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1 - Apresentação do Escritório de Advocacia 

 
 

1.1 - A filosofia e história do Escritório de Advocacia 
 

O Escritório de Advocacia Fernando Messias foi formado em 1998 pelo advogado 

Fernando Messias. O Escritório do Algarve e o Escritório de Lisboa contam com a 

colaboração de vários advogados, uma jurista e duas funcionárias administrativas. No 

país contamos com a colaboração de seis advogados. 

“conhecer o cliente da empresa, tão bem como se conhece a empresa.” tem sido o 

nosso espirito de missão. 

A crescente procura sentida nos últimos anos por parte das empresas, essencialmente 

das empresas ligadas ao sector do turismo e hotelaria, levou a que se realizasse 

parcerias nas diversas áreas do saber, desde o Direito à Gestão das Empresas 

Turisticas, passando pela Arquictectura, Design e Engenharia de Projectos 

Imobiliários, à Fiscalidade Empresarial e das Empresas Turisticas. Tais parcerias 

nacionais e internacionais permitem-nos responder de forma célere e eficaz às 

maiores exigências dos nossos clientes.  

Os anos de 2005 a 2008 foram anos decisivos no estabelecimento e fortalecimento 

destas parcerias. No ano de 2009 evoluimos noutras áreas já desenvolvidas que 

reclamam uma maior atenção, como por exemplo, a Gestão do Conhecimento e a 

Identidade Empresarial, áreas essenciais à Propriedade Intelectual, Direito do Turismo 

e ao Marketing do Turismo. Todo este nosso dinâmismo profissional assenta na 

premissa que constitui o nosso lema: “Prevenir, prever e planear actuações e 

comportamentos jurídicos têm sido os alicerces para uma advocacia actualista e de 

elevada responsabilidade” 

 
 

1.2 - As áreas de trabalho 
 

As empresas ocupam um espaço privilegiado na actuação deste escritório de 

Advocacia. 

Dadas as valências de formação académica e de prática profissional do Advogado 

Fernando Messias - Direito da Propriedade Intelectual, do Direito do Consumo 

Europeu e dos litígios asssociados aos Direitos Reais e de Habitação Periódica, da 

Economia Pública e do Direito Público, Administrativo e das Autarquias Locais, do 
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comportamento Organizacional e Estratégico das Empresas - impunha-se 

naturalmente a este escritório o ramo do Direito da Propriedade Intelectual e Direito do 

Turismo mais propriamente na área objecto de estudo científico do Turismo, das 

Pequenas e Médias Empresas do Sector do Turismo, Hotelaria e Empreendimentos 

Turísticos. 

 

1.3 - Biografia Profissional do Advogado, Fernando Messias 
 

Fernando Messias é advogado desde 1998, ano em que fundou o seu próprio 

Escritório de Advocacia –Fernando Messias, em Faro, Algarve, Portugal. 

Frequentou o Mestrado em Economia Regional e Desenvolvimento Local na 

Faculdade de Economia da Universidade do Algarve nos anos de 2001 a 2003. 

É Pós- Graduado em Direito do Ordenamento do Território, do Urbanismo e Turismo 

pelo Instituto de Ciências Sociais e Politicas da Faculdade de Direito de Lisboa. 

Desde 2007 que se encontra a frequentar o Programa de Doutoramento em Turismo 

na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, tendo apresentado à 

Comissão Coordenadora do Programa, em Setembro de 2008, a sua proposta de tese 

de doutoramento na temática da Liderança e bem-estar em Turismo.  

É consultor juridico de diversas empresas e organismos públicos. 

 

 

1.4 - Intróito 

Na minha qualidade de advogado e simultâneamente investigador em turismo, a 

temática do turismo e a sua relação com os projectos de potencial interesse nacional 

tem sido um tema importante para o turismo nacional (alicerçado em pilares estruturais 

e de sustentabilidade fazem deste tema um ponto de argumento e atenção) sob o qual 

procurarei imprimir uma perspectiva actualizada do turismo (evitando tanto quanto 

possível as referências expressas à lei, refúgio natural do jurisconsulto e argumento 

lógico da advocacia) centrando o tema nos projectos de potencial interesse nacional 

(Projectos PIN) e a sua relação com o desenvolvimento de empreendimentos 

turísticos. 
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2 - A importância do turismo: conceitos e definições 

O turismo é uma ciência nova assente na transversalidade, mas com fundamentos 

epistemológicos próprios. O estudo do fenómeno turístico teve a sua origem nas várias 

ciências sociais, tais como, a Geografia, Economia, Sociologia, Psicologia, Politica, 

História, Ecologia, Antropologia e Gestão. O turismo cruza-se com outras 

disciplinas/departamentos, além dos mencionados, como são o caso da Ecologia, 

agricultura, parques e recreação, planeamento urbano e regional, marketing, Direito, 

administração, administração de hóteis e restaurantes, transportes e educação, bem 

como Arquitectura, Estatística, Biologia, Medicina,  Filosofia, Pedagogia e Astronomia. 

A abordagem teórica que aqui faço enquadra-se numa perspectiva do Direito, do 

Turismo e da sustentabilidade e importância dos projectos de potencial interesse 

nacional (PIN) no desenvolvimento de empreendimentos turisticos estruturantes com 

recurso a várias disciplinas que enriquecem a análise, nomeadamente com o recurso 

à Economia e ao Desenvolvimento Local.  

No turismo devem ser utilizadas todas as disciplinas que possam ajudar a resolver 

problemas e a desenvolver novos conhecimentos.  

Em termos de conceitos e definições com vista à perspectiva a abordar nesta 

apresentação, o turismo pode ser pensado como sendo uma multiplicidade de 

individuos, empresas, organizações e lugares que se combinam de alguma forma com 

vista a proporcionar uma experiência de viagem, ou seja, com vista a proporcionar a 

melhor experiência turistica possível.  

O turismo nesta óptica pode ser apresentado na perspectiva da oferta ou da industria 

turistica consistindo num conjunto de empresas, organizações e instalações que têm 

como função satisfazer as necessidades e os desejos dos turistas.  

Numa perspectiva económica, o turismo trata-se do fenómeno com resultados 

significativos para a politica económica e financeira dos países. Quando um país 

aumenta as suas receitas de turismo está a aumentar as suas “esportações invisiveis”, 

daí a importância fulcral dos Projectos de Potencial Interesse Nacional - porque devem 

conter em si o potencial bastante para funcionarem como grandes projectos 

estruturantes da economia do turismo, quer ao nível local e regional, quer nacional – 

como projectos que visam a captação de um número elevado de turistas com poder de 

compra, dispostos a gastar, ávidos do máximo consumo à melhor experiência turistica. 

Na realidade as especificidades da industria/serviços do turismo levam à participação 
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directa do consumidor/turista no acto da compra, com a produção a ocorrer no local de 

consumo.   

O turismo é também um fenómeno psicológico, sociológico e económico que se 

desenvolve no seio do sistema turistico.  

Este, envolve os turistas, a industria turistica, as organizações públicas e privadas e os 

destinos e produtos turisticos.  

As tendências internacionais do turismo apontam para um forte aumento da procura 

turistica, à medida que o fenómeno turistico ganha relevância económica e social.  

Por um lado, a industria do turismo apresenta alguma especificidade quanto à 

natureza do produto turistico no que respeita à lógica da sazonalidade e em termos da 

necessidade de estabelecer limites necessários à preservação dos recursos turisticos. 

O problema da sazonalidade em turismo e os conflitos que decorrem do 

estabelecimento de limites de capacidade de carga de um destino, devem ser 

resolvidos numa perspectiva estratégica, ou seja, de acordo, pelo menos (à falta de 

outro) com o processo de planeamento estratégico traçado no Plano Estratégico 

Nacional do Turismo. 

 

2.1 - O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) 

O Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) assentou a sua “estratégia” em eixos 

ou potencialidades de desenvolvimento, tais como, por exemplo, o Território, Destinos 

e Produtos (Eixo I), focalizado no, e para o,  desenvolvimento de várias áreas geo-

demográficas nacionais apelidado de pólos de atracção turística (ex: Alqueva, Litoral 

Alentejano, Oeste, Douro, Serra da Estrela, Porto Santo e Açores).  

Para tanto, nessa pontencialidade, diz-se no instrumento que há-que dinamizar 

“clusters” regionais, criar ou reabilitar planos sectoriais, criar acessos e rede de 

transportes competitivos, gerar uma “via rápida” para projectos de elevado valor 

acrescentado, desenhar um novo quadro de incentivos com um calendário de 

animação regular, desenvolvendo pólos de atracção turística como os mencionados.  

Dez produtos foram eleitos, produtos propulsores do Turismo nacional: Gastronomia e 

Vinho, Touring cultural e paisagístico, Saúde e Bem Estar, Turismo de Natureza, 

MICE,  Turismo Residencial, City/Short breaks, Golfe, Turismo Nautico, Sol e Mar.  

Os dez produtos foram escolhidos segundo um diagnóstico de atractividade aferida em 

níveis de rentabilidade, potencial e interesse estratégico nacional, ou seja, quais os 

produtos que mais atraem (despertam a atenção, efectiva, para viajar) o 

visitante/turista a visitar o nosso país, procurando, ao mesmo tempo, oscultar a 
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realidade e fotografar o seu futuro próximo, ceteris paribus, procurando fazer dele o 

retrato hoje gerado.   

Quanto à implementação, os eixos foram divididos em fases, todos com um quadro de 

referência uniforme de desenvolvimento do produto, desde a tecnologia e know how, 

às questões comerciais, legais e financeiras de produto. Por exemplo, no eixo II 

(Marcas e Mercados), procura-se potenciar a Marca Portugal Turismo, equacionando 

campanhas centradas em opinion leaders nos mercados, eventos top of mind de 

projecção internacional, iniciativas culturais de elevada qualidade, promovendo a 

cruzada com produtos portugueses de excelência: vinho, design, arquitectura.   

Procurando gerar estratégias empresariais de internacionalização de marcas, 

consolidando e desenvolvendo mercados, reforçando parcerias público-privadas para 

consolidação dos mercados, dinamizando mercados de proximidade para atenuar 

assimetrias, gerando parcerias internacionais para acesso a novos mercados, 

conjugando ferramentas de aproximação aos mercados (e-marketing, CRM, contact 

center), atenuando barreiras de acesso ao país (vistos).   

 

3 - O Turismo, as empresas e o produto turistico 

O turismo é definido pela Organização Mundial do Turismo (OMT) como as 

“actividades praticadas pelas pessoas durante as suas viagens e permanências em 

locais situados fora da sua residência habitual, por um período contínuo que não 

ultrapasse um ano, por motivos de lazer, negócios e outros que não sejam o exercício 

de uma actividade remunerada permanentemente no destino visado”. A definição 

refere o lugar, que não deve coincidir com o local de residência, o periodo de 

permanência, que se quer de curta duração (superior a vinte e quatro horas mas 

inferior a um ano) e diversas motivações para a estadia, sendo apenas de excluir o 

exercício de uma actividade remunerada por alguma entidade em exercício no destino. 

Em termos económicos, o Turismo assume um conjunto de caracteristicas que o 

distinguem de qualquer outra actividade económica. Para Silva (2004), o Turismo é 

uma actividade de serviços. Na sua definição conceptual o Turismo compreende uma 

amálgama de fenómenos e relações, tais como: compreende deslocação de pessoas 

para vários destinos (implica viagem e estadia); os destinos são fora do local habitual 

de residência e trabalho, surgindo, por isso, actividades distintas; o movimento para o 

destino tem um carácter temporário e de curso prazo; a visita tem propósitos não 

relacionados com trabalho remunerado. 
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O produto turístico como serviço e a complexidade dos serviços, acarreta consigo 

consequências para a gestão das empresas turisticas. Uma dessas consequências é a 

nova cultura de serviço, de empenhamento com o pessoal e de envolvimento com o 

cliente. Aqui a Gestão tem pelo menos dois papeis a assumir: um clima ou ambiente 

laboral em que os empregados devem ser respeitados, envolvidos e recompensados 

pelo seu desempenho e devoção ao cliente” e “uma liderança que sirva de motor à 

evolução das empresas em direcção a uma gestão participada, e que evolua de uma 

perspectiva autoritária e directiva para uma perpectiva mais democrática, participativa 

e tutorial. Uma das respostas possíveis ao nível da gestão das empresas é a adopção 

de um modelo de gestão assente nos recursos e capacidades internas da empresa e 

na mudança de mentalidade, sugerindo que se deve gerir (na dimensão da qualidade), 

entre outras, a cadeia de valor dos vários produtos dum modo integrado e, entre 

outras (na dimensão da competitividade) o desenvolvimento de competências e a 

gestão dos recursos humanos. O produto turístico é,  cada vez mais, considerado 

como um produto multidimensional, devendo ser considerado ao nível regional ou sub-

regional de forma integrada. O número dos destinos turisticos tem aumentado 

significativamente, emergindo novos mercados que se afirmam pela qualidade do 

serviço que oferecem, a mais baixo preço, na Europa de Leste (por exemplo, a 

Bulgária), na América Latina (México) na Ásia (Vietname). O transporte de low cost   

permite a reserva quase instantânea e muito flexível, tormando os antigos pacotes 

(avião e alojamento) desnecessários, pois com o aumento do número de serviços 

disponíveis on line modificam-se os hábitos de consume. Altera-se o papel das 

agências de viagens e dos operadores que perdem competitividade, pois através da 

internet o cliente obtém informação mais actualizada e soluções personalizadas. A 

globalização e as normas internacionais têm provocado uma certa uniformização na 

hotelaria, dificultando a diferenciação entre hotéis da mesma categoria que devem 

oferecer as facilidades correspondentes. Todas estas mudanças abrem às empresas 

turística inúmeras oportunidades de oferta de novos serviços, a uma grande 

diversidade de clientes.  
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4 – Breve caracterização da natureza e sistema dos Projectos de Potencial 

Interesse Nacional   

O objectivo do Sistema é a dinamização do investimento empresarial associado a 

actividades que diversifiquem a base económica existente, que criem emprego 

qualificado e que apresentem características de inovação.  

Não existem limitações quanto às actividades económicas abrangidas, com excepção 

das CAE G (Comércio), J (Financeiro), K (Imobiliário), M (Educação) e N (Saúde e 

acção social) ou quanto à natureza pública ou privada (ou mista) dos capitais. No caso 

de parceria, deve existir algum tipo de vinculação jurídica entre as partes. 

Podem ser reconhecidos como Projecto de Potencial Interesse Nacional, beneficiando 

do procedimento especial de acompanhamento, os projectos que reúnam os seguintes 

requisitos cumulativos: 

- Representem um investimento global superior a 25 milhões de euros; 

- Possuam comprovada viabilidade económica e reconhecida idoneidade e 

credibilidade do respectivo promotor; 

- Visem a instalação de uma base produtiva, com forte incorporação nacional, criadora 

de valor acrescentado bruto; 

- Integrem as prioridades de desenvolvimento definidas em planos e documentos de 

orientação estratégica em vigor, designadamente nos seguintes: Estratégia Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável, Plano Tecnológico, Programa Nacional de Política 

do Ordenamento do Território, 

Plano Estratégico Nacional do Turismo, Estratégia Nacional para a Energia, Portugal 

Logístico; 

- Sejam susceptíveis de adequada sustentabilidade ambiental e territorial; 

- Apresentem um impacte positivo em pelo menos cinco dos seguintes domínios: 

- Produção de bens e serviços transaccionáveis, de carácter inovador que lhes confira 

clara vantagem face à oferta existente e em mercados com potencial de crescimento; 

- Efeitos de arrastamento em actividades a montante ou a jusante, particularmente nas 

pequenas e médias empresa; 

- Introdução de processos tecnológicos inovadores ou colaboração com entidades do 

sistema científico e tecnológico; 

- Criação mínima de 100 postos de trabalho directos em fase de laboração e 

qualificação do emprego gerado através de formação desenvolvida por entidades 

formadoras certificadas; 
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- Inserção em estratégias de desenvolvimento regional ou contribuição para a 

dinamização económica de regiões do interior ou com menor grau de 

desenvolvimento; 

- Balanço económico externo, nomeadamente no aumento de exportações ou na 

redução de importações; 

- Eficiência energética ou favorecimento de fontes de energia renováveis. 

Podem, ainda, ser reconhecidos como PIN projectos de valor igual ou inferior a 25 

milhões de euros desde que tenham uma forte componente de investigação e 

desenvolvimento (I&D), de inovação aplicada ou de manifesto interesse ambiental e 

desde que satisfaçam as condições fixadas nos termos do número anterior. 

No caso de projectos turísticos, além dos requisitos referidos no n.º 3 deve, ainda, 

verificar-se o seguinte requisito: 

- Classificação mínima de 5 estrelas para estabelecimentos hoteleiros ou, no caso de 

conjuntos turísticos, a integração, pelo menos, de um estabelecimento hoteleiro de 5 

estrelas, não podendo os restantes empreendimentos turísticos possuir classificação 

inferior a 4 estrelas. 

O processo de reconhecimento e acompanhamento de um projecto como PIN é 

independente e não prejudica a tramitação processual junto das entidades 

competentes, ainda que a mesma já esteja em curso à data do requerimento. 

Não são admitidos requerimentos de reconhecimento de um projecto como PIN, 

quando os respectivos projectos se encontrem dependentes de resultados de 

concursos públicos ou de resolução de litígios em que o Estado seja parte. 

O mesmo projecto pode incluir vários investimentos desde que apresente uma 

estrutura coerente que permita concluir pela sua exequibilidade e pela correspondente 

sustentabilidade territorial e ambiental. Não é necessário que os investimentos sejam 

geograficamente contíguos, mas devem ser coerentes do ponto de vista do seu 

contributo para o impacto global do projecto. 

Para este efeito o Governo criou a Comissão de Avaliação e Acompanhamento dos 

Projectos PIN, composta por representantes dos seguintes serviços e organismos: 

- Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E., que coordena; 

- Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação; 

- Turismo de Portugal, I.P.; 

- Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano; 

- Agência Portuguesa do Ambiente; 

- Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. 
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Compete a esta Comissão o reconhecimento e acompanhamento dos projectos PIN.  

 

5 - O Regime de Instalação e Funcionamento de Empreendimentos Turísticos 

Em 7 de Março do pretérito ano, foi publicado o Decreto-Lei nº 39/2008, que entrou em 

vigor em dia 6 de Abril de 2008 e que veio aprovar o novo regime jurídico de 

instalação e funcionamento dos empreendimentos turísticos. 

Com este diploma foi revogada a legislação dispersa que regulava esta matéria, 

unificando-se assim neste diploma as regras aplicáveis a todos os empreendimentos 

turísticos. 

Neste sentido, em articulação com as alterações ao Regime Jurídico da Urbanização e 

da Edificação (adiante RJUE), introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro, procurou-se agilizar o procedimento de licenciamento dos 

empreendimentos turísticos. 

Destaco algumas principais alterações: 

No que respeita às tipologias de empreendimentos turísticos, reúnem-se numa única 

classificação as várias tipologias dispersas que foram surgindo ao longo do tempo, 

diminuindo-se o número de tipologias e sub-tipologias existentes. Deste modo, 

passaram a integrar o conceito de empreendimentos turísticos: estabelecimentos 

hoteleiros, aldeamentos turísticos, apartamentos turísticos; conjuntos turísticos; 

empreendimentos de turismo de habitação; empreendimentos de turismo no espaço 

rural; parques de campismo e caravanismo os empreendimentos de turismo da 

natureza. 

Foi criado o conceito autónomo “estabelecimentos de alojamento local”, que veio 

abranger as moradias, apartamentos e estabelecimentos de hospedagem que prestam 

serviços temporários, mediante remuneração que não reúnem os requisitos para 

serem considerados empreendimentos turísticos. 

A noção de “conjuntos turísticos” foi objecto de clarificação quanto ao seu conceito 

através de uma definição mais extensa e detalhada, passando a ser exigível a 

integração de dois empreendimentos turísticos, sendo obrigatoriamente um deles um 

estabelecimento hoteleiro de cinco ou de quatro estrelas, um equipamento de 

animação e um estabelecimento de restauração. Consideram-se equipamentos de 

animação os campos de golfe, instalações de SPA, casinos, marinas, parques 

temáticos e hipódromos, entre outros. 
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O presente diploma veio conferir ao Turismo de Portugal IP as competências para 

emitir parecer sobre as operações de loteamento que contemplam instalações de 

empreendimentos turísticos, para fixar a capacidade máxima desse empreendimento, 

bem como para a atribuição da classificação dos empreendimentos turísticos, de 

acordo com a tipologia supra mencionada. 

O procedimento de instalação está sujeito aos termos previstos no RJUE, sempre que 

implique operações urbanísticas, estando sujeito a licenciamento ou comunicação 

prévia, consoante o tipo de obra a realizar. 

Previu-se a possibilidade de a Câmara Municipal contratualizar com o Turismo de 

Portugal IP o acompanhamento do procedimento de instalação dos empreendimentos 

turísticos, para efeitos de dinamização dos procedimentos, designadamente através 

da promoção de reuniões de concertação entre as entidades consultadas ou entre 

estas, a câmara e o requerente. 

Para deferimento do pedido de licenciamento ou admissão da comunicação prévia ou 

da informação prévia, persistiu a necessidade de parecer prévio por parte do Turismo 

de Portugal IP, o qual é vinculativo, quando favorável, reduzindo-se porém o prazo 

para a sua emissão de 30 para 20 dias. 

Juntamente com o parecer, o Turismo de Portugal IP fixa a capacidade máxima e a 

respectiva classificação do empreendimento, de acordo com o projecto apresentado. 

No caso dos conjuntos turísticos (resort) previu-se a possibilidade de o promotor optar 

por submeter conjunta ou separadamente a licenciamento ou comunicação prévia todo 

o complexo turístico ou cada um dos componentes desse conjunto, sendo 

posteriormente, e consoante os casos, emitido um único alvará de utilização ou um 

alvará próprio para cada empreendimento integrado no conjunto turístico. 

Mantém-se o procedimento actualmente em vigor no sentido de o interessado, 

concluída a obra, dever requerer a autorização de utilização, necessária para a 

entrada em funcionamento do empreendimento. 

Os documentos que devem integrar o pedido são os previstos na legislação anterior. 

No entanto, verifica-se uma maior responsabilização dos promotores e dos técnicos 

responsáveis pelo projecto, uma vez que deixa de ser necessária a vistoria prévia para 

que seja proferida a deliberação sobre a concessão de autorização, excepto nos casos 

em que o presidente da câmara considerar que existem indícios sérios de que a obra 

se encontra em desconformidade com o respectivo projecto ou quando o pedido não 

estiver instruído com os termos de responsabilidade dos autores do projecto. 
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O prazo para a emissão do alvará é de 20 dias a contar da data de apresentação do 

requerimento, salvo quando haja lugar a vistoria. 

De qualquer forma, importa salientar que a referida vistoria passou a ser realizada, 

pelo menos, por 3 técnicos indicados pela Câmara Municipal, com possibilidade da 

presença dos técnicos responsáveis pelo projecto, deixando de ter participação o 

delegadoconcelhio de saúde, o representante do Serviço Nacional de Bombeiros, o 

representante do órgão regional ou local de turismo, o representante da 

Confederação do Turismo Português, entre outros. 

O alvará de utilização é dado a conhecer ao Turismo de Portugal IP. 

No sentido de agilizar o processo e reforçar a defesa dos interessados, determina-se 

que, decorrido o prazo estabelecido sem que tenha sido concedida a autorização ou 

realizada a vistoria, quando necessária, o interessado pode comunicar à câmara 

municipal, com conhecimento ao Turismo de Portugal IP, a sua decisão de abrir ao 

público, como já se previa na última alteração ao regime aplicável introduzida pelo DL 

217/20006 de 31 de Outubro, mas agora sem fazer menção à mera intenção de abrir 

ao público e sem necessidade de qualquer prazo para o efeito. 

No que respeita à classificação dos empreendimentos turísticos, introduziu-se um 

sistema uniforme de graduação geral para todos os empreendimentos, assente na 

atribuição de uma a cinco estrelas, com excepção dos empreendimentos turísticos de 

habitação e de turismo rural, cujas características não justificam o seu escalonamento. 

Ainda de referir que a classificação deixa de atender sobretudo aos requisitos físicos 

das instalações, para passar a reflectir igualmente a qualidade dos serviços prestados, 

sendo ainda previsto um conjunto de requisitos opcionais, que acrescem aos 

requisitos mínimos de cada empreendimento e que permitem a atribuição da 

pontuação necessária à obtenção de determinada categoria. 

O processo de atribuição definitiva de classificação compete ao Turismo de Portugal 

IP ou à Câmara Municipal, consoante o tipo de empreendimentoem causa, após a 

realização de uma auditoria de classificação, a ter lugar no prazo de 2 meses a contar 

da data de emissão do alvará ou de abertura ao público do empreendimento, a qual 

vem substituir a vistoria realizada na sequência da apresentação do requerimento com 

vista à referida aprovação. Esta auditoria é realizada directamente por uma das duas 

entidades competentes e, após a sua conclusão, é atribuída a placa identificativa, cuja 

afixação no exterior é obrigatória. 
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Estabeleceu-se a obrigatoriedade de a classificação do empreendimento turístico ser 

revista de quatro em quatro anos, cabendo ao interessado apresentar o pedido de 

revisão seis meses antes do termo do prazo, no intuito de se manterem os níveis de 

qualidade dos mesmos. 

Cria-se o Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos, organizado pelo Turismo 

de Portugal IP, que deve conter a relação actualizada de todos os empreendimentos 

turísticos e que será disponibilizado ao público. 

Consagrou-se um novo paradigma de exploração dos empreendimentos turísticos, 

assente na unidade e continuidade da exploração por parte da entidade exploradora, 

devendo assim caber a sua exploração a uma única entidade, excepto nos casos dos 

conjuntos turísticos que podem ser explorados por diferentes entidades, as quais 

respondem directamente pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares. 

Quanto às unidades de alojamento consagrou-se a sua permanente afectação à 

exploração turística, independentemente do regime de propriedade em que assentam 

e a possibilidade de utilização das mesmas pelos respectivosproprietários, cabendo 

por isso à entidade exploradora assegurar que as mesmas se encontram 

permanentemente em condições de serem locadas para alojamento de turistas e que 

nelas são prestados os serviços obrigatórios da respectiva categoria. 

Surgiu a obrigação da entidade exploradora publicitar os preços de todos os serviços 

oferecidos, de forma bem visível, na recepção e mantê-los sempre à disposição do 

utente. O mesmo se diga quanto à obrigação de informar o utente sobre as condições 

de prestação do serviço e preços, previamente à respectiva contratação, em 

conformidade com as normas gerais de defesa do consumidor. 

Uma das principais alterações deste diploma prendeu-se com a expressa atribuição da 

responsabilidade dos empreendimentos turísticos de cinco, quatro e três estrelas ao 

director de hotel, cargo que deverá ser exercido por um funcionário habilitado. 

Ao contrário do previsto anteriormente, em que o empreendimento tinha de estar 

aberto todo o ano, salvo prévia comunicação à Direcção Geral do Turismo ou à 

Câmara Municipal, foi agora deixado à liberdade de cada promotor de estabelecer o 

período de funcionamento do empreendimento. 

A ASAE surge como a entidade fiscalizadora e competente para instruir os processos 

de contraordenação, em substituição da DGT (actual Turismo de Portugal IP), pelo 

que os promotores dos empreendimentos existentes deverão providenciar pela 

alteração dos livros de reclamações em conformidade. 
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No que toca aos empreendimentos turísticos em propriedade plural, isto é, aqueles 

que compreendem lotes e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, determina-

se a aplicação subsidiária do regime da propriedadehorizontal no relacionamento entre 

a entidade exploradora e administração do empreendimento e os proprietários das 

unidades de alojamento que o compõem, sem prejuízo do estabelecimento de um 

importante conjunto de normas específicas, resultantes da natureza turística do 

empreendimento, nomeadamente no que refere ao título constitutivo pelo qual se 

regem estes empreendimentos, ao programa de administração que compete à 

entidade administradora elaborar, bem como aos termos de destituição do cargo de 

administração e de convocação das assembleias gerais dos proprietários. 

 

6 – A noção de capacidade de carga, o desenvolvimento sustentável  e o turismo 

Na discussão das estratégias de desenvolvimento dos projectos de potencial interesse 

nacional e em geral em  turismo, importa partir do pressuposto de que existem 

constrangimentos ao crescimento da oferta e à obtenção de receitas no que respeita à 

reacção das comunidades receptoras ao turismo.  

A oferta tem limites e cabe aos decisores politicos definir esses limites. A questão da 

capacidade de carga pode ser encarada numa perspectiva física, psicológica, 

biológica e social. A capacidade de carga fisica são os espaços sustentáveis que 

estão disponiveis para as instalações e também aqui se inclui a capacidade finita 

dessas instalações. A capacidade de carga psicológica (ou perceptiva) de um local é 

ultrapassada quando a experiência de um visitante é significativamente prejudicada. A 

capacidade de carga biológica de um local é excedida quando o dano ou perturbação 

ambiental é inaceitável.  

A capacidade de carga social está relacionada com os níveis de aceitação das 

mudanças por parte das comunidades receptoras (residentes e empresas locais). 

A capacidade de carga ecológica é o limite biológico e fisico de qualquer espaço 

aberto às actividades recretativas. 

Este conceito prende-se essencialmente com o conceito de sustentabilidade. O 

conceito de sustentabilidade que é defendido por uns (por exemplo, consumidores, 

associações ambientais, politicas e campanhas governamentais, estudos de impacto,  

auditorias ambientais, etc) e esquecido, ignorado ou adiado por outros (por exemplo, 

empresas turisticas com uma perspectiva de curto prazo para o retorno dos seus 

investimentos, países ou regiões cujas prioridades colocam a necessidade de 

aquisição de moeda estrangeira, de crecimento do PIB e da manutenção ao nível do 
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emprego, à frente do turismo sustentável). Por outro lado, existem factores que limitam 

a capacidade de carga dos destinos (factores ecológicos tais como, a fauna, a 

vegetação, àgua, terrenos; o alojamento, o território disponível, o abastecimento de 

água, a recolha de lixo, o acesso a transportes; factores administrativos e politicos, tais 

como a capacidade, competência, privacidade e objectivos; factores económicos, tais 

como os investimentos, a tecnologia, o gasto turistico, custos de mão de obra, custo 

de vida; factores como as experiências dos residentes, tais como a privacidade e suas 

implicações, comportamentos dos turistas; factores como a experiência turistica do 

visitante, tais como o volume, comportamento, nível de serviço, grau de acolhimento, 

expectativas, etc).  

Este factores determinam o grau de atractividade, de competitividade e de 

sustentabilidade dos destinos turisticos e consequentemente dos grande projectos de 

investimento, como os PIN.   

O conceito de desenvolvimento sustentável é, normalmente, definido como o 

desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração actual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias 

necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível 

satisfatório de desenvolvimento social e económico e de realização humana e cultural, 

fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as 

espécies e os habitats naturais. O Desenvolvimento Sustentável pressupõe a 

preocupação não só com o presente mas com a qualidade de vida das gerações 

futuras, protegendo recursos vitais, incrementando factores de coesão social e 

equidade, garantindo um crescimento económico amigo do ambiente e das pessoas. 

Esta visão integradora do desenvolvimento, com equilíbrio entre a economia, a 

sociedade e a natureza, respeitando a biodiversidade e os recursos naturais, baseado 

na solidariedade entre gerações e na co-responsabilização e ajuda mútua entre os 

povos, constitui o pano de fundo das políticas nacionais e internacionais de 

desenvolvimento sustentável e recursos ambientais do turismo.  

No contexto do novo turismo surgem as práticas do turismo sustentável.  

Cabe ao Estado e aos agentes do sector privado definir limites para a capacidade de 

carga de um destino, de um produto ou para a viabilidade de determinados grandes 

projectos no longo prazo de 20 ou 30 anos.  

O conceito de desenvolvimento sustentável remete-nos para um envolvimento 

colectivo, desde os poderes locais, às organizações locais, regionais, nacionais e 

internacionais, empresários, etc.  
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São tidos como fundamentais o acesso à água e a garantia de saneamento básico, 

como o respeito pela biodiversidade, o aquecimento global, a adopção das energias 

renováveis, o combate ao atraso económico-social.  

Qualquer destino, produto ou grande projecto turistico terá de construir as suas bases 

de sustentação que lhe permitam sobreviver a curto, médio e longo prazo. O 

compromisso ambiental diz respeito a uma cultura da população residente orientada 

para o turismo.   

 

7 -  O ciclo de vida do produto turistico ou do destino turistico e a estratégia dos 

Projectos de Potencial Interesse Nacional  em Portugal  

Os agentes económicos e todos os intervenientes no sector do turismo  precisam de 

conhecer as fases do ciclo de vida em que se encontra o produto ou o destino turistico 

onde desenvolvem as suas actividades. Os investidores em particular terão de se 

posicionar segundo determinados parâmetros ligados às caraterísticas do produto ou 

do destino, ao marketing e aos impactos económicos, sociais e ambientais. 

Os impactos ao nível económico ocupam um lugar de relevo a nível do emprego, da 

taxa de câmbio, da rentabilidade do sector do turismo, da fiscalidade ou do equilibrioda 

estrutura económica (inflação, balança comercial) das regiões ou dos países. Os 

impactos sociais reflectem-se na relação entre os visitantes e os residentes no 

comportamento, no retorno em qualidade de vida, na violência e no tipo de familia dos 

residentes.  

Os impactos ambientais poderão ter um efeito irreversível na erosão, nas águas, na 

poluição provocada por turistas ou no equilibrio do ecossistema.  

Assim, enquanto que o Algarve, a meu vêr, poderá ter atingido a fase da maturidade 

do seu ciclo de vida, os Açores, por exemplo, poderão estar ainda na fase inicial do 

seu ciclo de vida.  

No plano empresarial, nomeadamente, na acção e importância estratégica dos   

projectos de potencial interesse nacional, as opções estruturais dependem do estádio 

de desenvolvimento em que se encontre o destino ou o produto turistico (por exemplo, 

na fase da exploração, desenvolvimento, maturidade – consolidação e/ou estagnação 

– e declínio ou rejuvenescimento).  
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8– Conclusão 

O turismo será, de longe,  a maior industria do mundo. A India, China, Indonésia e 

Brasil poderão tornar-se os maiores destinos turisticos internacionais e, por via do 

aumento dos seus padrões de vida, estes países podem tornar-se os maiores 

geradores de de turistas.   

Novas formas de atracção turistica podem emergir, tais como, o turismo espacial, os 

resorts subaquáticos, os cruzeiros subaquáticos, os resorts especializados em 

pessoas com determininadas deficiências ou doênças crónicas, as ilhas de fantasias 

para satisfazer desejos e necessidades especiais dos turistas, os destinos com fins 

farnacológicos (descanso, relaxe, melhoria do estado fisico e do espirito), turismo de 

aventura, etc.  

Na hotelaria assiste-se a novas tendências opostas que são os hoteis de luxo e os 

hoteis de baixo custo. As alterações climáticas são outra das grandes preocupações 

do turismo actual.  

Perante as mudanças económicas, demográficas, climáticas, sócio-culturais, politicas, 

de estilos de vida e de valores, da ciência e da tecnologia, do entretenimento, da 

segurança, da estratégia dos destinos turisticos cabe aos cidadãos escolher o modelo 

de desenvolvimento que pretendemos para Portugal, para que, através de legislação e 

de rigor económico, as empresas possam obter resultados eficazes. 

Impõe assim uma nova ética, porque sem ela não pode haver segurança e as 

empresas sem ética devem ser inspeccionadas e afastadas desta actividade 

económica.     

Como vimos, geograficamente a maioria dos projectos PIN situa-se numa região em 

estádio de maturidade (Algarve e Madeira) e nesta perspectiva, a estratégia há-que 

ser cuidadosa e ter em conta o estádio em que o destino turistico se encontra.  

Portanto, um grande projecto é bom, e tornar-se-à importante, quando estruturalmente 

assente em economias de escala empresarial e ao mesmo tempo perceba qual o seu 

posicionamento, conhecendo o estádio de desenvolvimento em que se encontre o 

destino ou o produto turistico pretendido face ao mercado internacional, porque hoje, 

já não podemos falar de mercado nacional, sabendo também que o mercado global 

pode estar na moda, contudo é no internacinal que não nos podemos deixar de nos 

posicionar e competir estratégicamente com produtos que nos diferenciem e que 

sejam bem acolhidos no seio da população residente, direccionados à satisfação e 

desejos dos visitantes, turistas ou  mesmo excursionistas. 
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