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A economia portuguesa só regressará depois de 2018 ao nível de atividade pré-crise

A recuperação quantitativa em curso é bem menos relevante que as consequências qualitativas do
profundo ajustamento económico e financeiro verificado
A recuperação económica em curso desde 2013 na economia Evolução da oferta e procura agregadas na economia portuguesa
| 2008-2016 (1º trimestre 2008 = 100)
portuguesa, no quadro mais geral de recuperação das
economias europeias, depois do forte ajustamento em 2011exportações
12, tem sido contínua, mas pouco expressiva, não tendo
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O muito significativo recuo do investimento,
em especial do investimento público, que em 2016 se situou
cerca 1/3 abaixo do valor alcançado em 2008, surge, em
sentido oposto, como a tendência com maior impacto
negativo no ritmo e robustez da recuperação e do próprio
crescimento económico, configurando, no caso português, o
investimento como o “elo mais fraco” da sustentabilidade
económica do ajustamento financeiro.

+11%

II

O desempenho das atividades transacionáveis,
nomeadamente das exportações de bens e serviços, cujo
dinamismo permitiu não só algum crescimento económico,
como um reequilíbrio das contas externas, surge como a
tendência mais positiva e, simultaneamente, com maior
impacto estrutural.

2016

. Fonte: INE, Contas Nacionais
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O percurso da economia portuguesa revela a anemia e os riscos da recuperação atual
Uma economia em divergência económica na Europa
O primeiro período [aceleração], da adesão até à
viragem do século, no fim do segundo ciclo de
programação estrutural (1994-1999), revela uma
rápida convergência do nível médio de vida da
população portuguesa, alcançando, em 1999 e
2000, 84% do padrão médio da UE.
O segundo período [travagem], da viragem do
século ao despoletar da crise financeira
internacional de 2008-2009, revela um percurso
oscilatório para o PIB per capita relativo em torno
dos 80-82%, bem como os primeiros sinais de uma
possível divergência;

A periodização da trajetória global de convergência europeia da economia
portuguesa | 1995-2016

O terceiro período [reversão], de 2009 a 2012,
revela, com o ajustamento económico e financeiro,
um distanciamento negativo da economia
Portuguesa, face à maioria dos seus parceiros
europeus, traduzido numa redução do poder
aquisitivo relativo do PIB per capita face à média da
EU de-7 p.p.;
O quarto período [definhamento], a partir de 2013,
revela uma tímida recuperação, insuficiente para
recuperar o terreno perdido, nos resultados antes
obtidos na convergência europeia, mantendo o
nível relativo do poder aquisitivo do PIB per capita
em torno dos 77%.

Fonte: Ameco
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A recuperação da economia portuguesa ainda não corrigiu o nível da dívida

Uma economia que permanece com um nível claramente excessivo de endividamento global
(famílias, empresas e Estado)
Peso da dívida do setor não financeiro no PIB | 1995-2015
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O nível de endividamento global da economia
portuguesa, considerando as famílias, as empresas
(não financeiras) e o Estado, ultrapassava os 310% do
PIB em 2015, surgindo, no contexto europeu, como a
economia que apresenta o mais elevado nível de
endividamento global, público e privado (não
considerando ao casos muito particulares de Chipre,
Irlanda e Luxemburgo).
Apesar da redução de 27 pontos percentuais
alcançada desde 2012, o nível de endividamento da
economia portuguesa sofreu um aumento de 171
pontos percentuais desde 1995, tendo mais do que
duplicado.
Ao nível do Estado, o aumento do peso da dívida em
13% do PIB até 2008 contrasta com a estabilidade nas
grandes economias centrais e na Charneira Leste e
com a desalavancagem na Charneira Sul (- 29%) e nas
pequenas economias centrais (- 18%).
O endividamento público foi, desde então,
superior a 57% num quadro global de agravamentos
cumulativos, isto é, com o aumento do
endividamento a ser mais intenso nas economias
que, à partida, já estavam mais endividadas.

PT-Portugal, NC-Núcleo central das economias europeias (PME-economias de pequena e média
dimensão, GE-economias de grande dimensão), Sul-Economias da charneira sul da UE,
Leste-Economias da charneira leste da UE.
Fonte: Eurostat
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A economia portuguesa agravou o seu desequilíbrio financeiro internacional
Uma posição de investimento internacional muito vulnerável

Evolução da Posição de Investimento Internacional
| 2005-2015
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A dimensão do profundo desequilíbrio financeiro
internacional da economia portuguesa pode ser
compreendida de forma mais expressiva notando que,
atualmente, a riqueza gerada na economia portuguesa ao
longo de um ano é insuficiente para cobrir a diferença
entre as responsabilidades financeiras de Portugal perante
o exterior e os ativos que Portugal detém no exterior (a
chamada posição de investimento internacional – PII).
A acumulação de desequilíbrios financeiros induziu uma
deterioração da PII da economia portuguesa que, não
obstante a ligeira correção verificada nos últimos anos,
passou de um saldo acumulado negativo de 13% do PIB
em 1996 para 112% em 2015.
A evolução registada pela economia portuguesa surge
como uma das mais negativas a nível europeu, tornando-a
muito vulnerável às condições de (re)financiamento
externo.
A título de comparação, os referenciais Charneira Sul e
Charneira Leste da União Europeia apresentam indicadores
de PII negativos em torno dos 60% do PIB, enquanto as
economias do Núcleo Central apresentam, no seu
conjunto, uma posição líquida positiva superior a 10% do
PIB.

Fonte: Eurostat
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A economia portuguesa permanece insuficientemente internacionalizada
A intensificação recente, apesar de positiva, precisa de ser mantida e alargada
A internacionalização da economia portuguesa não
acompanhou a intensificação do processo de
internacionalização da generalidade das economias
europeias, revelando dificuldades acrescidas em se
adaptar a uma nova realidade internacional
protagonizada pela entrada na China na OMC, pela
afirmação dos países emergentes e pelo alargamento
da própria União Europeia .
O rácio entre exportações e PIB manteve-se quase
inalterado na economia portuguesa (27%), entre
1995 e 2005, enquanto, na União Europeia, o grau de
orientação exportadora da Charneira Leste passava
de 32% para 49% e o das economias centrais de
pequena e média dimensão passava de 48% para
59%.
As exportações portuguesas de bens e serviços
representam atualmente 41% do PIB nacional, o que
indicia para a economia portuguesa, apesar da
intensificação do processo de internacionalização na
recuperação da crise do comércio internacional de
2008-2009, um grau de orientação exportadora que
fica bastante aquém dos 70% alcançados pelas
economias europeias de pequena e média dimensão
do Núcleo Central ou dos mais de 60% das
economias da Charneira Leste.

Evolução do grau de orientação exportadora em bens e serviços | 1995-2015

Fonte Elaboração própria com base em AMECO
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A economia portuguesa enfrenta desequilíbrios e restrições na internacionalização
O problema central é colocado pelos limites da especialização geográfica dos mercados

A perda de relevância de Portugal nos mercados internacionais tem sido amplamente motivada pela sua estrutura de exportações, com
o efeito especialização a explicar uma quebra acumulada da quota de mercado, entre 1990 e 2015, superior a 25%.
O contributo acumulado do efeito competitividade, nesse período, que afere a evolução relativa da dinâmica das exportações nacionais
é praticamente nulo. A decomposição do efeito especialização revela, pelo seu lado, que o desempenho exportador da economia
nacional foi amplamente penalizado pela dinâmica menos positiva dos destinos geográficos para onde exporta.

A evolução da quota de mercado das exportações nacionais | 1990-2015 (variação acumulada, 1990=100)
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A economia portuguesa enfrenta um séria crise de investimento

A intensificação recente, apesar de positiva, precisa de ser mantida e alargada
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O impacto desta viragem é ainda mais relevante quando
se constata que o futuro próximo é dominado,
precisamente, por profundas exigências e oportunidades
de transformação tecnológica (digitalização), social
(envelhecimento), territorial (cidades inteligentes) e
ecológicas (circularidade).

LESTE

2005

O desempenho da economia portuguesa ao nível do
investimento configura mesmo, ao nível europeu, o
terceiro pior registo, apenas à frente da Grécia e do
Chipre, num contexto marcado pelo definhamento do
ritmo de investimento nas economias do Sul, que apenas
cresceu 12%, em contraste com as variações positivas
das economias centrais, nomeadamente as de menor
dimensão, onde o investimento cresceu cerca de 60%, e,
sobretudo, com a exuberância das economias da
Charneira Leste, onde o nível de investimento mais do
que duplicou, crescendo cerca de 130%.

Evolução do nível de investimento a preços constantes | 1995-2015
(1995=100)

2000

A trajetória global do investimento na economia
portuguesa, traduzida na evolução acumulada da
formação bruta de capital fixo a preços constantes,
revela que o volume de investimento em 2015 se
encontra 7% abaixo do nível de 1995.

1995

A economia portuguesa vive uma crise de investimento
indisfarçável apesar de uma ligeira recuperação.

Fonte Elaboração própria com base em AMECO
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O turismo
no século XXI:
compreender
para agir

Reconhecer a relevância do conglomerado das atividades turísticas na globalização,
compreender o turismo, é fundamental para agir e obter resultados sustentáveis
As “viagens e turismo” estão na primeira linha da aceleração da globalização constituindo o
principal pilar de geração de emprego e valor acrescentado na economia mundial
As Viagens & Turismo estão no coração da
globalização e do respetivo aprofundamento

As Viagens & Turismo possuem uma natureza específica
fundadora da respetiva atratividade

• As viagens e turismo constituem em termos
de exportações mundiais um dos principais e mais dinâmicos
conglomerados de atividades económicas, sendo,
seguramente, o principal pilar em termos
de geração de emprego e de valor acrescentado
na economia mundial.

• A diferença na universalidade [“cosmopolitismo”] estrutura as
motivações, individuais e massificadas, num planeta que, sendo já
maioritariamente urbano [“artificial”] , nunca valorizou tanto o capital
natural e patrimonial na procura do “genuíno”.

• As viagens e turismo impuseram-se como uma realidade que
é, em simultâneo, global
e transversal, encontrando-se na primeira linha
da aceleração da globalização, seja em termos
da dimensão planetária da concorrência, seja em termos de
prioridade na utilização dos frutos do crescimento
económico [a “viagem” é o que distingue , em muitos casos,
a “sobrevivência” da “prosperidade”, indiciando que existe
uma possibilidade efetiva de escolha].

• A competitividade dos produtos e dos operadores não pode ser
dissociada da atratividade dos destinos turísticos, onde a centralidade
civilizacional das ofertas, a segurança quotidiana das viagens e
estadas, e a autenticidade diferenciadora das experiências contam
relevantemente.
• O turista é sempre um “consumidor em movimento” em direção aos
recursos e produtos que concretizam experiências suficientemente
compensadoras, não apenas na fruição, mas, também, cada vez mais,
na sua divulgação e partilha.
• A “viagem facilitada” (preço, tempo, serviço, disponibilidade e
fiabilidade) será sempre elemento estruturante do Turismo,
alimentando múltiplas formas de partilha viabilizando custos
diminuídos.
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Reconhecer a relevância do conglomerado das atividades turísticas na globalização,
compreender o turismo, é fundamental para agir e obter resultados sustentáveis
As “viagens e turismo” aceleram a globalização ligando a diversidade das procuras
com a diferenciação das experiências
As Viagens & Turismo como uma realidade
cada vez mais global e transversal
• As fronteiras entre o turismo e a simples visitação, bem
como entre o turismo doméstico e o turismo
internacional tendem a ser cada vez mais difusas, sob o
impacto dos movimentos de alargamento e
diversificação das procuras seja nas suas motivações,
seja nas suas fontes emissoras, seja no respetivo poder
de compra.
• Uma parte relevante do turismo doméstico dos
residentes sofre uma concorrência significativa de
ofertas internacionais. Os produtos e experiências
desenhados para responder a procuras externas
encontram forte resposta interna.
• O caso português, onde domina o turismo internacional
(60/40) e onde a visitação (por motivos religiosos e
transfronteiriços) é relevante, não parece conferir valor
estratégico apreciável a um exercício de excessiva
segmentação entre residentes e não residentes.

As Viagens & Turismo estão no coração das novas dinâmicas
económicas como o primado do valor sobre a mercadoria e o
primado da procura sobre a oferta
• A transformação dos recursos em produtos turísticos, caminho prosseguido
ainda na era do primado do dinamismo da oferta, alavancado poderosamente
pela globalização dos grandes operadores e agentes turísticos, veio a converterse, mais recentemente, na era do primado do dinamismo da procura, num
caminho de progressiva afirmação das experiências turísticas, que vão
combinando, de forma complexa e personalizada, produtos, recursos e destinos
que permitem, como em outras áreas relevantes do consumo, o surgimento de
relações “one to one” no seio do consumo e da produção de massa.
• Uma dinâmica económica cada vez mais dominada pela resposta a uma
procura alargada na idade (ciclos de vida), na origem social, no poder
económico e na dimensão espacial [maior diversidade, multiplicação da
segmentação e da customização, não vender apenas primeiro, mas atrair
primeiro] e pela redefinição do equilíbrio mundial com a afirmação rápida do
mundo emergente quer como destino, quer como mercado emissor [inexorável
perda de relevância da Europa, embora continuando a ser o principal destino
mundial, consolidação de novos referenciais de cosmopolitismo].
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Reconhecer a relevância do conglomerado das atividades turísticas na globalização,
compreender o turismo, é fundamental para agir e obter resultados sustentáveis
As agências de viagens como “charneiras de valor“ no aprofundamento da internacionalização
As Agências de Viagens configuram-se de forma
crescente, na globalização, como plataformas de
intermediação qualificada geradoras de valor
para operadores turísticos e turistas
• O alargamento das fronteiras concorrenciais
e competitivas em direção à produção de níveis mais
avançados de criação e apropriação da valor, faz-se, no
Turismo, como na Economia, acelerando e equilibrando a
participação dos diferentes operadores na globalização dos
mercados.
• As agências de viagens enfrentam ameaças, desafios e
oportunidades que as obrigam a ser, cada vez mais,
prestadoras de serviços qualificados e diferenciados e, cada
vez menos, simples operadores comerciais, onde a pressão
concorrencial sobre os preços obriga à exploração de
múltiplas formas e processos de concentração e
cooperação empresarial para alcançar dimensões críticas
de eficiência.

As Agências de Viagens fazem parte das atividades
transacionáveis contribuindo para uma plena integração
do mercado doméstico nos mercados globais
• As agências de viagens, intervindo e influenciando os fluxos turísticos
e de visitação, seja inbound, seja outbound, contribuem para
dinamizar e otimizar a procura, sobretudo através do alargamento do
campo de possibilidades ao nível
das experiências, estadas e nível de despesa.
• O desenvolvimento de processos de fertilização cruzada entre
diferentes mercados emissores e destinos turísticos permite, no caso
português, valorizar, em simultâneo, o desenvolvimento dos
movimentos de “mais Portugal no Mundo” e de “mais Mundo em
Portugal”.
• As agências de viagens posicionam-se, na cadeia de valor
do turismo, muito mais como uma charneira entre estes dois
movimentos na criação de valor, do que como meros operadores
comerciais de importação e exportação, associando, com maior ou
menor criatividade, o global e o local, no cruzamento entre mercados
emissores, destinos e produtos.

Augusto Mateus | O Papel do Turismo na Reinvenção do Crescimento Económico em Portugal 14

O presente e o futuro do Turismo: as grandes tendências chave em ação
Sistematização das tendências chave em ação no turismo
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O presente e o futuro do Turismo: as grandes tendências chave em ação
A cadeia de valor das “viagens e turismo” sofre profundas transformações
A cadeia de valor das Viagens & Turismo vai-se
alargando e aprofundando, sob o impacto da
digitalização e da customização, tornando-se bem
mais complexa e exigente

Os consumidores há muito que estão dentro da
própria cadeia de valor aumentando, com a
transformação digital, o seu poder negocial e a sua
intervenção configuradora

• A cadeia de valor das viagens e turismo complexifica-se [o
turista passa a estar dentro dela definindo ativamente
alguns dos seus elementos chave], digitaliza-se [o canal
digital penetra decisivamente todas as suas fases
operacionais , antes durante e depois da viagem],
aprofunda-se [a diferenciação territorial, pelas realidades
materiais e imateriais que unem o património e a
criatividade, ocupa cada vez mais o espaço central nos
destinos turísticos], personaliza-se [centrando-se no turista,
na concretização de experiências que superam os simples
produtos, no seu bem-estar individual e na
partilha/exibição das suas realizações] e planetariza-se
[pela expansão dos territórios e mercados turísticos e pelo
novo protagonismo do turismo nas estratégias e práticas do
desenvolvimento sustentável].

• A cadeia de valor do turismo reflete um “dualismo” especificado
pelo contraste entre a natureza verdadeiramente global da
procura e o carater localizado e concreto da oferta dos bens e
serviços associados ao produto turístico que a satisfaz
localmente, destino a destino.
• A “entrada” dos turistas para dentro da cadeia de valor,
nomeadamente, no caso dos que possuem níveis mais elevados
de educação, autonomia e poder de compra, situa-os como
organizadores e configuradores relevantes das próprias viagens e
experiências turísticas.
• O consumidor adota sempre, nas economias de mercado,
em especial no consumo de massa, comportamentos que
o aproximam de um “egoísta vaidoso”, isto é, autocentrado na
procura da sua satisfação e divulgador empenhado das suas
experiências e sucessos.
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O presente e o futuro do Turismo: as grandes tendências chave em ação
A configuração do ciclo da viagem de turismo na ótica do turista
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Fonte: Desenvolvido a partir de Javier González-Soria, AM-reports – Technology in Tourism, Volume 1, UNWTO, 2011
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O presente e o futuro do Turismo: as grandes tendências chave em ação
As “viagens e turismo” exigem múltiplas adaptações estratégicas e operacionais
que são determinantes para a atração das procuras e para a criação de valor

Apreender e internalizar as consequências
estratégicas das tendências em afirmação
• O turismo é, em si mesmo, uma atividade
globalmente transacionável que contribui
para tornar difusa a fronteira entre orientação
transacionável não transacionável nas outras
atividades com que se relaciona.
• A partilha do valor nas viagens e turismo, entre as
empresas e os operadores , é muito mais
determinada pelas relações verticais do que pelas
formas de concorrência horizontal.
• O desenvolvimento turístico exige plataformas de
cooperação, estáveis e cumulativas, polarizadas
pela eficiência coletiva e envolvendo investimento
público e privado.

Valorizar as continuidades e as mudanças
na ação para o futuro próximo
• A natureza do turismo:
alargamento social e geográfico e diversificação
das motivações e conteúdos.
• A configuração das atividades empresariais:
muito mais cadeia de valor que setor económico.
• O papel do turista como consumidor:
muito mais ativo, protagonista e autocentrado.
• A relação do turismo com o território:
cada vez mais relevante.
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Portugal nas
grandes dinâmicas do
turismo mundial da
primeira década e meia
do século XXI

Destino Portugal

Um destino atrativo e competitivo …
Ao nível dos indicadores agregados (número de turistas e volume de despesa) das dinâmicas de procura em ação mais
recentemente, depois da crise financeira despoletada em 2008, Portugal revela um desempenho, em ambos, mais favorável do que
a própria economia mundial, revelando-o como destino atrativo e competitivo.
O posicionamento de Portugal, num dinamismo da procura dominado pelos destinos emergentes (Sudeste Asiático & Oceânia,
BRIC), surge, com efeito, numa posição de afastamento positivo face à Europa e em aproximação à posição dos BRIC.
A evolução da quota de mercado das exportações nacionais | 1990-2015 (variação acumulada, 1990=100)
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Fonte: AM&A com base em estatísticas da OMT
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Destino Portugal

… mas com riscos e debilidades relevantes
A análise do turismo que envolve a Hotelaria revela uma crescente dificuldade em potenciar o crescimento dos turistas em
crescimento das dormidas, no quadro mais geral das limitações conhecidas na captação de valor e no aumento da profundidade dos
produtos.
O posicionamento de Portugal revela um risco potencial elevado de poder vir a ser confundido como um espaço de transição
descendente entre a Europa do sul e o Mediterrâneo, em vez de um espaço ascendente, mais alargado e complexo, combinando
ofertas de experiências presentes na Europa do Sul, no “Norte” europeu, na Europa do alargamento e no Mediterrâneo.
A dinâmica recente (século XXI) da procura do turismo português no contexto mundial e europeu
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Fonte: AM&A com base em estatísticas da OMT
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O desempenho competitivo do destino Portugal nos principais mercados emissores
Resultados positivos numa conjuntura externa favorável

Na atratividade mais recente, o destino Portugal faz melhor em regra do que o destino Europa do Sul no seu conjunto, superando-o em
14 casos, e resiste bem face a uma amostra de outros destinos concorrentes para além da Europa do Sul, superando-os em 8 casos
(Holanda, Bélgica, Alemanha, França, EUA, Japão, Rússia e China).
Os exemplos de desempenhos relativos positivos do Destino Portugal face aos restantes destinos considerados, cobrem diferentes cursos
(curtos, médios e longos) e diferentes níveis de desenvolvimento considerados (“Norte” europeu e não europeu, Economias
desenvolvidas e Economias emergentes).
O Desempenho Competitivo do Destino Portugal nos Principais Mercados Emissores na primeira década e meia do século XXI melhor
na ALEMANHA do que nas ILHAS BRITÂNICAS …
Mercado Emissor: ALEMANHA
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Fonte: AM&A com base em estatísticas da OMT
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O desempenho competitivo do destino Portugal nos principais mercados emissores
Resultados positivos numa conjuntura externa favorável

Na atratividade mais recente, o destino Portugal faz melhor em regra do que o destino Europa do Sul no seu conjunto, superando-o em
14 casos, e resiste bem face a uma amostra de outros destinos concorrentes para além da Europa do Sul, superando-os em 8 casos
(Holanda, Bélgica, Alemanha, França, EUA, Japão, Rússia e China).
Os exemplos de desempenhos relativos positivos do Destino Portugal face aos restantes destinos considerados, cobrem diferentes cursos
(curtos, médios e longos) e diferentes níveis de desenvolvimento considerados (“Norte” europeu e não europeu, Economias
desenvolvidas e Economias emergentes).
O Desempenho Competitivo do Destino Portugal nos Principais Mercados Emissores na primeira década e meia do século XXI muito
positivo na FRANÇA, superior ao verificado na FLANDRES, melhor que na ALEMANHA …
Mercado Emissor: FLANDRES
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Fonte: AM&A com base em estatísticas da OMT
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O desempenho competitivo do destino Portugal nos principais mercados emissores
Resultados positivos numa conjuntura externa favorável

Na atratividade mais recente, o destino Portugal faz melhor em regra do que o destino Europa do Sul no seu conjunto, superando-o em
14 casos, e resiste bem face a uma amostra de outros destinos concorrentes para além da Europa do Sul, superando-os em 8 casos
(Holanda, Bélgica, Alemanha, França, EUA, Japão, Rússia e China).
Os exemplos de desempenhos relativos positivos do Destino Portugal face aos restantes destinos considerados, cobrem diferentes cursos
(curtos, médios e longos) e diferentes níveis de desenvolvimento considerados (“Norte” europeu e não europeu, Economias
desenvolvidas e Economias emergentes).
O Desempenho Competitivo do Destino Portugal nos Principais Mercados Emissores na primeira década e meia do século XXI positivo,
em termos relativos, nos EUA e, em termos absolutos, no BRASIL …
Mercado Emissor: EUA
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O desempenho competitivo do destino Portugal nos principais mercados emissores
Resultados positivos numa conjuntura externa favorável

Na atratividade mais recente, o destino Portugal faz melhor em regra do que o destino Europa do Sul no seu conjunto, superando-o em
14 casos, e resiste bem face a uma amostra de outros destinos concorrentes para além da Europa do Sul, superando-os em 8 casos
(Holanda, Bélgica, Alemanha, França, EUA, Japão, Rússia e China).
Os exemplos de desempenhos relativos positivos do Destino Portugal face aos restantes destinos considerados, cobrem diferentes cursos
(curtos, médios e longos) e diferentes níveis de desenvolvimento considerados (“Norte” europeu e não europeu, Economias
desenvolvidas e Economias emergentes).
O Desempenho Competitivo do Destino Portugal nos Principais Mercados Emissores na primeira década e meia do século XXI positivo,
em termos relativos, na RÚSSIA e, sobretudo, na CHINA …
Mercado Emissor: CHINA
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Fonte: AM&A com base em estatísticas da OMT
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O desempenho competitivo do destino Portugal nos principais mercados emissores
Resultados positivos numa conjuntura externa favorável

Na atratividade mais recente, o destino Portugal faz melhor em regra do que o destino Europa do Sul no seu conjunto, superando-o em
14 casos, e resiste bem face a uma amostra de outros destinos concorrentes para além da Europa do Sul, superando-os em 8 casos
(Holanda, Bélgica, Alemanha, França, EUA, Japão, Rússia e China).
Os exemplos de desempenhos relativos positivos do Destino Portugal face aos restantes destinos considerados, cobrem diferentes cursos
(curtos, médios e longos) e diferentes níveis de desenvolvimento considerados (“Norte” europeu e não europeu, Economias
desenvolvidas e Economias emergentes).
O Desempenho Competitivo do Destino Portugal nos Principais Mercados Emissores na primeira década e meia do século XXI negativo,
em termos relativos, no JAPÃO e, sobretudo, na ESCANDINÁVIA
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Fonte: AM&A com base em estatísticas da OMT
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Um balanço do desempenho competitivo do destino turístico Portugal
na primeira década e meia do século XXI

Portugal como destino às portas de um possível salto qualitativo na atratividade e competitividade
Desempenho Competitivo do Destino Portugal nos Principais Mercados Emissores
O desempenho competitivo do destino
Portugal no século XXI, sobretudo, no ciclo
mais recente, sendo positivo e resiliente,
ainda que numa conjuntura onde algumas
Dimanismo dos Destinos 2005/06-2013
Mercados Emissores
Quota 2013
Curso
das perturbações da procura (segurança,
OUTROS(*) EUROPA SUL (**)
PORTUGAL
PT
EURSUL
rendimento) lhe foram favoráveis, suscita
uma escolha estratégica, com riscos óbvios,
++
+
Espanha
15,7%
3,3%
CURTO
entre dois caminhos:
+
++
+++
França
10,3%
6,9%
(3 países)
•

•

uma aceleração seletiva dos
catalisadores de uma verdadeiro salto
qualitativo nos fatores de atratividade,
ou
uma aposta na consolidação mais
alargada dos resultados obtidos

+

--

-

Itália

4,0%

4,5%

++

-

+

Ilhas Britânicas (Reino Unido, Irlanda)

18,5%

14,4%

++

+

+++

Flandres (Bélgica, Holanda), Alemanha

17,6%

21,5%

+++

+

++

Centro Europeu (Suiça, Áustria)

2,8%

5,5%

+

++

-

Escandinávia (Suécia, Dinamarca)

3,3%

2,6%

++

+

+++

EUA

4,2%

7,6%

+++

+

++

Brasil

6,5%

2,0%

+

++

+++

Rússia, China

3,0%

7,0%

--

+

-

Japão

1,0%

2,8%

[30,0%]

MÉDIO
(9 países)

[42,2%]

A questão chave é sobre se não é
indispensável “subir” na diversidade,
profundidade e qualidade dos produtos e
mercados para poder gerar e captar mais
valor e defender os resultados alcançados –
pensamos que a resposta é “sim”.

LONGO
( 5 países)

Fonte[14,7%]
Elaboração própria com base em AMECO

(*) - Holanda, Bélgica, Alemanha, Suiça, Áustria, Hungria, República Checa, Turquia, Marrocos, Tailândia e Indonésia,
(**) - França, Espanha, Portugal, Itália, Eslovénia e Croácia
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Turismo
e crescimento económico

O crescimento económico sustentável da economia portuguesa exige
a construção e difusão de um novo paradigma competitivo e concorrencial
A superação de uma crise que é estrutural obriga a corrigir mas, sobretudo, a mudar
A economia portuguesa encontra-se "a meio" de uma transição relativamente longa para um novo paradigma competitivo
imposto pela concorrência acrescida nascida da aceleração da globalização, pelo alargamento da União Europeia e pelo regime
macroeconómico da União Económica e Monetária, que importa concluir com sucesso e o mais rapidamente possível.
A imperiosa necessidade da transição para um novo paradigma competitivo é marcada, decisivamente, por três áreas críticas de
ação onde se ganha, ou se perde, o sucesso na superação da crise estrutural de crescimento da economia portuguesa:


O aumento cumulativo da produtividade-valor (primado do “melhor” sobre o “mais”) reconhecendo que as principais
dificuldades competitivas da economia portuguesa não correspondem tanto a problemas de produtividade física nas
operações de transformação e produção (eficiência) mas, sobretudo, a problemas de posicionamento nas atividades com
maior relevância nas cadeias de valor de satisfação de procuras de empresas e de consumidores em mercados
concorrenciais (eficácia);



O desenvolvimento de novos fatores competitivos no terreno da competitividade não-custo (combinação específica de
processos de inovação e de diferenciação indutores de maior valor acrescentado) reconhecendo que importa alargar e
sistematizar organicamente um vasto conjunto de iniciativas colaborativas de adoção, adaptação e desenvolvimento
tecnológico, mais liderantes ou mais seguidistas, nas diferentes e complexas atividades que permitem mobilizar
conhecimento, cultura e criatividade para produzir bens e serviços transacionáveis e que, por ora, são ainda incipientes e
fragmentadas na economia portuguesa;



A intensificação de uma ativa participação na globalização reequilibrando o balanço de ameaças e oportunidades (afetação
prioritária de recursos às atividades de bens e serviços transacionáveis com uma redução do conteúdo importado das
exportações e um aumento da capacidade nacional de satisfação da procura interna) reconhecendo que a reorientação da
economia portuguesa para fora, mas a partir de dentro, que constitui uma prioridade decisiva para favorecer as condições
de crescimento a prazo da economia portuguesa, exige uma mudança global na afetação dos recursos.
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O crescimento económico do futuro faz-se pelo valor, não pelo volume da atividade
A mera recuperação do crescimento económico não é possível… é necessário reinventá-lo
O foco principal da melhoria da competitividade em Portugal não pode deixar de ser a competitividade-valor
ou a competitividade não-custo, isto é, o aumento da eficácia geradora de riqueza suportada pela qualidade dos modelos de
negócio, pelo dinamismo dos mercados de distribuição e venda e pela adequação dos processos de acesso á tecnologia e ao
conhecimento. A melhoria da competitividade da economia portuguesa só será uma realidade duradoura se for baseada no
reforço da capacidade concorrencial do nosso tecido empresarial.
As modernas políticas industriais estruturam-se, no entanto, através da correção das falhas de mercado (gestão de externalidades,
redução das assimetrias de informação, redução do risco e da incerteza e garantia de mercados concorrenciais abertos) e da
promoção da inovação e da diversificação da economia, procurando catalisar o surgimento de novas vantagens competitivas com
expressão alargada nos mercados.
A promoção da competitividade-valor suscita, também, a construção de um novo equilíbrio entre inovação e diferenciação em
articulação com as reformas e ações que acelerem o movimento em direção a novos princípios de competitividade e de
atratividade no comércio e no investimento internacional. Este novo equilíbrio só pode ter sucesso no estímulo à intensificação da
especialização internacional da economia portuguesa insuficientemente ancorada nas geografias determinantes do crescimento
económico mundial.
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O Turismo, decisivo no ajustamento da economia portuguesa, poderá ser ainda mais
decisivo na reinvenção de um crescimento mais competitivo e internacional
Para tal é preciso responder à oportunidade conjuntural com um salto qualitativo estrutural
O Turismo foi decisivo na evolução
da economia portuguesa depois da crise
económica e financeira internacional de
2008-2009, quer no período de
ajustamento, dominado pela austeridade,
quer, sobretudo, no período de
recuperação posterior, uma vez terminado
o programa de auxílio financeiro em 2014.

Evolução do contributo do turismo para as exportações e para o saldo externo | 2007-2016

O Turismo, protagonista na “viragem para
fora” da economia portuguesa, revelou-se,
também, como um fator chave de
resiliência na economia portuguesa.
O Turismo, se responder à oportunidade
conjuntural do presente com um salto
qualitativo estrutural na competitividade
das condições de oferta e da capacidade
concorrencial na disputa dos mercados
emissores, será ainda mais decisivo na
reinvenção do crescimento económico em
Portugal.

Fonte: Banco de Portugal
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A economia portuguesa permanece insuficientemente internacionalizada
A intensificação recente, apesar de positiva, precisa de ser mantida e alargada

A intensificação da internacionalização da
Evolução do consumo de não residentes e peso no consumo total | 1995-2016
(índice face à evolução do consumo total em Portugal, 1995=100)
economia portuguesa, despoletada pela crise
económica e financeira internacional e pelo
Peso no consumo de
ajustamento, em austeridade interna, para fazer
bens não duradouros e serviços
face a uma crise da dívida soberana que ameaçava
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Fonte AM&A com base em INE
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O caso português surge, também, como um ciclo
virtuoso de expansão conjunta das despesas de
consumo dos não residentes em Portugal e dos
seus residentes no exterior, com as primeiras a
crescerem bastante mais e a garantirem uma
saldo externo positivo aumentado.
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1995

O Turismo, protagonista nessa “viragem para
fora”, ganhou, também, desde 2010, um
protagonismo muito significativo nas despesas de
consumo no mercado doméstico, onde as
despesas dos não residentes ultrapassaram os
10% em 2016, registando, desde então, um
crescimento superior 60%, que lhes conferiu um
contributo bem mais expressivo, no estímulo da
procura interna, do que as medidas de mitigação e
reposição dos sacrifícios da austeridade.

O turismo pode ser ainda mais uma das principais alavancas de criação de emprego
e de riqueza e um forte catalisador do crescimento da economia portuguesa
O tempo é de transição e mudança vivido a olhar para a frente com base na qualidade
O futuro próximo do turismo representa, à escala mundial, um tempo de consolidação das mudanças associadas a um
conjunto de tendências que aceleram a globalização, transformam as cadeias de geração e partilha de valor, questionam as
hierarquias estabelecidas entre os grandes mercados emissores e recetores, nomeadamente entre as economias mais
avançadas e as economias emergentes.
O futuro próximo do turismo representa, à escala nacional, um tempo de transição sob o impacto daquelas tendências. As
opções estratégicas no horizonte da próxima década não são sobre mudar ou não mudar, mas sobre o sentido e alcance da
mudança na resposta às tendências prevalecentes na disputa concorrencial dos fluxos de turistas e de despesas turísticas e
das iniciativas e investimentos estruturantes na sua atração sustentável.
As grandes escolhas estratégicas do desenvolvimento do turismo em Portugal só podem feitas, neste horizonte, olhando para
a frente e não para trás, isto é, não se definem por uma simples vontade de corte ou rutura com o passado mas, antes, por
uma exigente reorganização, valorização e potenciação dos ativos civilizacionais (naturais e ambientais, culturais e
patrimoniais), infraestruturais, empresariais e humanos existentes para agarrar sustentadamente as novas oportunidades.
O turismo já é, e pode ser ainda mais, uma das principais alavancas de criação de emprego e de riqueza na
internacionalização da economia portuguesa e um forte catalisador do seu crescimento, contribuindo adicionalmente para
alargar as fronteiras da orientação transacionável nas outras atividades com que se relaciona, a montante e a jusante.
O principal desafio estratégico colocado ao desenvolvimento do Turismo em Portugal configura-se como um desafio de
crescimento, mas, sobretudo, como um desafio de qualidade no crescimento, onde o primado da qualidade sobre a
quantidade, e dos fluxos de valor sobre os fluxos de turistas, possa fazer o seu caminho de forma segura
e sustentável.
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Uma estratégia
de resposta aos grandes
desafios do turismo
em Portugal

Uma estratégia para o desenvolvimento competitivo e sustentável do Turismo

O desenvolvimento do Turismo requer uma estratégia de reencontro do país com o turismo

O desenvolvimento turístico em Portugal, enquanto alavanca para um desenvolvimento económico portador de
uma maior coesão social e territorial, requer a construção de plataformas de cooperação, estáveis e cumulativas,
polarizadas pela eficiência coletiva e envolvendo investimento público e privado.
Estas plataformas só alcançarão a eficácia necessária se a sociedade portuguesa consensualizar uma orientação
ativa e explícita para a intensificação do envolvimento organizado do país e das suas regiões na globalização das
viagens e turismo.
Uma estratégia de sucesso para o desenvolvimento do Turismo em Portugal e nas suas regiões no horizonte da
próxima década tem de se configurar, neste quadro, como uma estratégia de reencontro do país com o turismo:
• Reencontro no sentido de configurar o turismo como atividade de futuro, empresarialmente inovadora,
avançada e exigente em matéria de competências e qualificações (e não como atividade tradicional pouco
exigente ou atividade refúgio para o impacto das crises noutras atividades), e a hospitalidade como um valor
humano vertical de tolerância e abertura, cosmopolita e universal (e não como reflexo de um menor
desenvolvimento ou de uma maior dependência);
• Reencontro no sentido de garantir o contributo efetivo do turismo para a melhoria da qualidade de vida da
população, seja no mundo urbano, seja no mundo rural;
• Reencontro no sentido de traduzir uma prioridade nacional em condições efetivas de promoção, facilitação e
aceleração dos investimentos turísticos num quadro de regras, realista, estável e transparente de
ordenamento do território, conservação da natureza e proteção ambiental;
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Uma estratégia para o desenvolvimento competitivo e sustentável do Turismo
O acesso a maior facilidade e retorno de valor nas viagens requer vencer cinco desafios

O principal desafio estratégico colocado ao desenvolvimento do Turismo em Portugal é o do rebalanceamento das condições
necessárias e suficientes que lhe podem vir a garantir quer o acesso a uma maior facilidade nas viagens no custo, tempo,
serviço, disponibilidade e fiabilidade, quer o acesso a um maior retorno no valor acrescentado gerado, como destino turístico
reconhecido e premiado pela sua sustentabilidade económica, social e ambiental.
Portugal deve ser capaz de vencer, no horizonte da próxima década, um conjunto diversificado de desafios mais específicos
que organizam os processos concretos através dos quais pode ser alargado o tempo da estadia e aumentada a despesa
média dos turistas, que, sem perder de vista a respetiva interação e convergência, podem ser sistematizados em torno de
cinco dimensões principais:
• Um desafio de internacionalização
O desenvolvimento consequente das Viagens e Turismo em Portugal exige um maior e mais ativo envolvimento na
globalização, seja pela internacionalização dos negócios, seja pelo alargamento e aprofundamento dos mercados
emissores para os quais o destino Portugal supere patamares críticos de relevância, seja pela expansão e diversificação das
combinações de produtos e experiências em sintonia com as caraterísticas das procuras mais dinâmicas na geometria dos
cursos de viagem adaptados à posição geoestratégica do nosso país.
• Um desafio de atratividade
O reforço da atratividade do destino Portugal exige a consolidação e comunicação dos fatores bem estabelecidos — onde a
hospitalidade e a segurança são absolutamente fundamentais, mas onde uma nova ambição na reabilitação e revitalização
patrimonial não deve ser descurada — e a construção e comunicação de novos fatores combinando identidade e
autenticidade, inovação e criatividade — onde a projeção, vivificada no presente, da experiência histórica portuguesa de
aproximação entre povos e civilizações também não deve ser descurada — num quadro suscetível de permitir uma
diferenciação positiva nas motivações dos turistas no contexto concorrencial do destino Portugal.

:
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Uma estratégia para o desenvolvimento competitivo e sustentável do Turismo
O acesso a maior facilidade e retorno de valor nas viagens requer vencer cinco desafios
• Um desafio de competitividade
O reforço da atratividade do destino Portugal não é alcançável sem o reforço da competitividade dos agentes,
operadores e empresas turísticas, o que requer o reforço da eficiência e organização empresarial, favorecendo a sua
capitalização, o seu ritmo de inovação e obtenção de ganhos de produtividade, um aprofundamento da lógica
colaborativa ao longo da cadeia de valor, uma qualificação apreciável do capital humano e uma diversificação,
sofisticação e/ou genuinidade das ofertas visando patamares objetivos de excelência.
• Um desafio de sustentabilidade
O desenvolvimento sustentável do turismo em Portugal exige uma nova atitude de respeito, preservação e valorização
das várias e diversificadas formas de capital natural, superando, simultaneamente, as visões limitadas que, de um lado e
doutro, vão impedindo a construção e consolidação de sinergias efetivas entre turismo e ambiente e a afirmação das
paisagens como fatores de atratividade turística e viabilizando ofertas turísticas demasiado estreitas e/ou demasiado
pesadas em termos de custos coletivos. O caminho do turismo sustentável, que Portugal vai trilhando, exige um novo
impulso traduzido num conjunto cumulativo e sustentado das ações que aportem qualidade e viabilidade aos novos
investimentos e permitam, ainda, corrigir alguns dos erros do passado.
• Um desafio de governação
A eficácia das políticas públicas de suporte ao desenvolvimento competitivo do turismo em Portugal e nas suas regiões
depende decisivamente da qualidade de um verdadeiro modelo de governança, onde se torne mais efetiva a confiança
entre os agentes mais relevantes, combinando adequadamente a cooperação público-público, privado-privado e
público-privado, onde se produza informação de melhor qualidade e com maior prontidão para gerar conhecimento e
dar inteligência às decisões estruturantes e onde seja possível juntar esforços e recursos no reforço global da promoção
turística.
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