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Prefácio

O turismo tem vindo gradualmente a assumir-se como uma importante 
força motriz da economia dos países, estimulando o aparecimento de novos 
modelos de negócio associados à atividade turística.

Segundo o World Tourism Organization, no seu relatório anual de 
2017, neste ano, 1323 milhões de turistas viajaram entre os vários destinos 
turísticos internacionais, correspondendo a um crescimento em chegadas 
internacionais de cerca de 84 milhões, ou 7%, face a 2016. O setor cres-
ceu acima da média, aproximadamente 4% por ano, durante oito anos 
consecutivos, registando-se um acréscimo de 393 milhões de pessoas que 
viajaram internacionalmente entre 2008 e 2017. Por outro lado, de acordo 
com o World Travel and Tourism Council, o setor do turismo apresenta 
um impacto económico no PIB global de 10,4%, assegurando 313 milhões 
empregos, ou 9,9% do emprego total, em 2017.

Relativamente a Portugal, tendo como fonte o Banco de Portugal, o 
peso do setor na economia nacional evoluiu de sensivelmente 4% do PIB 
antes da crise para mais de 8% em 2018, tendo esta instituição a expetativa 
de que o turismo continuará a crescer mais rapidamente do que a economia, 
ascendendo a 9,3% do PIB em 2021.

A crescente procura de atividades turísticas tem sido acompanhada pelo 
reforço da oferta, com vista à sua diversificação, emergindo neste contexto 
o Turismo Comunitário, ou de base local. Este surge como alternativa 
ao turismo tradicional, consistindo em iniciativas locais que incorporam 
atrações naturais e atividades de lazer, as quais promovem a participação 
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da comunidade no processo de desenvolvimento da atividade turística e a 
valorização da identidade local e a preservação do território.

Neste sentido, associada ao turismo comunitário, surge a necessidade 
de procurar soluções sustentáveis para problemas negligenciados, sendo 
de todo pertinente que estas atividades turísticas sejam desenvolvidas no 
âmbito do Empreendedorismo Social, dado este compreender o desenvol-
vimento de novas ideias para a mudança social. No empreendedorismo 
social prevalece a criação de valor social, em detrimento da geração de 
valor económico, enquanto no empreendedorismo empresarial acontece 
precisamente o oposto. Os empreendedores sociais consideram a riqueza 
apenas um meio para atingir um fim, ao passo que os empreendedores 
empresariais entendem a criação de riqueza como a forma de medir a 
criação de valor.

Por tudo isso, a presente obra pretende apoiar alunos, professores e 
profissionais a compreender o Empreendedorismo Social, através da sua 
aplicação a iniciativas turísticas, compreendendo a mesma um detalhado 
plano de negócio de turismo comunitário. 

Os autores,

Porto, fevereiro de 2019
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Acrónimos

ADXTUR Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias
 do Xisto

CCDR-N Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
 do Norte

DAES Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais

IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação

INE Instituto Nacional de Estatística

IPDT Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo

OMT Organização Mundial do Turismo

ONG Organizações Não Governamentais

PENT Plano Estratégico Nacional do Turismo

PIB Produto Interno Bruto

PM-ADC Percurso das Memórias – Associação de Desenvolvimento
 Comunitário

QREN Quadro de Referência Estratégica Nacional

TCMA Taxa de Crescimento Médio Anual

TER Turismo em Espaço Rural

TIR Taxa Interna de Rentabilidade
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UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
 e a Cultura

WTO World Tourism Organization

VAL Valor Atual Líquido
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Introdução

A qualidade do desenvolvimento económico depende, fundamental-
mente, do processo de renovação das pessoas, das empresas e das institui-
ções e, especialmente, da existência de um alargado e diversificado conjunto 
de empreendedores capazes de aproveitar as oportunidades, investindo e 
gerando riqueza (Costa, 2012).

Desta forma, este trabalho de investigação tem em vista analisar a 
viabilidade de se empreender no setor do turismo, tendo como premissa 
que o Plano Estratégico Nacional do Turismo 2020 refere que o turismo 
é atualmente a mais importante atividade de serviços à escala global, sa-
lientando que a quase totalidade dos países em vias de desenvolvimento 
elegeu o turismo como a atividade estratégica para o seu desenvolvimento 
(Turismo de Portugal, 2015).

No entanto, o turismo, se não for uma atividade planeada e estrutu-
rada, pode conduzir a impactos sócio-ambientais, económicos e culturais 
irreversíveis (Zamignan & Sampaio, 2010). Marujo e Carvalho (2010) 
afirmam que o ciclo de vida dos destinos turísticos pode ser afetado caso 
ocorra degradação da natureza, conflitos sociais e desorganização do setor 
empresarial. Também, segundo a Declaração de Berlim (Transformar 
o Turismo, 2017), o crescimento descontrolado do turismo tem como 
consequências o aumento das desigualdades existentes e o surgimento de 
diversos problemas, tais como deslocamento das comunidades, mercan-
tilização de culturas e esgotamento dos recursos naturais, o que ameaça a 
sustentabilidade das gerações futuras.
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Assim, para garantir a sustentabilidade local, seria fundamental recorrer 
ao turismo comunitário como modelo de gestão, uma vez que as decisões 
estratégicas e as rotinas do quotidiano estão de acordo com os interesses da 
população que é afetada pelo turismo (Pinto & Castro, 2013). Pretende-se, 
através deste modelo, substituir os princípios económicos que privilegiam 
o lucro financeiro e a concorrência por aqueles que originam não só ga-
nhos monetários, mas que estimulam a conduta humana de solidariedade 
(Lima, 2011).

A missão do turismo comunitário remete, então, para o conceito de 
empreendedorismo social, o qual se entende como um processo que implica 
reconhecimento, avaliação e exploração de oportunidades sociais, tendo 
por base modelos inovadores e práticas empreendedoras, que resultem 
em valor social sustentável, em oposição à criação de riqueza pessoal ou 
dos acionistas (Certo & Miller, 2008; Bernardino, 2013). O turismo tem 
vindo a ser considerado a “tábua de salvação” para o desenvolvimento de 
muitos países, regiões e localidades (Marujo & Carvalho, 2010). 

Assim, o presente trabalho tem por objeto uma associação que promove 
atividades de turismo comunitário no Porto. Para tal, foi elaborado um 
plano de negócios de uma iniciativa social que parte do pressuposto de que 
as práticas de planeamento e gestão sustentável do turismo são elementos 
estruturantes para a sustentabilidade dos lugares e a viabilidade do turismo 
(Marujo & Carvalho, 2010).
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1. Empreendedorismo

1.1 Conceito e evolução

Empreender e inovar são capacidades primordiais da natureza humana, 
que surgem do seu impulso criador, da necessidade de resolução de pro-
blemas e de superar obstáculos que caracterizam o ser humano (Santos, 
Salvado, Carvalho, & Azevedo, 2015).

O empreendedorismo não é apenas a criação de novas empresas ou 
negócios, mas inclui também aspetos menos explícitos, mas nem por isso 
menos críticos, para o sucesso de um negócio. O clima empreendedor 
que se vive numa organização, a maior ou menor propensão para inovar, 
para assumir comportamentos empreendedores capazes de desenvolver e 
implementar novos produtos, serviços ou processos são determinantes para 
que uma organização se mantenha competitiva (Barros & Pereira, 2008). 

O empreendedorismo está na capacidade que um indivíduo pode ter 
de perceber e aproveitar as novas oportunidades no mundo dos negócios, 
ou seja, ser capaz de utilizar os recursos de forma diferente do habitual, 
criando novas combinações (Cunha, 2004).

O empreendedorismo aparenta ser um conceito moderno; contudo, é 
um conceito antigo, que já está consolidado e analisado por vários ilustres 
estudiosos desta temática (Hanif, 2015).

Na Idade Média, o empreendedor era entendido como o principal 
responsável pela gestão de uma produção em grande escala. No século 
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XVII, o empreendedor era a pessoa que corria riscos (de ganho ou perda) 
com um contrato com o Governo (Dees, 2001). 

Entre os séculos XVII e XVIII, em França, surge o termo entrepre-
neur, que significa alguém que empreende um projeto ou uma atividade 
significativa, tendo sido Jean-Baptiste Say quem trouxe o conceito de 
empreendedorismo para a teoria económica, no século XIX, ao referir que 
o empreendedor cria valor ao direcionar os recursos económicos de áreas 
de baixa produtividade para áreas de maior produtividade (Dees, 2001). 
Cunha (2004) acrescenta que Jean-Baptiste Say defendia que a diferença 
entre os empreendedores e os capitalistas estava nos lucros obtidos por 
cada um e, ainda, que o crescimento económico era resultado da criação 
de novos empreendimentos.

Porém, há autores que defendem que foi Richard Cantillon o pioneiro, 
crendo que foi este que introduziu o empreendedorismo na vertente eco-
nómica, definindo-o como elemento fundamental do sistema económico, 
com responsabilidades nas mudanças que ocorrem na economia (Hanif, 
2015). Monteiro (2010) refere que Richard Cantillon aborda o papel 
do empreendedor no capítulo XVIII do seu livro Essay sur la Nature do 
Commerce en General, identificando a presença de três agentes no sistema 
económico: proprietários de terras (capitalistas), empreendedores (árbitros) 
e mercenários (trabalhadores assalariados).

Já no século seguinte, nos anos 50, Schumpeter associa o empreendedor 
a um agente de mudança na economia, pois ele é capaz de liderar o pro-
gresso económico e de identificar uma oportunidade, quer seja material, 
produto/serviço ou negócio (Parente, Santos, Chaves & Costa, 2011). 
Segundo Cunha (2004), Joseph Schumpeter foi o primeiro a ligar o em-
preendedorismo ao conceito da essência da inovação. 

O empreendedorismo pressupõe a descoberta, avaliação e exploração 
de oportunidades, isto é, a criação de novos produtos e/ou serviços ou 
processos de produção, novas estratégias e formas de organização e de 
novos mercados com diversos inputs que antes não existiam (Shane & 
Venkataraman, 2000).
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Conclusões

O setor do turismo tem assumido um crescente protagonismo em 
Portugal, dado o número de turistas a visitar o país ter aumentado e, con-
sequentemente, terem surgido diferentes empreendimentos e atividades 
turísticas. Contudo, este processo foi rápido e focado na criação de lucro; 
logo, tornou-se massificado e não teve em consideração a identidade nem 
os recursos (dos) locais, pondo em risco o seu desenvolvimento sustentável.

Neste contexto, o empreendedorismo social pode constituir-se como 
motor de desenvolvimento económico e social neste setor, sendo que o 
estudo do turismo comunitário possibilitou apreender importantes con-
clusões que podem/devem vir a ser refletidas pelos operadores turísticos 
em Portugal. O incentivo crescente ao empreendedorismo social, aliado a 
este fenómeno da “turistificação”, facilitou, assim, o surgimento do turis-
mo comunitário, sendo este um dos modelos de negócio que garantem a 
sustentabilidade local, dado tornarem a população local como protagonista 
das atividades turísticas, com o intuito de potencializar os seus recursos 
e produzir serviços turísticos e, simultaneamente, permitir a convivência 
entre a população local e os turistas.

Para além disso, é importante compreender que as identidades culturais 
são instrumentos de atração de turistas e que o património imaterial é 
considerado uma mais-valia para a promoção do turismo. O património 
cultural e humano é dotado de características únicas e genuínas que contêm 
valor turístico, permitindo acolher segmentos específicos de turistas que 
procuram as referências culturais tradicionais de um território.
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