isto deve-se principalmente ao 
seguinte: 

• O turismo não é uma prioridade das intervenções dos Fundos Estruturais, pelo que 
apenas é afectada a este sector uma pequena proporção de recursos financeiros; 

• As prioridades políticas dos planos de desenvolvimento regional só em casos 
excepcionais incidem exclusivamente no turismo costeiro; normalmente, visam toda a 
oferta turística de uma região; 

• O turismo raramente é uma prioridade independente, estando geralmente associado a 
estratégias mais amplas, destinadas a promover a competitividade, diversificar as 
actividades produtivas em zonas em declínio; etc. 

 
Em termos de tipologias de intervenção, continua a predominar o investimento físico e em 
infra-estruturas destinado a aumentar a oferta de alojamento e a melhorar a acessibilidade de 
certas zonas, e não as intervenções não físicas relacionadas com a prestação de serviços, o 
marketing territorial ou a diversificação da oferta turística em geral. Contudo, existem 
aparentemente indícios de que, em geral, as políticas regionais relativas ao turismo, no novo 
período de programação, estão a avançar para uma abordagem mais qualitativa e integrada, 
tendo em vista uma redução das pressões sobre as zonas costeiras e a oferta de um conjunto 
de actividades e diversões mais desenvolvido. 
 
As políticas relativas à acessibilidade e à protecção ambiental, embora não visem 
especificamente o turismo, poderão contribuir indirecta mas significativamente para o seu 
desenvolvimento. 
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Promoção das parcerias num quadro de governação de múltiplos níveis 
O quadro de governação no sector do turismo caracteriza-se por ser composto por múltiplos 
níveis e sectores. Se não for adoptada uma abordagem integrada da concepção e do 
planeamento, corre-se o risco de serem introduzidas medidas antagónicas. Isto é 
especialmente evidente no caso do ambiente: o património natural de uma região continua, 
por vezes, a ser visto como uma limitação imposta à política de exploração comercial dessa 
região, em vez de um valor a preservar como factor fundamental que a torna atraente. 
 
Os estudos de casos mostraram que o impacto dos Fundos Estruturais no desenvolvimento 
dos princípios da parceria, tendo em vista a formulação de políticas de desenvolvimento 
regional, é bastante positivo e extremamente importante, embora nos novos Estados-Membros 
haja uma menor integração da abordagem vinda das bases para o topo e do princípio da 
parceria do que nos Estados-Membros mais antigos.  
 
O grau de participação dos actores é mais visível nas actividades a montante, de concepção e 
planeamento, do que nos mecanismos de execução e apresentação de resultados. Isto aumenta 
normalmente a perspectiva a curto prazo do processo de planeamento, não contribuindo para 
o diálogo nem para uma partilha clara de visões políticas, e é quando o papel dos actores é 
mais dinâmico e relevante em todas as fases da formulação de políticas que se obtêm 
melhores resultados. 
 
No que se refere à tipologia dos actores, são as autoridades públicas locais das zonas costeiras 
que desempenham geralmente o papel mais activo nas parcerias no domínio do turismo 
costeiro. As autoridades públicas regionais e locais, o sector privado e as associações 
ambientais estão normalmente ligados por uma relação de parceria. Uma abordagem mais 
inovadora do turismo costeiro exige igualmente a participação de organismos ambientais, 
representantes dos sectores produtivos ligados ao mar, peritos e actores dos sectores culturais, 
bem como elementos da comunidade científica interessados em actividades marinhas. 
 
Um efeito multiplicador ainda reduzido sobre os fundos privados 
As contribuições nacionais correspondem, em média, à maior parcela do custo total dos 
projectos nas regiões do Objectivo 2, ao passo que, nas regiões do Objectivo 1, são os fundos 
da UE que mais contribuem para o co-financiamento dos projectos no sector do turismo. O 
co-financiamento da UE representa a maior parcela apenas no caso de projectos de infra-
estruturas, que, no entanto, consistem geralmente em intervenções nos domínios dos 
transportes e do ambiente, ou em medidas destinadas a restaurar ou valorizar o património 
artístico e cultural. 
 
A participação do sector privado continua a ser pouco relevante - tem sido bastante difícil na 
maioria das localidades atrair financiamentos do sector privado para projectos turísticos. 
  
A atitude habitual do sector privado em relação ao financiamento público é a de procurar 
obter subvenções para financiar as suas necessidades de investimento. No caso de outras 
partes interessadas, a promoção de um objectivo específico é a única contribuição prevista na 
concepção das intervenções, embora um esforço conjunto no sentido de aumentar a 
atractividade de uma região beneficiasse de um quadro de intervenção menos fragmentado. 
 
Os estudos de casos demonstraram que, verificando-se um apoio directo às empresas, o 
processo de selecção dos projectos de investimento a beneficiar de co-financiamento é mais 
favorável ao sector da transformação, por vezes em detrimento do sector dos serviços. Além 
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disso, nos novos Estados-Membros, a participação das empresas privadas tem sido restrita, 
em parte devido ao reduzido grau de associação das empresas de turismo. 
 
Uma abordagem mais estratégica exigiria esforços no sentido de incentivar os empresários e o 
sector privado a tornarem-se investidores, em vez de serem simples beneficiários de 
subvenções públicas. Um dos desafios primordiais das parcerias sector público/sector privado 
consiste em encontrar formas sustentáveis e eficazes de oferecer incentivos aos investidores 
privados. 
 
 
Revitalização da economia local 
É demasiado cedo para discutir o impacto dos Fundos Estruturais no crescimento regional das 
zonas costeiras no período de 2000-2006. De um modo geral, o impacto no crescimento 
depende das características da região analisada. Quando o turismo costeiro e o turismo 
regional coincidem, o impacto económico dos Fundos Estruturais é extremamente eficaz. É 
geralmente reconhecido que o aumento do rendimento disponível é um dos factores que mais 
contribui para reforçar a procura de turismo costeiro, e, por esta razão, o impacto positivo dos 
Fundos Estruturais pode exercer um efeito indirecto positivo no turismo costeiro do lado da 
procura e não da oferta. O bom planeamento e a boa gestão também afectam o impacto dos 
Fundos Estruturais no crescimento: quanto mais o mecanismo dos Fundos Estruturais estiver 
integrado na capacidade administrativa da região, maior será o seu impacto no crescimento 
regional. 
 
Os estudos de casos também mostraram que as intervenções no turismo costeiro afectam a 
dinâmica do emprego de uma maneira positiva em termos de criação de postos de trabalho no 
sector. Quando existem regiões do interior onde se verifica um declínio das actividades rural e 
industrial, o turismo costeiro pode atrair trabalhadores dos sectores em declínio. Contudo, 
uma questão importante a considerar é a natureza dos novos empregos criados pelo turismo 
nas regiões costeiras. O desenvolvimento do turismo caracteriza-se por um elevado grau de 
emprego sazonal em regime de tempo parcial e em condições de trabalho de um modo geral 
flexíveis. Os jovens e os trabalhadores menos especializados são frequentemente aqueles que 
beneficiam das oportunidades de emprego no sector do turismo (como empregados de mesa, 
cozinheiros, empregados de bar, animadores, promotores, monitores de actividades 
desportivas). Neste contexto, os Fundos Estruturais são igualmente utilizados para melhorar a 
qualidade do emprego no sector do turismo, uma questão que constitui motivo de grande 
preocupação para os decisores políticos locais. 
 
A diversificação como meio de reduzir a sazonalidade 
A promoção de formas alternativas de turismo e a diversificação da oferta turística 
representam o principal desafio para as políticas costeiras. A diversificação pode contribuir 
para melhorar a atractividade dos destinos costeiros, ajudando-os a ir além do conceito 
tradicional de "mar-sol-areia". A introdução de formas alternativas de turismo poderá ajudar a 
prolongar a época turística, acarretando múltiplos benefícios, entre os quais se referem os 
seguintes: 

• novas fontes de receitas, que por sua vez geram mais crescimento e emprego; 
• redução do impacto e das pressões ambientais, económicas e sociais causadas pela 

concentração do turismo num reduzido número de meses do ano; 
• criação de novas actividades susceptíveis de contribuir para a preservação e 

desenvolvimento do património local. 
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A experiência dos Fundos Estruturais está a produzir algumas soluções interessantes: 

• uma estratégia inovadora procurará promover uma oferta turística integrada, 
susceptível de articular o litoral com o interior e zonas diferentes; 

• o turismo ligado ao património histórico e à cultura é uma maneira de diversificar a 
oferta turística nas cidades costeiras com uma função industrial histórica e de 
remodelar a identidade e as características distintivas de uma zona, transformando 
estâncias costeiras em cidades de património costeiras; 

• têm sido promovidas formas alternativas de turismo (por exemplo, "turismo de 
negócio", com feiras e conferências dirigidas a uma base de clientes diferente); 

• Nas regiões caracterizadas por uma actividade principal tradicionalmente assente no 
conceito de "mar-sol-areia", têm sido envidados esforços destinados a desenvolver os 
produtos de turismo transformando-os numa oferta mais sofisticada, que inclua várias 
actividades de lazer de valor acrescentado, tais como desportos, health clubs e spas, 
golfe, vela, turismo para idosos, parques temáticos, reuniões, conferências, etc. 

 
O desenvolvimento sustentável é uma prioridade política fundamental 
Os Fundos Estruturais têm dado um contributo positivo no sentido de uma maior 
sensibilização para as questões ambientais e para a difusão dos objectivos do 
desenvolvimento sustentável no planeamento regional, estabelecendo a questão do 
desenvolvimento sustentável como uma prioridade transversal geral. 
 
Como destinos em que a natureza desempenha um papel fundamental, as zonas insulares e 
costeiras são as mais vulneráveis a mudanças ambientais causadas pelo clima, o que pode 
conduzir a uma reformulação das opções e actividades turísticas. 
 
A fim de resolver este problema, a Organização Mundial do Turismo (OMT) propõe uma 
abordagem equilibrada baseada nos princípios da atenuação (isto é, acções tendentes a reduzir 
factores que contribuem para as alterações climáticas, atenuando desse modo os seus efeitos) 
e da adaptação (isto é, medidas necessárias para fazer face às consequências das alterações 
climáticas). 
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Conclusões 
 
A informação obtida através de uma análise da bibliografia e dos estudos de casos evidencia o 
seguinte: 

• no último período de programação, as intervenções no domínio do turismo costeiro 
receberam um apoio considerável do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, no quadro dos programas operacionais regionais; 

• a redução dos efeitos sazonais, o desenvolvimento sustentável e a diversificação 
dos produtos são os futuros desafios do sector do turismo costeiro;  

• o impacto dos Fundos Estruturais no turismo costeiro faz-se sentir principalmente 
ao nível do reforço institucional e de capacidades; 

• nos Estados-Membros mais antigos, o princípio da parceria parece estar 
firmemente implantado como componente da programação e da concepção de 
projectos, ao passo que, nos novos Estados-Membros, a participação em grande 
escala das partes interessadas ainda não é a norma; 

• as intervenções no quadro da política de coesão permitiram identificar 
preocupações quanto à necessidade de adoptar uma abordagem integrada em 
relação à gestão costeira e ao planeamento, especialmente no que se refere à 
protecção ambiental (erosão costeira e biodiversidade); 

• os fundos públicos nacionais ou regionais representam o principal contributo para 
o co-financiamento de intervenções dos Fundos Estruturais, e constata-se que é 
difícil atrair investidores privados na maioria das regiões (especialmente nas zonas 
rurais); 

• as ilhas pequenas e as regiões ultraperiféricas são as zonas onde o impacto dos 
Fundos Estruturais na revitalização da economia local é mais significativo; 

• a diversificação da oferta de serviços é a principal estratégia adoptada para reduzir 
a sazonalidade do turismo; 

• o património natural de uma zona deixou de ser visto como um condicionamento, 
sendo antes considerado uma mais-valia da oferta turística. 
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Recomendações 
 
Comissão Europeia 
No novo período de programação, as políticas da UE devem procurar: 

• integrar as intervenções no domínio do turismo costeiro co-financiadas pelos Fundos 
Estruturais em quadros mais alargados, especialmente a política marítima, a estratégia 
relativa à gestão integrada das zonas costeiras, a rede transeuropeia de transportes e a 
política ambiental da rede Natura 2000; 

• definir uma abordagem integrada para a gestão total das intervenções que se 
inscrevam em diversos domínios políticos, mas destinadas às zonas costeiras; 

• promover actividades de avaliação e monitorização, a fim de verificar se o princípio 
do desenvolvimento sustentável está a ser aplicado às intervenções no domínio do 
turismo costeiro. 

 
Os Estados-Membros e as zonas costeiras 
Os decisores políticos a nível nacional e regional devem: 

• promover uma transição de investimentos em infra-estruturas físicas, tendo em vista a 
realização de actividades orientadas para a "criação de espaços" ("place-making") para 
a diversificação de produtos e serviços através de actividades de "modelação de 
localidades" ("place-shaping"). Para esse efeito, é necessário: 
- complementar o produto tradicional "mar-sol-areia" com actividades de lazer 

relacionadas com o mar (por exemplo, pesca ou mergulho); 
- criar rotas e passeios temáticos tendo em vista a descoberta do património regional 

do interior (por exemplo, a gastronomia); 
- converter as cidades e povoamentos que, historicamente, desempenharam uma 

função industrial em destinos turísticos, através da promoção das suas 
características arquitectónicas e culturais específicas;  

- considerar a oportunidade de proceder a uma especialização de serviços e 
alojamentos com vista a atrair homens de negócios em viagem; 

• investir na visibilidade, perfil e desempenho dos projectos, a fim de modificar a 
atitude do sector privado e levá-lo a fazer a transição de beneficiário de fundos 
públicos para investidor a longo prazo (parcerias sector público/sector privado); 

• adoptar uma perspectiva mundial em relação ao mercado do turismo, a fim de fazer 
face à concorrência crescente de destinos não europeus de baixo custo; 

• integrar o desenvolvimento de infra-estruturas e instalações turísticas nas medidas de 
protecção ambiental; 

• conceber programas de formação tendo em vista a criação de uma reserva de 
trabalhadores especializados, capazes de fazer face à complexidade e diversidade 
crescentes do sector do turismo. 
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