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REVIVER A NOSSA VISÃO 
 

 

   Em 3 Momentos 



Portugal: O umbigo do Mundo 

Separação 

Continental 

Há 200 milhões de anos que se 
iniciou a separação dos continentes. 
A Península ficou no centro deste 
movimento. 

Centro 
Multirracial 

Durante  milénios e últimos séculos, 
fomos local de passagem de vários 
povos. Os primeiros turistas. 

Autenticidade 
 

Simplicidade territorial não artificial, 
natural, é genuíno. 

http://www.youtube.com/watch?v=WaUk94AdXPA


Império 
Territorial 
Português 

Território, património, língua e 
cultura espalhados por quatro 
continentes. 

Contacto 
Povos  

Portugal é falado em muitos livros de 
história: Índia, Myanmar (Birmânia), 
Malásia… 

Do umbigo 
para o mundo 
 

Criamos um visão holística  e uma  
identidade. 

Posicionamento:  

Nação Universal  

Portugal: Nos últimos 500 anos 



Costa Oeste 
Europa 

Perdemos as províncias ultramarinas. 
Tornámo-nos um bom local para se 
estar. 

Divisão das 
Regiões 

Dividimos o país. E o exemplo podem 
ser as 19 regiões turísticas do 
passado. 

Perdemos a 
Autenticidade 
 

Não construímos uma  nova visão: 
1.Perdemos a singularidade. 
2. Integridade holística. 
3. Virámo-nos para o nosso umbigo 

Posicionamento:  

Pequeno País Europeu 

Portugal: O retrato das últimas quatro  
décadas 



 
 

   Em 3 ideias 

CRIAR UMA VISÃO PARA O PAÍS 
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Holística                       
Integração património 

geográfico e histórico e da  
língua lusófona. 

Inventividade                  
Aproveitar o talento 

criativo. 

Energia Vital          
Portugal tem uma energia 

única: sol e água 

Qualidade / 
Value for Money                           
Oferta de qualidade a um 

preço justo 

 Fatores 
Visão  

Portugal  

Criar uma visão para o país 

Novo modelo de 
desenvolvimento baseado 

na nossa riqueza 



• Elevado número de dias 
de sol e horas de luz.  

• Sul da Europa, 
temperaturas amenas 
todo o ano, pouca 
precipitação fora da 
época do inverno. 

        Clima, Luz 

• País privilegiado com 
paisagens deslumbrantes, 
natureza agressivamente 
esculpida, simplicidade 
do longo e tranquilo 
horizonte. Muito  
preservado. 

         Natureza 

• Herança com muitos 
anos de história, intacta e 
viva 

• Património classificado 
como Património da 
Humanidade. 

Património 

• Carácter português 
brando, afável, quente, 
comunicativo, 
receptividade aos 
estrangeiros. 

• Arte de bem receber. 

Hospitalidade 

• 850 km de costa, praias 
de areia branca, vida à 
beira mar. 

 

• Excelentes fontes 
termais 

       Mar, Água 

• Golfe 

• Futebol 

• Ténis 

• Vela 

Desportos 

• Preservação das 
tradições (festas, trajes, 
procissões, música, 
romarias, fado) 

• Ligação ao Atlântico / 
Descobrimentos 

• Lusofonia 

História, 
Tradição  

• País Resort 

• Multiplicidade de 
influência de culturas 

• Multiplicidade de sub-
culturas regionais  

Diversidade 

• Uma das mais ricas da 
Europa, gastronomia 
portuguesa alia vantagens 
da cozinha mediterrânica 
à tradição. 

• Vinhos do Douro, Porto, 
Madeira 

Gastronomia, 
Vinhos 

Turismo: Argumentos que consubstanciam o valor 
holístico para construção de uma visão 
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VALOR ECONÓMICO DA 
LÍNGUA PORTUGUESA 

ÁGUA 

Resumir os argumentos a uma USP 

SOL 



 
 

   Em 3 
slides 

DESMATERIALIZAR PARA O 
PRODUTO TURÍSTICO: CLUSTERS  



• Motivação principal Descobrir, explorar 
atractivos de uma região envolvendo todos os 
seus aspectos: paisagem, história, cultura, 
natureza e população. 

• Atividades frequentes Percursos em tours ou 
circuitos de diferente duração e extensão, em 
viagens independentes e organizadas. Recepção 
paquetes. 

• Proposta de Valor / Vantagens competitivas 

• Diversidade e riqueza a curtas distâncias.  

• Locais secretos e fantásticos, hotéis de charme, 
quintas e solares 

• Outros interesses (para além do Touring): 
apreciar gastronomia local, museus e exposições, 
teatro, etc. 

Touring cultural e 
paisagístico  

• Motivação principal Conhecer a cidade e as suas 
atrações monumentais, arquitectónicas, 
culturais, comerciais, gastronómicas, etc. 
Realização de eventos empresariais e fóruns 
internacionais. 

• Atividades frequentes Apreciar gastronomia 
local, museus e exposições, teatro, shopping, 
vida nocturna e ambiente da cidade. Eventos 
empresas e setoriais. 

• Proposta de Valor / Vantagens competitivas 
Noite animada, esplanadas, festas e festivais 
onde todos querem estar. Bons hotéis e 
infraestruturas para eventos. 

City Break; 
Empresarial,Eventos 

Caracterização dos produtos/clusters  
turísticos estratégicos: 



• Motivação principal Relaxar, bronzear-se e 
realizar atividades de baixa intensidade. 
Motivação básica diretamente relacionada 
com período estival, ou com bom clima. 

• Atividades frequentes Descobrir paisagens, 
utilizar serviços complementares, cuidar do 
corpo, atividades náuticas, actividades 
personalizadas. 

• Proposta de Valor / Vantagens 
competitivas Paisagens bucólicas, Atlântico, 
grandes areais, oferta agregada 
(gastronomia, cultura e desporto). 

Sol e Mar 

• Motivação principal Conhecer aspetos da 
gastronomia, hábitos alimentares dos 
destinos, experimentar e conhecer novos 
sabores e técnicas culinárias.  

• Atividades frequentes Visitar adegas, 
localidades e monumentos, compra 
produtos típicos, provas de vinho e 
gastronomia, museus e exposições, touring 
por rotas de vinho, desfrutar paisagem 

• Proposta de Valor / Vantagens 
competitivas gastronomia incomparável 
pela variedade, pela riqueza e tradição. 

Gastronomia  
Vinhos, Azeite  

Caracterização dos produtos/clusters  
turísticos estratégicos: 



• Motivação principal Viver 
experiências de valor simbólico, 
interagir e usufruir da natureza 

• Atividades frequentes desporto, 
contemplação da natureza. Passeios 
a cavalo pedestres, birdwatching. 

• Proposta de Valor / Vantagens 
competitivas Diversidade de fauna e 
flora, parques e reservas naturais, 
natureza praticamente intocada. 

Turismo de 
Natureza 

• Motivação principal Recuperar 
bem-estar físico e psíquico, saúde 
termal. 

• Atividades frequentes Realização de 
tratamentos em centros 
especializados. Procura do equilíbrio 
e da harmonia mental, emocional, 
física e espiritual, relaxamento 
(yoga, tai-chi, pilates); 

• Proposta de Valor / Vantagens 
competitivas Termas sofisticadas 
com tradição e diversidade de 
tratamentos. Talassoterapia – 
aproveitamento de condições 
naturais. 

Saúde, Termas 
e Bem Estar 

• Motivação principal Desfrutar de 
viagem ativa em contato com a água, 
com a possibilidade de realizar 
atividades náuticas, em lazer ou 
competição. Golfe… 

• Atividades frequentes Vela, windsurf, 
surf, mergulho, remo, charter de 
cruzeiro, torneios de golfe, eventos, 
etc 

• Proposta de Valor  / Vantagens 
competitivas País de vocação 
marítima com uma longa costa e ilhas, 
portos de recreio e marinas com 
excelentes infra-estruturas. 
Aproveitamento campos golfe. 

Turismo 
Náutico; Golfe 

Caracterização dos produtos/clusters  
turísticos estratégicos: 



 
 

Em 3     
slides 

Conclusões e Recomendações 



• Com o fim das províncias ultramarinas e a  nossa 
integração europeia, perdemos uma visão, que se 
construiu ao longo de 500 anos. 

• Perdemos o nosso eixo geográfico. 

• Deixamos de ser uma nação. 

•  Hoje, somos um “SITIO”. 

 

Como resultado: 

 

 

Conclusões e Recomendações 



Conclusões e Recomendações 

• Viramo-nos para o nosso “umbigo”. 

    Dividimos o país, porque ficámos sem “o 

    mundo”. E o resultado é a enorme de dispersão de 
regiões turísticas. Retalhamos em todas as áreas, o país. 

• Perda de soberania e dependência de ajuda externa. 

 

Mas a História ensina-nos que Portugal já 
recuperou de situações semelhantes. 
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   Conclusões e Recomendações 
Como podem contribuir 

1. Aceitar as mudanças que se avizinham. Com a redução das 
regiões turísticas e a reorientação orçamental. 

 

2. Reinventar o belo país que temos, a sua energia natural e vital. . A 
sua unicidade.  Somos únicos!!! 

 

3. Desafio-vos para participarem na construção de uma nova visão e 
um modelo de desenvolvimento económico, do país que deverá 
integrar posteriormente uma marca turismo. 

4. Desafio-vos a mudar o paradigma nacional: aplicar as verbas 
escassas e assim reduzir as estruturas e multiplicar a oferta do 
produtos, com os privados. 



tiago.franco@ipsisemirec.com  
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