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Resorts integrados como uma importante ferramenta de
desenvolvimento do turismo em Portugal
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Resumo | Actualmente, está-se a assistir em Portugal ao desenvolvimento de novos produtos turísticos que resultam
de investimentos elevados e que procuram oferecer ao consumidor um conjunto de experiências num espaço, que muitas
vezes, por si só, se torna num destino de férias. Trata-se da oferta turística, denominada de acordo com a legislação
em vigor por resorts integrados, cuja redefinição resulta, essencialmente, das alterações comportamentais por parte da
procura.
No entanto, embora a sua importância aquando do desenvolvimento de áreas geográficas até então pouco exploradas
turisticamente seja algo previsível, o desenvolvimento de resorts integrados em Portugal acrescenta alguma polémica,
sobretudo no que se refere a questões como planeamento e ordenamento do território, articulação com outras actividades
económicas existentes no local, integração dos recursos locais, sustentabilidade, entre outras.
Este artigo tem como objectivos: (i) caracterizar a oferta turística actual e potencial dos resorts integrados em Portugal; e
(ii) através do projecto embrionário “Costa do Sal”, evidenciar algumas das problemáticas geradas em torno deste tipo
de empreendimentos, bem como seu potencial na reafirmação da imagem do turismo nacional em geral e, da Região de
Aveiro, em particular.
Palavras-chave | Resorts integrados, “Costa do Sal”, Portugal.

Abstract | Nowadays, we are assisting in Portugal to the development of new forms of touristic products, which result
from high investments, seeking to offer in a single space a set of experiences that often becomes a destination for holiday
by itself. This touristic offer called, accordingly with the Portuguese existing legislation, all inclusive resorts, represents the
main focus of this paper.
Although their importance in the development of less explored geographical areas hitherto becomes predictable, the emergence of all inclusive resorts in Portugal adding some controversy, especially regarding issues such as planning and land
management, coordination in loco with other economic activities, integration of local resources, sustainability, among others.
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C O S TA e C O R F U

This article aims: (i) to characterize Portuguese integrated resorts’ supply (current and potential); and (ii) through an
embrionary project called “Costa do Sal”, to understand, both the problems surrounding this kind of ventures, as well as
their eventual impacts at the destination level.
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