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A chegada de turistas 
internacionais aos diversos 
destinos mundiais cresceu cerca 
de 4,5% alcançando os 440 
milhões no primeiro semestre de 
2011.
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International tourism grew by almost 5% in the first half of 

2011 totalling a new record of 440 million arrivals. Results 

confirm that, in spite of multiple challenges, international 

tourism continues to consolidate the return to growth 

initiated in 2010. 

Advanced economies grow faster than expected

(Nota da Organização Mundial do 
Turismo de 7-09-2011)

Advanced economies grow faster than expected

International tourist arrivals are estimated to have grown by 

4.5% in the first half of 2011, consolidating the 6.6% 

increase registered in 2010. Between January and June of 

this year, the total number of arrivals reached 440 million, 

19 million more than in the same period of 2010.Growth in 

advanced economies (+4.3%) has maintained strength and 

is closing the gap with emerging economies (+4.8%), which 

have been driving international tourism growth in recent 

years. 



Em Portugal o Turismo superou, 
entre Janeiro e Julho, as metas 
anuais previstas no Plano 
Estratégico Nacional do Turismo 
ao gerar mais 1,48 milhões de 
dormidas.

(Jornal OJE de 21-09-2011)



A Secretaria de Estado da Cultura 
e a Secretaria de Estado do 
Turismo anunciaram a criação, no 
mês de Outubro, de uma comissão 
mista que terá por missão mapear 
o País e ver quais os pontos em o País e ver quais os pontos em 
que é necessário e urgente a 
colaboração.

(Diário de Notícias de 20-09-2011)



O simples crescimento percentual 
da actividade turística pouco nos 
revela sobre os benefícios, a longo 
prazo, para o património cultural 
ou para as populações locais.

Ao olhar para o Turismo pela Ao olhar para o Turismo pela 
óptica do interesse colectivo 
devemos estar conscientes dos 
seus benefícios económicos, 
sociais e até culturais, mas não 
podemos descurar a antevisão dos 
seus efeitos negativos em zonas 
de maior pressão.



A maioria dos nossos centros históricos, incluindo os mais visitados, ainda esconde 
problemas de decadência social e física.



O Turismo Cultural já está em 
muitos casos a converter-se num 
protagonista fundamental da 
recuperação urbanística e 
arquitectónica de importantes 
centros históricos.centros históricos.

Este turismo induz investimentos 
na reabilitação e reutilização de 
edifícios, quer monumentais, quer 
mais modestos destinados à 
habitação ou a equipamentos e ao 
comércio.



Por onde começar?

•Aprofundar o conhecimento da 
história das cidades, das vilas e 
aldeias históricas;

•Adoptar uma estratégia 
concertada de conservação do concertada de conservação do 
património;

•Estudar estratégias de defesa do 
património intimamente ligadas ao 
desenvolvimento económico e à 
criação de emprego.



Por onde começar?

•Orientar o turismo para a 
revitalização das tradições e do 
comércio local;

•Orientar o turismo para a 
utilização de pequenas unidades utilização de pequenas unidades 
hoteleiras;

•Evitar organizar cidades para o 
turismo mas, pelo contrário 
desenvolver novas ideias de 
cidade onde o turismo tenha lugar 
e deixe claros benefícios às 
comunidades locais.



Por onde começar?

•Apresentar com rigor e qualidade 
científica o significado dos nossos 
monumentos e conjuntos 
patrimoniais;

•Seleccionar com rigor os eventos •Seleccionar com rigor os eventos 
a realizar nos grandes 
monumentos e a sua animação 
cultural.

Castelo de Palmela, 1999



O Castelo de Palmela, de Alcácer 
do Sal e de Sesimbra, fazem parte 
de uma unidade histórica 
relacionada com o extremo 
ocidental de uma via que, em 
período islâmico, ligou os portos período islâmico, ligou os portos 
atlânticos às cidades de Évora, 
Beja e Badajoz.



O actual núcleo histórico de 
Palmela completa a história do 
castelo e forma com este e com as 
encostas livres a sul e a nascente 
uma unidade de paisagem cultural.

Esta unidade é o resultado da 
relação entre o homem e o meio 
físico, e também o reflexo da sua 
História ao longo de mais de mil 
anos.



Proteger o centro histórico de 
Palmela implica:

•Identificar e proteger o sítio de 
Palmela;

•Desenvolver com a administração 
central um plano que permita a 
gestão do sítio, apoiada nas 
competências municipais.
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