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Turismo, Arqueologia e Desenvolvimento.
Gestão de Áreas Arqueológicas com fins Turísticos.
O caso de Conimbriga
FABIO CARBONE * [ heraonline@gmail.com ]

Resumo | O património arqueológico e a produção de conhecimento relacionada com o seu estudo levam à reflexão
sobre a optimização da sua gestão e função socioeconómica e cultural. Se, por um lado, o Turismo representa um veículo
de optimização e exploração do património, por outro, é preciso monitorizar constantemente os modelos utilizados
no processo de valorização. Este artigo aborda o tema da gestão do património arqueológico com fins turísticos: após
uma aprofundada análise da literatura se procede para a investigação de um caso de estudo, a área arqueológica de
Conimbriga (Portugal), já há décadas estritamente ligada à actividade turística. Salientados os pontos fortes e pontos
fracos na gestão e valorização turística do património arqueológico e gestão do conhecimento nesta área, o trabalho
propõe-se como contributo para a melhoria do processo de monitorização e práticas de gestão estratégica do território
conferindo ao património e ao conhecimento arqueológico um papel mais preponderante no processo de desenvolvimento
sustentável, através da sua aliança com o Turismo.
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Abstract | Archaeological heritage and the production of historical and cultural information linked with archaeology,
lead to the consideration of better ways for the optimization of its management and socioeconomic and cultural function.
Tourism represents an instrument of valorisation and promotion of this heritage, but we need to constantly enquire about
the quality of the management models implemented for this process. This article is about the archaeological heritage
management: based on the management quality analyses of Conimbriga, a Portuguese archaeological area, is exposed
an integrated strategic model reflecting the ambition to give to archaeological heritage, and Archaeology itself, a new role
into the sustainable development process through its association with Tourism.
Keywords | Archaeology, Tourism, Strategic Management, Sustainable Development.

* Mestre em Gestão e Desenvolvimento em Turismo pela Universidade do Algarve. Doutorando em Turismo pela Universidade do Algarve e Docente
na área de Património, Turismo e Sustentabilidade na Universidade Lusófona do Porto.

2011

(103-115)
103

