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Nota Institucional

Instituto Politécnico de Tomar
É com enorme satisfação, com um sentimento de orgulho e, igualmente, de missão cumprida,
que o Instituto Politécnico de Tomar tem a honra de apresentar os resultados da Carta
Nacional do Turismo Militar, um projeto inovador e pertinente para a região e para o país.

O Turismo é, por várias razões, uma aposta estratégica nacional, tendo em grande parte
das suas áreas de especialização, uma forte vertente profissional e politécnica. Por isso,
consciente do seu papel no desenvolvimento regional, o Instituto Politécnico de Tomar
tem procurado colaborar com a cidade, com a região e o país na preparação de futuros
profissionais, devidamente qualificados, capazes de contribuir para a criação e densificação
de tecido económico.

Aproveitando a vertente artística, cultural e patrimonial de algumas das suas ofertas
formativas, o Instituto Politécnico de Tomar (IPT) orientou as formações que leciona na
área do Turismo, no sentido do Turismo Cultural, consabidamente uma área em crescimento
rápido, com a capacidade suplementar de qualificar a oferta turística, orientando-a para
segmentos de mercado superiores. Esta linha estratégica tem vindo a ser complementada
com a constituição de redes de investigação capazes de aprofundar um caminho que o IPT
considera particularmente relevante para a estratégia do turismo nacional. A presente
publicação da Carta de Turismo Militar é um dos resultados do trabalho que tem vindo
a ser desenvolvido por estas redes.
O inovador e singular projeto de Turismo Militar, desenvolvido e consubstanciado pelo
Mestre João Pinto Coelho, desde o ano letivo 2005/2006, nasce no IPT, em estreita ligação
com a Licenciatura em Gestão Turística e Cultural e com o Mestrado em Desenvolvimento
de Produtos de Turismo Cultural, fruto de vários contributos relevantes de que importa
destacar os dos Professores António Pires da Silva, na área da coordenação institucional
e Doutor Luís Mota Figueira, na área da coordenação científica, a quem são devidas justas
menções.
A Carta Nacional do Turismo Militar é composta por uma estrutura metodológica inovadora
assente na criação de redes formais e informais e por um modelo inovador de participação
pública. Esta estrutura reflete um trabalho desenvolvido em conjunto com a Brigada de
Reação Rápida, a quem é devida uma palavra de agradecimento nas pessoas do Senhor
Tenente-General Campos Serafino e Major-General Cardoso Perestrelo, Comandantes

da Brigada de Reação Rápida com quem, respetivamente, foi iniciado e terminado o
desafio, e com a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, relativamente à qual
nunca é demais destacar a especial e entusiástica participação do Senhor Presidente da
Câmara, Dr. Fernando Freire.

A publicação da Carta de Turismo Militar visa afirmar e acelerar o desenvolvimento
do conceito de Turismo Militar suportado no intercâmbio técnico e, particularmente,
na aproximação à realidade económica, empresarial e institucional para, a partir da
resolução de problemas e aplicação de soluções, transformar conhecimento implícito em
conhecimento explícito que possa, simultaneamente, alavancar a valorização de recursos
endógenos e a sua transformação em bens transacionáveis e transmitir, às gerações
futuras e aos que nos visitam, uma extraordinária História de 850 anos.
Para alcançar este desiderato, desenvolveu-se uma parceria académica com a Universidade
de Aveiro e com Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar,
coordenada cientificamente pelo Professor Doutor Carlos Costa, relevante personalidade
académica internacional, consubstanciada no projeto “Turismo Militar: Ativação Turística
do Património Militar Nacional existente nas Unidades Militares do Exército”.

Deve evidenciar-se, ainda, no decurso de todo este projeto, a importância da criação oficial
de parceiros estratégicos, tais como a Direção-Geral do Património Cultural, o Turismo
de Portugal, a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, a Comunidade
Intermunicipal do Médio Tejo, a Direção de História e Cultura Militar, Revista de Turismo
e Desenvolvimento, a Rota Históricas das Linhas de Torres, a Associação Portuguesa de
Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, o Instituto Terra e Memória, a Associação Portuguesa
de Turismo Cultural, entre outros que, com a sua dedicação e espírito de cooperação,
permitiram o pleno cumprimento dos objetivos propostos.
Por último, o IPT reitera uma palavra de reconhecimento e agradecimento à Coordenação Institucional, à Comissão Cientifica, à Equipa Técnica, ao Centro de Investigação,
Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar e aos parceiros institucionais da Carta
Nacional do Turismo Militar, pelo trabalho desenvolvido e pelos resultados alcançados
que, esperamos, serão contributos não despiciendos para a planificação do turismo
nacional e para o posicionamento qualitativo da marca Portugal.
Doutor Eugénio Pina de Almeida

Presidente do Instituto Politécnico de Tomar

Brigada de Reação Rápida
A Brigada de Reação Rápida, conquanto a sua missão de natureza diversa, reconhece a
dimensão global dum projeto desta natureza e esteve, não só ligada à génese do Turismo
Militar, como tem continuado a incentivar os projetos e iniciativas em curso neste âmbito,
realizados por militares desta grande unidade do Exército. São exemplos paradigmáticos,
a elaboração do Plano de Implementação Nacional de Turismo Militar, sob a coordenação
técnica da Direção de História e Cultura Militar e também os dois trabalhos de investigação
realizados com o Centro de Investigação da Academia Militar, visando a adequação das
condições de visitação do património existente nas unidades militares, ou ainda a celebração
de um protocolo entre a Câmara Municipal de Aveiro e o Exército Português, que prevê
designadamente uma melhoria da coleção visitável do Regimento de Infantaria n.10
e afirma o reconhecimento da importância desta unidade na valorização do património
histórico da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. Apraz-me também destacar
as excelentes relações existentes com o Instituto Politécnico de Tomar (IPT), com o qual
enquanto Comandante da Escola de Tropas Paraquedistas tive oportunidade de firmar
um protocolo de cooperação institucional que, tem sido instrumental na criação da base
científica que tem estruturado toda a investigação em curso e onde, no ano transato, estive
presente na celebração do protocolo de cooperação no âmbito do Turismo Militar entre
o IPT e o Ministério da Defesa Nacional. O interesse que esta temática tem assim suscitado
em diversas entidades públicas e privadas, sobretudo na tutela com a sua inscrição no Plano
Estratégico Nacional do Turismo, relevaram a necessidade da adequação e desenvolvimento
de um trabalho desta natureza aos novos desafios entretanto suscitados. É neste contexto
que a publicação das conclusões do debate que a Carta Nacional do Turismo Militar nos
trouxe me parece de importância significativa para a consolidação deste novo caminho
para o património histórico-militar nacional. Sendo Comandante duma Brigada com um
significativo património material e imaterial, alicerçado pelo contributo dos Militares
Portugueses nas Campanhas Ultramarinas e mais recentemente nos diferentes Teatros
de Operações dos atuais cenários de conflitualidade, é para mim fundamental o dever

de preservação da Sua Memória e reconheço a importância que este projeto tem neste
desígnio. Considero, pois, que a Brigada de Reação Rápida, não comprometendo os seus
estabelecidos padrões de operacionalidade e salvaguardando as limitações próprias e
inerentes à sua missão de preservação da soberania nacional, deverá continuar a apoiar
o desenvolvimento do Turismo Militar em Portugal e a garantir a sedimentação duma
iniciativa que valorize e promova a nossa memória coletiva e prestigie o Exército e as
Forças Armadas.
Major-General Carlos Alberto Grincho Cardoso Perestrelo

Comandante da Brigada de Reação Rápida

Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha
“Em todas as partes do mundo por onde andei, ao ver uma ponte perguntei quem a tinha
feito, respondiam os portugueses; ao ver uma estrada fazia a mesma pergunta e respondiam:
portugueses. Ao ver uma igreja ou uma fortaleza, sempre a mesma resposta, portugueses,
portugueses, portugueses.
Desejava pois, que da ação francesa em Marrocos daqui a séculos seja possível dizer o mesmo”
Marechal Louis Hubert Liautey (1854-1934)

Portugal teve um papel protagonista no mundo durante séculos a fio, criando monumentos,
gerando rotas, emigração de gentes, mutuação de fauna e de flora.
Essa epopeia mudou o mundo deixando vestígios em todos os continentes.

Vila Nova da Barquinha tem na sua génese o gosto pela coisa militar. Desde os primórdios
da nacionalidade, na reconquista, com Almourol. No século XV, com Frei Gonçalo Velho,
comendador de Almourol e da Cardiga, que mandou construir na foz do Zêzere, Cafuz,
Praia do Ribatejo, as primeiras galeotas que partiram à descoberta dos Açores. No século
XIX, com os pontoneiros, em Tancos. No século XX, com o Corpo Expedicionário Português
protagonista do “Milagre de Tancos” e da “Cidade de Paulona”, a arma de Engenharia, a Força
Aérea (Base Aérea n.º 3) e as Tropas Paraquedistas que no próximo ano completam 60 anos
no nosso concelho.
Viveram neste território milhares e milhares de cidadãos que cumpriram a sua missão
ao serviço da Pátria e que, com saudade, recordam esses tempos.

A este trajeto coletivo, assente nos laços hodiernos de familiaridade e de estima, somamos
o campo institucional da defesa da causa pública, princípios e valores que quer a instituição
militar quer o Município, partilham e comungam.

Assim, quando, em 2010, fui contatado para fazer parte do Projeto Turismo Militar para
posterior feitura de uma Carta Nacional, abracei tal ideia por entender que a matéria era
estratégica para Vila Nova da Barquinha, para a região e para Portugal.

Ciente estou que o desenvolvimento de produtos de turismo militar e de ações deste tema,
num mundo cheio de símbolos portugueses, num país que dispõe de incomensuráveis
unidades e instalações militares, museus e fortes, demonstram um colossal potencial
histórico e cultural e são um potencial de consumo turístico que não podemos olvidar.
Dr. Fernando Freire

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha
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Introdução

Volvidos dois anos, iniciados em dezembro 2013 e concluídos em dezembro 2015, a Carta
Nacional do Turismo Militar está em condições para ser consubstanciada e viabilizada
para ser apresentada publicamente, na qualidade de proposta de documento orientador,
dinâmico e fomentador de novos contributos académicos, empresariais e institucionais,
no domínio do Turismo Militar.

Ao contrário do que a própria designação ou marca possam sugerir, a Carta Nacional do
Turismo Militar não pretende, nem claramente fez parte dos seus propósitos iniciais,
ser um inventário ou um repositório cartográfico, ou até mesmo ser documento
subordinado à prática do mapeamento geográfico. A função utilitária submete-se à
função congregadora de contributos em ordem a proporcionar um espaço de encontro
de investigadores, estudantes, profissionais de várias atividades, mormente militares,
empresariais e académicas. Pretende-se, assim, apresentar um documento didático e
pedagógico, direcionado à discussão e apresentação concetual do Turismo Militar, ao seu
processo de desenvolvimento e implementação em Portugal, assim como à sensibilização
e criação de uma cultura associada à temática em estudo. A componente de seguimento,
ou seja, de capacidade para registar as evoluções e as problemáticas do turismo militar
está presente na dimensão institucional consagrada pelo despacho da Secretaria de
Estado da Defesa Nacional.

Suscitada através da criação de uma articulação institucional entre o Instituto Politécnico
de Tomar, a Brigada de Reação Rápida e a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, que
remonta a atividades anteriores de investigação aplicada dentro da mesma temática,
a presente iniciativa resulta, igualmente, da articulação com outros dois projetos.
O entroncamento com o projeto de investigação em desenvolvimento entre a Universidade
de Aveiro e o Instituto Politécnico de Tomar, materializado numa investigação em sede
do Programa Doutoral em Turismo da Universidade de Aveiro, permitiu a elaboração de
uma proposta de validação fundamental subordinada à integração do Turismo Militar na
realidade da estratégica turística nacional. Pretende-se, independentemente da questão
académica relacionada com o doutoramento, partilhar este instrumento de trabalho que é
útil á Coletividade nacional. A integração do trabalho em curso com o desenvolvimento do
projeto “Turismo Militar: Ativação Turística do Património Militar Nacional existente nas
Unidades Militares do Exército” no Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação
da Academia Militar (CINAMIL), contribuiu e permitiu concretizar os resultados patentes
nesta publicação.
Assim, vocacionado, em sentido lato, para a construção, dinamização e sensibilização
conceptual, este projeto teve a particularidade de ter sido ampliado temporalmente.
Esse alargamento de prazos deveu-se às necessidades de análise e de discussão mais
aprofundadas, detetadas pelos resultados alcançados, assim como na intenção e tentativa
de conjugação parcial dos resultados obtidos dos diferentes projetos em desenvolvimento.
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Para tal, a constituição de parcerias e a criação de uma rede institucional para o cumprimento
dos objetivos enunciados, contribuiu, não só para a singularidade da iniciativa como
para o alargamento do seu raio de ação e de abrangência de aplicação/observação a
nível nacional. Neste sentido, a estratégia seguida demonstrou estar em conformidade
com os objetivos inicialmente traçados: valorizar o turismo patrimonial tanto material
quanto imaterial, focando-o na dimensão do segmento de turismo militar envolvendo-o no
pressuposto do desenvolvimento territorial de base comunitária abrangendo continente
e arquipélagos nacionais.
Estrategicamente compaginada com as orientações internacionais e nacionais, quer
legalmente como institucionalmente, a Carta Nacional do Turismo Militar foi edificada
através da aplicação de um modelo singular de participação pública. Esse modelo combinou
a participação de especialistas nas diferentes áreas, com instituições e organizações
associadas diretamente ao objeto de estudo, com uma significante representação do
tecido empresarial, assim como com público em geral.
A escassez de literatura nacional sobre esta temática acresce a responsabilidade da presente
publicação e, atendendo à crescente procura de informação sobre o tema em análise,
compromete os organizadores, os autores e as instituições parceiras, na continuação,
individual ou coletiva, dos resultados aqui plasmados. Contudo, o contributo dos muitos
parceiros que foram produzindo valor documental e bibliográfico é de registar.

14
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PARTE I

Apresentação do Projeto

Coordenação Institucional

Consciente das minhas limitações e fracos recursos decidi aceitar o convite que me foi
formulado pelo Doutor Luis Mota Figueira, para fazer parte da comissão institucional da
apresentação do projeto da “Carta Nacional de Turismo Militar”, essencialmente pelas
três razões que passo a enunciar:

Em primeiro lugar desde que, por solicitação do Senhor Professor Doutor Pacheco de
Amorim aceitei ser candidato em eleições para presidente do IPT, cargo que exerci durante
5 anos, fortaleci, de tal modo, a minha ligação à instituição, que jamais poderei recusar
o meu contributo na realização de quaisquer projeto ou evento que possa traduzir uma
mais-valia para o IPT.

Em segundo lugar, com a concordância do Presidente do IPT, Doutor Eugénio Pina de
Almeida e o conhecimento dos restantes elementos da comissão, Major General Fernando
Serafino, Comandante da Brigada de Reação Rápida e Dr. Fernando Freire, Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, é para mim uma grande honra e um prazer
enorme compartilhar o trabalho e as dificuldades de execução de tão aliciante projeto.

Por fim, em terceiro lugar, não podia deixar de referir que esta participação me permite
a aquisição de uma importante valorização pessoal, pois trabalhar com pessoas que nas
suas áreas de ação são de uma competência inquestionável (membros das comissões
institucional e científica do projeto), permite-nos sempre aprender mais e consolidar
melhor os nossos conhecimentos.

O património militar, histórico e cultural, é de uma riqueza incalculável e mantê-lo limitado
apenas ao conhecimento de alguns privilegiados é, na minha perspetiva, um erro enorme
e uma grande maldade prestada à história e cultura do nosso país.
Este projeto permite contribuir para o desenvolvimento de produtos com a marca Turismo
Militar e simultaneamente enriquecer a nossa sociedade que todos pretendemos cada
vez mais conhecedora e mais vivida culturalmente.
O trabalho desenvolvido até agora pela organização, o interesse e entusiasmo revelado
pelas mais diversas instituições que têm aderido ao projeto como parceiros ou simplesmente contribuindo com as suas críticas e sugestões, permitem-nos confiar na plena
concretização do projeto.

O presente relatório dará a conhecer todo o desenvolvimento das diferentes fases do
projeto já concretizadas e pela sua leitura e análise podemos verificar que a minha
confiança, já declarada, tem toda a razão de ser.
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Não poderia concluir este pequeno e simples texto sem dar testemunho do excelente
e exaustivo trabalho que, sob a orientação do Doutor Carlos Costa e Doutor Luis Mota
Figueira tem sido desenvolvido pelo Dr. João Pinto Coelho, pois sem ele não me parece
que fosse possível atingir os objetivos pretendidos.

Por fim, quero deixar o meu agradecimento ao Doutor Eugénio Pina de Almeida e aos
meus parceiros de comissão pela disponibilidade sempre manifestada para o êxito e
concretização do projeto da Carta Nacional de Turismo Militar.
Dr. António Pires da Silva

Presidente do Conselho da Presidência do Instituto Politécnico de Tomar

18
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Convidado a integrar a publicação da “Carta Nacional do Turismo Militar”, na qualidade
de coordenador institucional, surge-me oportuno sublinhar publicamente através da
presente nota, não apenas o mérito da ideia do “Turismo Militar” e do conceito que
lhe está associado mas também e muito justamente, a competência, a perseverança e
sobretudo o espírito de missão do grupo restrito de pessoas que estiveram na sua génese
e no subsequente desenvolvimento do conceito, que ao fim destes anos culmina com a
publicação das conclusões da sua carta nacional, iniciativa patrocinada pelo Centro de
Investigação da Academia Militar.
Com efeito, lembro a reunião onde pela primeira vez contactei com o tema do “Turismo
Militar” e com as pessoas que desde início estiveram envolvidas no seu estudo, realizada
no quartel-general da Brigada de Reação Rápida, em Tancos, em agosto de 2011, poucos
dias após ter assumido o comando daquela brigada do Exército. Foi precisamente no
decurso dessa reunião que pude identificar dois fatores determinantes para formar uma
opinião institucional de apoio ao projeto que já na altura se desenhava.

O primeiro, desde logo, foi a perceção que retive sobre o potencial extremamente
interessante que o conceito em si encerra, projetando-se muito para além daquilo que
à primeira vista, errada e inadvertidamente, se podia considerar como uma tipologia
de turismo orientado para um público restrito e essencialmente militar. Longe disso!
O “Turismo Militar” tem antes o mérito de se destinar a um público mais abrangente,
capaz de criar oportunidades reais que alavanquem o desenvolvimento da economia,
sobretudo a nível regional e local, particularmente no interior do nosso País, no âmbito
do turismo cultural e que fomentem, ao mesmo tempo, a cidadania, através do convite
que dirigem aos cidadãos para aprofundarem o conhecimento da nossa História e do
património histórico-militar disponível no dispositivo do Exército, oferecendo uma nova
perspetiva a partir do “terreno” e uma visão, quiçá mais próxima, daquilo que poderá ter
sido a vivência militar de jovens portugueses que nos antecederam como Soldados, em
épocas e em circunstâncias por vezes bem difíceis para Portugal.

O segundo fator, também ele importante por se constituir condição indispensável à materialização do potencial identificado no primeiro, foi a credibilidade da equipa, na altura
ainda restrita, que esteve na génese da ideia de “Turismo Militar” e no desenvolvimento
do conceito, nomeadamente os senhores professor Luís Mota Figueira, mestre João Pinto
Coelho, ambos do Instituto Politécnico de Tomar, e o senhor tenente-coronel Fernando Luz
Costa, da Brigada de Reação Rápida e então colocado na Escola de Tropas Paraquedistas.
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19

A sua atitude determinada, o seu entusiasmo e motivação em prosseguir na concretização
dos objetivos a que se propunham só podia decorrer, inequivocamente, da confiança que
depositavam no projeto e nas capacidades e competências que no conjunto conseguiam
mobilizar, atributos indispensáveis para o sucesso do projeto.
Ora, a consistência do caminho percorrido desde então, de que resultou a divulgação e
consolidação do conceito de “Turismo Militar”, com o consequente alargamento do universo
de pessoas envolvidas no projeto e de entidades interessadas no seu desenvolvimento,
a publicação da “Carta Nacional do Turismo Militar” e o alinhamento, desde já, de novas
ideias que se constituem desafios para a operacionalização do conceito num futuro
próximo, constituem um bom augúrio para o “Turismo Militar” e comprovam bem a
validade dos dois fatores enunciados.

Portugal foi na sua génese uma nação de Soldados e a preservação do património histórico-militar é uma ação estruturante na afirmação da coesão e identidade nacionais que não
deve ser descurada, mesmo perante dificuldades conjunturais. Nessa perspetiva, o Turismo
Militar assume-se, simultaneamente, como responsabilidade e desafio. Responsabilidade
porque encerra o compromisso de fazer emergir na diversidade cultural, caraterística
da sociedade contemporânea, os valores associados ao legado dos nossos antepassados
que consolidaram a nossa identidade enquanto estado soberano. Desafio por se propor
desenvolver e consolidar um produto apelativo, articulado de forma inclusiva, no respeito
da especificidade e missões das Forças Armadas.

Sabemos que carregamos connosco o legado dos caminhos que percorremos. Ao querermos
desbravar novos caminhos assumimos a responsabilidade de definir um percurso
sólido e seguro para os que nos sucederem. Felicito portanto, os percursores deste
novo caminho e todos aqueles que o ajudam a consolidar, pela competência e espírito
de missão evidenciados na produção deste trabalho que reputo de interesse nacional e
que constitui, também, uma homenagem à memória de todos os jovens Soldados que
ao longo da nossa História deram o melhor de si próprios, por nós, ao serviço da Pátria.
Bem hajam.

Tenente-General Fernando Celso Vicente de Campos Serafino
Comandante da Logística do Exército
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O Município de Vila Nova da Barquinha, onde várias unidades se inserem geograficamente,
veio ab-initio a integrar, com total entrega, o grupo de trabalho criado no âmbito regional
designado “TURIMIL”, abrangendo elementos do Exército, da academia e da autarquia.
Este grupo reuniu informação, realizou seminários públicos e publicou diversos trabalhos sobre a temática do turismo militar sempre com a entrega e apoio inequívoco dos
Comandos das unidades militares sediados no nosso concelho, do Dr. João Pinto Coelho,
do Prof. Luís Mota Figueira, dos presidentes do Instituto Politécnico de Tomar (IPT)
Prof. Pires da Silva e do Prof. Eugénio Almeida.
Tinha então a certeza que a região possui um enorme potencial para o desenvolvimento deste
novo produto turístico em Portugal. Claramente que esta certeza tem uma razão humana
subjetiva intrínseca, a de ser militar da Força Aérea na situação de reforma. Tal posição
permite-me olhar o nosso território com especial carinho, afeto e vislumbrar nele muitas
unidades que indiciam um forte potencial de exploração turística, quer pela sua importância
histórica e cultural, quer pela possibilidade de construção de temáticas, de propostas
integradas de experiências turísticas diferenciadas e de características únicas em Portugal.

São muitos os exemplos, públicos e notórios, desde a visitação a unidades por onde
passaram milhares de cidadãos no cumprimento do serviço militar no Polígono de Tancos,
como a deslocação ao espaço museológico das tropas paraquedistas, com enorme legado
documental e de armamento capturado na guerra do ultramar, até à visita ao Regimento
de Engenharia n.º 1, em Tancos, onde podemos vislumbrar todos os modelos de pontes
introduzidos em Portugal pela engenharia militar, desde o séc. XIX, aos saltos de paraquedas
em aeronaves privadas, aos exercícios de fuga e evasão, etc. Estas oportunidades poderiam
oferecer dias de grandes desafios e emoções, longe do stress das rotinas profissionais, o que
constituiria uma oportunidade única para as empresas motivarem os seus colaboradores.
Também, através de desportos radicais e atividades de estratégia, permitiriam aos turistas
desenvolvem o espírito de equipa, a liderança, a gestão do tempo, valores fundamentais
no mundo cada vez mais empreendedor, comercial e global.
Certo é que tenho registado, no nosso território, um aumento significativo de cidadãos
atraídos para práticas voltadas para o contato com heranças culturais e históricas militares,
pelo que continuo a defender que devemos valorizar e abrir as unidades aos visitantes, sem
prejuízo das legítimas questões operacionais, sempre numa ótica socialmente integrada
de fortalecer a identidade e imagem púbica das Forças Armadas.
Dr. Fernando Freire

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha
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Organização

Entidades Organizadoras

Comissão Científica

Instituto Politécnico de Tomar

Doutor Luís Mota Figueira

Brigada de Reação Rápida

Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha
Centro de Investigação, Desenvolvimento
e Inovação da Academia Militar
Coordenação Institucional
Dr. António Pires da Silva

Presidente do Conselho da Presidência
do Instituto Politécnico de Tomar

Major-General Fernando Serafino

Comandante da Brigada de Reação Rápida

Dr. Fernando Freire

Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova da Barquinha

Instituto Politécnico de Tomar

Doutor Carlos Costa

Universidade de Aveiro

Doutor Fernando Grilo
Universidade de Lisboa

Doutor Francisco Carvalho
Instituto Politécnico de Tomar

Coronel Luís Albuquerque

Direção de História e Cultura Militar

Tenente-Coronel Fernando Costa
Brigada de Reação Rápida

Mestre João Pinto Coelho

Instituto Politécnico de Tomar

Equipa Técnica
Dr. Christopher Pratt

Instituto Politécnico de Tomar

Dra. Sandra Pires

Instituto Politécnico de Tomar

Dra. Beatriz Medina

Instituto Politécnico de Tomar

Projeto de investigação em desenvolvimento entre a Universidade de Aveiro e o Instituto
Politécnico de Tomar, materializado numa investigação em sede do Programa Doutoral em
Turismo da Universidade de Aveiro, subordinada à integração do Turismo Militar na realidade da
estratégica turística nacional, realizada pelo Mestre João Pinto Coelho sob a orientação científica
do Doutor Carlos Costa (UA) e do Doutor Luís Mota Figueira (IPT).

Publicação de parte integrante dos resultados obtidos no projeto “Turismo Militar: Ativação
Turística do Património Militar Nacional existente nas Unidades Militares do Exército”, realizado
no Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar (CINAMIL), de abril
2014 a novembro 2015.
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Contexto Académico e Institucional

A proposta de “Carta Nacional do Turismo Militar” centra-se num conjunto de acontecimentos e no desenvolvimento de ações sobre a temática do “Turismo Militar”, dos quais
se destaca:

• As conclusões das Primeiras Jornadas de “Turismo Militar”, realizadas a 7 de
dezembro 2010 no Instituto Politécnico de Tomar, que contaram com a presença
do Senhor Secretário de Estado do Turismo, em funções à data, Dr. Bernardo
Trindade e com o representante do Senhor Secretário de Estado da Cultura,
Dr. Gonçalo Couceiro (no momento desempenhando as funções de Diretor do
IGESPAR), e que determinaram a pertinência e a necessidade de estudo da
exequibilidade de integração do Património Histórico-Militar no desenvolvimento
de produtos turísticos.
• Os trabalhos de investigação aplicada desenvolvidos no Instituto Politécnico de
Tomar, nomeadamente a dissertação de Mestrado, em 2011, “Turismo Militar como
segmento do Turismo Cultural: Memória, Acervos, Expografias e Fruição turística”,
realizada pelo Mestre João Pinto Coelho, contribuíram para sensibilização do
território do Médio Tejo, com projeção nacional, para a integração do Património,
nomeadamente de índole Histórico-Militar, no processo de desenvolvimento de
produtos de Turismo Cultural.

• A criação do TURIMIL – Grupo de Trabalho de “Turismo Militar”, informalmente
criado após as Primeiras Jornadas de “Turismo Militar” e composto pelo Instituto
Politécnico de Tomar, pela Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha e pela
Brigada de Reacção Rápida, incorporou a missão de desenvolver projetos de
investigação aplicada e ações que visem a contribuição teórica e operacional
do “Turismo Militar”, assim como suscitar e contribuir com investigações a
decorrerem sobre o tema.
• A parceria iniciada em 2012 entre as áreas científicas do Turismo do Instituto
Politécnico de Tomar e da Universidade de Aveiro, materializada numa investigação em sede do Programa Doutoral em Turismo da Universidade de Aveiro,
subordinada à integração do “Turismo Militar” na realidade da estratégica
turística nacional, com a coordenação científica do Doutor Carlos Costa (UA) e
do Doutor Luís Mota Figueira (IPT).

• O Ministro da Defesa Nacional (através do Despacho n.º2278/2013, Diário da
República, 2.ª série – N.º 28 – 8 de fevereiro de 2013) determina a necessidade
de apresentar o património histórico-militar nacional que detenha vocação
turística, de modo a potenciar a economia nacional através da apresentação de
uma proposta de experiências e atividades turísticas e culturais.
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• A inclusão do “Turismo Militar”, no decorrente ano, no “Plano Estratégico
Nacional do Turismo – Revisão do plano de desenvolvimento do turismo no
horizonte de 2015” (Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2013, Diário
da República, 1.ª série — N.º 74 — 16 de abril de 2013) enquanto projeto para
o desenvolvimento de destinos turísticos, não só contribuiu para a afirmação
do conceito, como suscitou indiretamente a colaboração e intervenção das
instituições associadas à operacionalização do “Turismo Militar”.
• Solicitada pela Direção de História e Cultura Militar é elaborado o “Plano Nacional
de Implementação do Turismo Militar”, compaginado tanto com as orientações
estratégicas da Defesa Nacional como com a orientações expressas na última
Revisão do Plano Estratégico Nacional do Turismo (2013), e através de uma linha
de intervenção de ordem económica, social e cultural, apresenta uma proposta
de desenvolvimento de um modelo de ativação turística do Património históricomilitar nacional, adaptado à realidade funcional da atividade turística nacional
e internacional – mercado, procura e oferta – e às orientações estratégicas do
Exército no que concerne à divulgação, abertura e promoção do seu respetivo
Património material e imaterial.

• Criação de Equipa Técnica de Turismo Militar, segundo Despacho nº26/
SEADN/2014 da Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Dra.
Berta Cabral, com o objetivo de “acompanhar a implementação das medidas e
orientações relativas ao Turismo Militar, bem como apresentar as propostas de
programas, atividades e metodologias que entenda adequadas”.
• O desenvolvimento do presente projeto, nomeadamente no que concerne ao
domínio da operacionalização e da constituição de uma rede estratégica de
parceiros, despoletou a celebração de um protocolo de cooperação entre o
Ministério da Defesa Nacional e o Instituto Politécnico de Tomar. O protocolo foi
celebrado no dia 14 de novembro 2014 e tem por objeto o estabelecimento de
bases de cooperação entre as duas entidades, num quadro de desenvolvimento
conjunto de ações nos domínios da investigação, do desenvolvimento de marcas e
produtos na área da ativação turística do património histórico-militar – Turismo
Militar, assentes no intercâmbio técnico e de meios operacionais, visando a
materialização das referidas ações.
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Objetivos

Apresentar uma proposta de “Carta Nacional do Turismo Militar”, através da reunião de
contributos de especialistas nos domínios associados ao “Turismo Militar”, assim como
da comunidade em geral, passível de ser declarada como um conjunto de considerações
e intenções assertivas, para um melhor entendimento do conceito em estudo e para uma
interpretação estratégica das possibilidades e limites da sua operacionalização sustentada
no território nacional.
Objetivos Específicos:

• Suscitar a participação de diferentes entidades e da comunidade em geral, na
edificação de uma proposta orientadora comum para o “Turismo Militar”;

• Promover uma ação de sensibilização nacional para a importância estratégica
e pertinente do desenvolvimento de produtos, projetos e ações, responsáveis e
sustentáveis, que combinem o Património e o Turismo;

• Contribuir para o desenvolvimento concetual e operacional do “Turismo Militar”
em Portugal;
• Realizar o princípio de transferência de conhecimento – entre orientações governamentais, académicas, militares e empresariais, numa base de reciprocidade e
de sustentação do conceito “Turismo Militar”;
• Sensibilizar o setor do Turismo e outros, para abordagens que fortaleçam os
princípios propostos em sede do Plano Estratégico Nacional do Turismo.

Enquadramento Metodológico

O presente estudo foi desenvolvido no referencial teórico elaborado a partir das evidências
empíricas, resultantes da verificação de inúmeros desenvolvimentos políticos, económicos,
sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos ao longo dos últimos dois anos,
aquando do desenvolvimento de temáticas e de projetos técnico-científicos, intrinsecamente
associados à temática Turismo Militar e aos seus autores. Tais fatos, quando integrados
na atual conjuntura nacional e internacional, são observados enquanto indicadores
favoráveis para a realização de uma verdadeira aposta estratégica no desenvolvimento
de relações e condições que privilegiem e efetivamente despoletem uma conexão entre o
turismo, património e cultura, no espaço geográfico tanto de influência lusófona quanto
da diáspora nacional.
Investigar neste domínio, atendendo ao facto de existir sob a temática do turismo
escassa produção editorial no domínio militar, e do lado do turismo existir pouca
produção bibliográfica sobre a componente militar na organização de produtos
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turísticos, significa, portanto, responder não apenas à necessidade de conceptualização, de
produtos e de redes, mas também, à necessidade de gerar novo conhecimento necessário
a essas mesmas operacionalizações. Assim, o processo de criação de conhecimento e
experimentações sustenta metodologicamente as iniciativas que foram sendo consideradas,
face aos objetivos definidos de mapeamento e de caracterização dos recursos militares
passíveis de assumirem o estatuto de atrativos para o turismo militar.
Atendendo às ações em curso, conforme anunciadas anteriormente, que fortaleceram e
permitiram uma condução metodológica singular à Carta Nacional do Turismo Militar,
o presente projeto operacionalizou-se com base nas seguintes fases:

• Durante o período de 16 de dezembro 2013 a 28 de fevereiro 2014, correspondente à 1ª fase deste projeto e designado inicialmente por “Período de
receção dos Contributos”, foram registados 305 contributos, através do portal
www.turismomilitar.ipt.pt, criado para o efeito, das quais foram validadas
280 observações. Dada a natureza voluntarista de participação, a qual obrigava
um procedimento de registo formal, considera-se uma amostra significativa.
• De 8 de julho a 18 de agosto 2014, correspondente à 2ª fase deste projeto,
todas as empresas nacionais inscritas no Registo Nacional de Agentes de Animação Turística foram convidadas a participar no estudo, tendo 15% aceite em
contribuir com a partilha de informações determinantes para a compreensão da
operacionalização do Turismo Militar no território nacional e para integração e
discussão de novos contributos e considerações.

• Durante o período de dezembro 2013 a novembro 2015 foram realizadas
reuniões coletivas e individuais para discussão de hipóteses e resultados obtidos,
tanto com os parceiros oficiais do projeto como com outras entidades que se
assumiram interessadas na temática ou que demonstraram ser relevantes para
o entendimento ou validação de uma determinada componente em estudo.
• Igualmente durante o mesmo período, de dezembro 2013 a novembro 2015,
a Comissão Cientifica e a Equipa Técnica da Carta Nacional do Turismo Militar
marcou presença em fóruns de diferentes âmbitos, nacionais e internacionais,
com apresentações subordinadas ao tema e publicou igualmente informação
sobre o próprio projeto e o Turismo Militar.

• De setembro 2014 a Novembro 2015, foram admitidos contributos dos parceiros oficiais da Carta Nacional do Turismo Militar, consubstanciando, assim,
institucionalmente o projeto e proporcionando diferentes visões em torno do
objeto de estudo.

Como se poderá observar a organização e conectividade mantida entre os eventos
descritos por ordem cronológica asseguraram, em termos de resultados, o cumprimento
dos objetivos e reforçaram a componente de planeamento partilhada entre parceiros,
nomeadamente no tocante a prazos acordados.
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O Turismo Militar em Portugal
Nota Introdutória

Não sendo encontradas referências bibliográficas ou marcas comerciais anteriores a
2005/2006, associadas ao Turismo Militar e à sua respetiva integração no território
nacional, evidencia-se o pioneirismo do Instituto Politécnico de Tomar, a par dos seus
parceiros institucionais, no que concerne ao estudo, desenvolvimento e divulgação do
conceito em análise. Numa perspetiva de operacionalização turística e cultural, o Turismo
Militar e os seus pressupostos concetuais, encontram-se patentes em diferentes casos na
história da Oferta turística nacional (Coelho, 2011). Com base nos resultados alcançados
através deste estudo, existem casos concretos de práticas deste tipo de turismo mas
desintegrados do restante sistema turístico nacional e da sua própria cadeia de valor.
Face à essência da nossa história nacional, atendendo aos inúmeros recursos turísticos
e culturais existentes e disponibilizados de norte a sul do país, com igual destaque para
os recursos dos arquipélagos dos Açores e Madeira, assim como à evolução do conjunto
de bens e serviços integrados nas áreas do turismo e da cultura, não se pode descurar a
evidências das atividades institucionais e comerciais que têm sido realizadas no passado
e que, no nosso entendimento, se enquadram nos pressupostos concetuais subjacentes
ao Turismo Militar (Coelho et al, 2014).

Assim, fazendo uma leitura transversal e célere do contexto nacional, podemos registar
que existem inúmeros casos de estudo que, apesar de merecerem uma leitura e análise
mais pormenorizada, reúnem os requisitos para validar esta realidade enunciada – mesmo
que de forma meramente indicativa.
Nesta lógica e face ao seu historial e à sua missão, a referência à Direção de História e
Cultura Militar, órgão cultural do Exército Português, é incontornável. A atual Direção,
organicamente constituída em 2006, integra a Biblioteca do Exército, os Arquivos e os
Museus Militares, e “(…)1 tem na sua origem servir como órgão de apoio à investigação,
estudo, recolha e divulgação dos valores culturais militares, bem como, a coordenação e
direção das atividades, no âmbito da administração, preservação e restauro de documentos,
livros e património histórico do Exército (…)”. Segundo a mesma referência digital, a sua
génese remonta a 1923, no momento da criação da denominada Comissão de História
Militar, destinada a promover a investigação, aquisição e publicação de documentos
histórico-militares. Assim entende-se como declarado em termos de missão, a sensibilização
do Exército para a importância da recolha, preservação, organização e exposição cultural
da nossa memória coletiva nacional.

1

http://www.exercito.pt/sites/DHCM/Historial/Paginas/default.aspx
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Verificando a emergência e a afirmação de novos produtos turísticos desenvolvidos e
operacionalizados com base na aplicação do património material e imaterial, poder-se-á
identificar, no contexto de segmento do Turismo Militar, o exemplo da Rota Histórica das
Linhas de Torres. É um caso que reflete um trabalho contínuo, iniciado em 2007, e que
integra os municípios de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres
Vedras e Vila Franca de Xira. Este projeto, internacionalmente galardoado, que apresenta
hoje resultados práticos, teve desde a sua génese, como objetivos: “(…) salvaguardar,
recuperar e valorizar uma componente significativa do património arquitectónico/ militar
integrante das Linhas de Torres Vedras, criando uma rota turística de excelência (…)2”.
A validação presente ilustra este funcional da Rota.
Para uma componente mais prática e operacional, é possível apresentar e recordar a importância do Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, projeto
resultante do empenho da Fundação da Batalha de Aljubarrota que remonta a um
processo iniciado em 2002. Segundo a organização e atendendo ao portal oficial3
do projeto, assumiu-se que face aos bens materiais e imateriais existentes “(…) o elemento
decisivo para o sucesso da salvaguarda deste património era a criação de um Centro de
Interpretação, que apresentasse a Batalha de Aljubarrota ao público, de uma forma rigorosa,
instrutiva e cativante. Foi assim possível, através do diálogo com os Ministérios da Cultura
e da Defesa Nacional, transformar o antigo Museu Militar no Centro de Interpretação
da Batalha de Aljubarrota (CIBA): um projecto inovador que, tirando partido das novas
tecnologias, relança este conjunto patrimonial e a vivência que podemos ter dele (…)4
”. A interpretação toma aqui um cunho decisivo.
Inskeep (1991) identifica, entre outros impactes da atividade turística, tanto positivos
como negativos, que a valorização da herança cultural e a realização de eventos podem
ser constituídos como elementos de desenvolvimento para um território, para os seus
atores e sua comunidade. Desta forma, e observando o crescente número de eventos
nacionais associados a períodos e temáticas histórico-culturais, sendo muitos deles de
natureza histórico-militar, importa focar o domínio da História Viva.

Nos campos do entretenimento e da animação, tanto turística como cultural, conforme
é indicado por Raquel Coelho (2010) “a História ao Vivo é um método didático para a
difusão e aprendizagem da História, da cultura, da memória de determinada época num
dado contexto, com recurso à expressão dramática” e que “em 1986 foi introduzida em
Portugal pela Associação Portuguesa de Museologia com o intuito de dinamizar e de
dar novo fôlego ao ensino e interpretação da História e valorização da nossa memória
coletiva”. Os resultados de entretenimento e de lazer, fruto da simbiose entre o turismo,
património e a história, poderão estar associados a valores com que a comunidade
http://www.linhasdetorresvedras.com/projectos/
http://www.fundacao-aljubarrota.pt/
4
http://www.fundacao-aljubarrota.pt/?idc=15
2
3
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identifica como a sua identidade social e possível recurso de progresso e desenvolvimento
futuro (Getz, 1991).

Desta forma, atesta-se e verifica-se, ainda que de forma superficial, a existência de
recursos e de indícios nacionais que comprovam a existência de atividades que combinam
o turismo, o património e a história, e que resultam em atividades possíveis de integrar o
campo concetual e operacional do Turismo Militar e geração de valor para os territórios.
Fundamento e Conceptualização

Reconhecendo que o contacto com o passado é um dos resultados sempre presente nas
diversas possibilidades de apresentação ao público do Património, atribui-se a Memória
como um dos elementos indivisíveis de todo o processo de apropriação turística do
património, tangível e intangível, e seus respetivos resultados concretos sobre as pessoas
e sobre os objetos (Choay, 2008). É através do vasto e monumental património material
associado à história militar, e do património imaterial articulado ao percurso histórico
e seus respetivos domínios sociais e culturais, que o Turismo Militar assume a memória
enquanto parte integrante do seu processo de ação e integração na atividade turística.
Admite-se, assim, que a memória, componente fundamental da prática e do desenvolvimento da compreensão do património, representa um papel indissociável da cultura
material e é ativada por ela. Os testemunhos, por pouca evidência material que possuam,
transportam esta energia mobilizadora.

Recorrendo à História de Portugal e aos recursos a ela associados, agregando condições
enquadradas nos atuais parâmetros de qualidade, explorando vertentes de entretenimento,
de animação, entre outras, assim como com recurso à “imagem militar do país” apresentada
em diferentes áreas territoriais, é possível reforçar e criar novos polos de atratividade
nacional e internacional. O crescimento do setor turístico necessita de diversificação
qualitativa do lado da Oferta
O Turismo Militar, conceito desenvolvido em Portugal e que já marcou presença na
estratégica governamental nacional durante o desenvolvimento deste projeto, resume-se,
em sentido lato, na associação da atividade turística, nos mais variados sentidos e formas
de operacionalização turístico-cultural, ao património – material e imaterial – histórico-militar nacional. O fomento da Procura segue a dinâmica que está instalada e precisa
de maior organização.
Por isso e desta forma, ao apresentar-se o Turismo Militar, enquadrado como segmento
do Turismo Cultural, enquanto objeto criado por uma ação organizada sob objetivos
turístico – culturais para apropriação de recursos nacionais, nomeadamente de índole
histórica e militar (Coelho, 2011), que após um processo de transformação se tornam
atrativos turísticos (McKercher & Cros, 2002), verifica-se que este processo reúne
condições para interagir com o território, com a comunidade (Goeldner & Ritchie, 2006;
McKercher & Cros, 2002) e com as organizações (Figueira, 2013).
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Suportado teoricamente pelos avanços internacionais nas linhas de estudo sobre a
turistificação do património, nomeadamente nos domínios do Cultural Tourism, Heritage
Tourism, Battlefield Tourism, entre outros, o Turismo Militar constitui-se como objeto de
estudo científico desde 2005/2006, tal como referido anteriormente, encontrando-se
atualmente na agenda de inúmeras instituições públicas e privadas.
Percurso e Estruturação Institucional do Conceito

As diferentes e possíveis de linhas de investigação que suportam o desenvolvimento do
Turismo Militar em Portugal, ao serem enquadradas e classificadas como de interesse
mútuo e estratégico entre a comunidade académica e o Exército Português, estimularam
o desenvolvimento de uma parceria protocolar e entre o Instituto Politécnico de Tomar
e com a Brigada de Reação Rápida e a Escola de Tropas Para-quedistas. Desta forma,
esta relação permitiu desenvolver um conjunto de projetos de investigação aplicada,
tendo os Museus Militares, Unidades Militares e um vasto conjunto de bens patrimoniais
materiais e materiais sob a tutela militar, enquanto os principais objetos de estudo e de
intervenção turística e cultural.

A pertinência e exequibilidade deste processo, dois pressupostos determinantes para
qualquer processo de investigação, foram não só validadas cientificamente como foram
validadas e incentivadas publicamente a nível governamental. O ano de 2010 evidenciou
a existência e necessidade de continuar a desenvolver projetos no âmbito do Turismo
Militar, tal como se constatou através da realização das Primeiras Jornadas de Turismo
Militar, organizadas em parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar e a Escola de
Tropas Para-quedistas, que contaram com a presença do Senhor Secretário de Estado
do Turismo, em funções à data, Dr. Bernardo Trindade e com o representante do Senhor
Secretário de Estado da Cultura, Dr. Gonçalo Couceiro.
Nestas Jornadas, o Senhor Secretário de Estado do Turismo declarou que o Turismo
Militar era uma potencialidade e que “(…) é, sobretudo, mais uma solução relativamente
à potencialidade que esta actividade económica turismo tem relativamente ao território”,
enfatizando, ainda, que “(…) neste quadro, a circunstância de termos as instituições
militares a disponibilizarem as próprias instalações em torno de mais uma experiência
enriquece esta actividade económica, o turismo (…)” .

Assim, e com base nos princípios orientadores da primeira versão do Plano Estratégico
Nacional do Turismo (2007), desenvolveu-se um estudo, igualmente em parceria entre
o Instituto Politécnico de Tomar e a Brigada de Reação Rápida, em que se integrou o
Turismo Militar no Turismo Cultural, tendo sido materializado através da dissertação
de mestrado “Turismo Militar como segmento do Turismo Cultural: Memória, Acervos,
Expografias e Fruição turística”, contribuindo para a sua implementação em termos
territoriais, nomeadamente com a exploração e aplicação do modelo de roteirização,
publicado por Figueira (2013), à região do Médio Tejo em Portugal.
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O ano de 2012 ficou assinalado pela parceria iniciada entre as áreas científicas do Turismo
do Instituto Politécnico de Tomar e da Universidade de Aveiro, materializada numa
investigação em sede do Programa Doutoral em Turismo da Universidade de Aveiro,
subordinada à integração do “Turismo Militar” na realidade da estratégica turística
nacional, com a coordenação científica do Doutor Carlos Costa (UA) e do Doutor Luís
Mota Figueira (IPT). Esta parceria tem como principal objetivo o estudo fundamental do
Turismo Militar e sua aplicação estratégica, quer em termos políticos quer territoriais,
tanto no território nacional, como no espaço lusófono e diáspora.

Os resultados dos estudos realizados e da aposta nesta simbiose, entre a atividade
turística e o património histórico-militar nacional, validaram-se governamentalmente
no início do ano de 2013, através do Despacho n.º2278/2013, Diário da República,
2.ª série – N.º 28 – 8 de fevereiro de 2013, a intenção de Sua Excelência, o Ministro da
Defesa Nacional, que determina a necessidade de apresentar o património histórico-militar
nacional que detenha vocação turística, de modo a potenciar a economia nacional através
da apresentação de uma proposta de experiências e atividades turísticas e culturais.

Como resposta a esta oportunidade de materialização do conceito no território nacional,
a Brigada de Reação Rápida dirigiu uma proposta de candidatura de projeto ao Centro
de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar, em parceria com o
Instituto Politécnico de Tomar e com a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, em
representação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, com o seguinte objeto de
estudo: “Turismo Militar: Ativação Turística do Património Militar Nacional existente nas
Unidades Militares do Exército”. A proposta foi aceite, sendo esta obra parte resultado
do trabalho desenvolvido no projeto.
O ano de 2013 ficará, igualmente, recordado como o momento em que Turismo Militar
é apresentado no “Plano Estratégico Nacional do Turismo – Revisão do plano de
desenvolvimento do turismo no horizonte de 2015” (Resolução do Conselho de Ministros
n.º 24/2013, Diário da República, 1.ª série — N.º 74 — 16 de abril de 2013) como um
projeto dinamizador de Destinos turísticos. Este desenvolvimento, para além de contribuir
com a validação governamental e empresarial do Turismo Militar em Portugal, suscita um
desenvolvimento teórico e operacional do conceito, que permita, assim, a sua integração
estratégica e operacional no reforço da imagem diferenciadora do Destino Portugal. Este
documento orientador revela que “(…) existem em Portugal diversas instalações militares,
ativas ou não, que demonstram um forte potencial de exploração turística, quer pelo
seu significado histórico-cultural, quer pela possibilidade de construção na temática, de
propostas integradas de experiências turísticas diferenciadas e características (…)” e que
estas podem-se traduzir num “(…) fator de diversificação da nossa oferta e de mercado,
mas também um fator de qualificação da imagem do destino Portugal (…)” (PENT, 2013,
p. 60). O Turismo 2020, como documento orientador atual, tem, igualmente, este aspeto
em consideração (Turismo2020, 2015).
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Neste contexto e no seguimento do percurso de desenvolvimento do Turismo Militar em
Portugal, a Direção de História e Cultura Militar, sob a direção do Excelentíssimo Senhor
Major-General João dos Santos Carvalho, criou um grupo de trabalho durante o ano de
2014, onde o Instituto Politécnico de Tomar igualmente colaborou, para o desenvolvimento de uma proposta de “Plano Nacional de Implementação de Turismo Militar”.
O documento, aprovado pelo Exército e submetido à aprovação do Ministério da Defesa
Nacional, apresentou uma proposta compaginada tanto com as orientações estratégicas
da Defesa Nacional como com as orientações da estratégia turística nacional. Através
de uma linha de intervenção de ordem económica, social e cultural, o Plano apresentou
uma proposta de desenvolvimento de um modelo de ativação turística do património
histórico-militar nacional, adaptado à atual realidade funcional da atividade turística
nacional e internacional – mercado, procura e oferta – e às orientações estratégicas do
Exército no que concerne à divulgação, abertura e promoção do seu respetivo património
material e imaterial.
Na continuação dos resultados obtidos, com enfoque para a celebração de um Protocolo,
realizado em novembro 2014, entre o Ministério da Defesa Nacional e o Instituto Politécnico
de Tomar no âmbito do Turismo Militar, a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da
Defesa Nacional, Dra. Berta Cabral, na altura em desempenho de funções no Governo
Constitucional que encontrava em vigência, criou uma Equipa Técnica de Turismo Militar.
Criada e nomeada diretamente pela Senhora Secretária de Estado, esta Equipa Técnica
teve como objetivo “acompanhar a implementação das medidas e orientações relativas ao
Turismo Militar, bem como apresentar as propostas de programas, atividades e metodologias que entenda adequadas”. Coordenados pelo Dr. Pedro Costa Pinto, figuraram nesta
Equipa membros da Organização e da Comissão Científica da Carta Nacional do Turismo
Militar, nomeadamente o Coronel Luís Albuquerque, o Tenente-Coronel Fernando Luz
Costa e o Mestre João Pinto Coelho.
Em agosto 2015 realizou-se uma cerimónia de lançamento do projeto “Turismo Militar”
e a apresentação da Associação de Turismo Militar Português, presidida pelo Dr. Álvaro
Covões, tendo sido concretizada, igualmente, a assinatura de protocolo de colaboração
entre esta Associação e a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional do Ministério da
Defesa Nacional Colaboração. Este evento destacou-se pela apresentação e pelo lançamento
de dois roteiros pioneiros e exploratórios de Turismo Militar, suportados através de uma
nova ferramenta mobile e online disponível em http://www.turismomilitar.pt/, na App
Store e na Google Play, da responsabilidade do Ministério da Defesa Nacional.
Ativação Turística do Património Histórico-Militar Nacional

As atrações são mais do que um mero espaço ou um evento e só obtêm essa condição
quando o sistema turístico em que se inserem assim o determinar. Esta afirmação permite
compreender que recursos e atrativos não possuem o mesmo posicionamento no setor
da atividade turística. É necessário realizar um processo de trabalho sobre o recurso
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turístico, de forma a este ser transformado em atrativo turístico. Desta forma, sublinha-se
que é necessário não confundir recursos com atrativos (OMT, 2003) pois os recursos
revelam-se como a base para o desenvolvimento da atração e, por sua vez, os atrativos
como um componente de elevada importância para o sistema turístico.
Todos os casos de sucesso no domínio das atrações no Turismo Cultural, numa análise
generalista, contam uma história, atribuem uma carga de realidade ao recurso, fazem da
ação uma experiência participativa, tendo em atenção que essa experiência tem de ser
consumida e interpretada pelo turista como algo único - uniqueness e, toda esta ação,
é orientada à qualidade e à autenticidade do recurso, do atrativo e de todo o processo
(McKercher & Cros, 2002).

Perante esta demonstração e admitindo que a interpretação pode ser considerada
como uma estratégia de gestão turística, as definições de interpretação partilham três
características comuns (Tilden, 1977; Jafari, 2000). Em primeiro lugar, a interpretação
deve ser mais que uma mera forma de comunicação; em segundo lugar, deve procurar
que os recetores percebam um espaço ou uma cultura sendo contextualizados com os
conceitos de conservação, proteção e sustentabilidade e, por último, deve providenciar
a informação necessária para encorajar, de um ponto de vista do consumo turístico,
comportamentos turísticos mais apropriados e sustentáveis.

Considera-se, assim, que a Ativação Turística é um processo de transformação de
recursos endógenos em atrativos turísticos, através da realização de procedimentos
de estruturação da Oferta no destino turístico, mediante ações de inventariação com
identificação, classificação, apresentação - interpretação e adequação desses mesmos
recursos à fruição turístico-cultural nos seus vários segmentos de Procura e orientada
aos Mercados (Coelho, 2011; Figueira, 2013).
Considerações Finais

Segundo Coelho et al (2014) e tendo em consideração o espaço e o tempo em que este
estudo é desenvolvido - num espaço europeu constituído por três prioridades essenciais
para o desenvolvimento: Crescimento Inteligente, Crescimento Sustentável e Crescimento
Inclusivo (CE, 2010), num tempo em que emerge uma aposta na globalização positiva
(ONU, 2000), tal como é encorajado o desenvolvimento do turismo sustentável e o
investimento empreendedor no turismo cultural (UN, 2012) – admite-se que, tal como
declarado na Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, a “cooperação para
o desenvolvimento constitui um vetor essencial da política externa do país e a afirmação
de Portugal como protagonista ativo no cenário internacional passará pela capacidade de
aprofundar o binómio identidade nacional/pertença internacional” (ENDS, 2008, p. 49).
As conclusões retiradas deste estudo, até ao momento, levam-nos a considerar que o
Turismo Militar requer um processo de ativação patrimonial de natureza intrínseca a este
domínio da cultura material e imaterial, dada a reserva do “objeto” militar e a abordagem
de operacionalização turística que ela exige. O papel do domínio público bem como do
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domínio privado é crítico na concertação dos interesses legítimos de desenvolvimento
do turismo nacional.

Reconhecendo que o desenvolvimento de sinergias nas ações associadas à articulação
entre o turismo e o património, não deve ser interpretado como uma questão de mera
vontade política, mas sim, entre outras, como uma questão de sobrevivência (Figueira,
2007), a equipa que se encontra associada a este projeto encara e interpreta o Turismo
Militar e o seu respetivo percurso concetual e operacional, com um caso de natural sucesso
nacional e internacional na área do turismo, do património, da sustentabilidade e da
memória coletiva. O património material e imaterial militar são a melhor argumentação
para esta ambição.
O sentido de pertença e o dever de memória são conjugações de uma mesma realidade:
identidade cultural específica. Sem ela, a identidade nacional e, por extensão, a pertença
universal aos valores da Humanidade, é difícil de alcançar. Se a atividade do Turismo é
entendida como atividade da Paz então esta questão da memória militar e sua fruição
comportam também esse valor universalizante da conduta humana.
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Fotografias 1, 2 e 3
Centro de Audiovisuais do Exército.

PARTE II

Apresentação dos Estudos
e Resultados do Projeto

Contributos - turismomilitar.ipt.pt
Apresentação

A 1ª fase do projeto correspondeu a um período, compreendido entre 16 de dezembro
2013 e 28 de fevereiro 2014, destinado a acolher contributos quantitativos e qualitativos
subordinados ao tema. Para tal, foi metodologicamente desenhada uma estrutura de
inquérito para cumprir a missão do presente estudo e responder da forma mais completa
possível aos seus objetivos. Essa estrutura foi suportada e disseminada através do portal
www.turismomilitar.ipt.pt desenvolvido tecnicamente pelo Centro de Informática e
Sistemas do Instituto Politécnico de Tomar. Foram registados 305 contributos no portal
criado, das quais foram validados um total de 280 observações.

A análise dos dados recolhidos, tanto nesta fase como nas posteriores, a par da colaboração
dos parceiros institucionais deste estudo, permitiu o desenvolvimento de interpretações,
considerações e sua análise que originou, em termos conclusivos, um conjunto de propostas
para orientações exploratórias visando o desenvolvimento e implementação, tanto no
domínio público, quanto privado, de projetos de Turismo Militar em Portugal.
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Objetivos
• Estimular a participação de pessoas singulares interessadas e sensibilizadas para
com o assunto em questão – com procedimento de registo para participação no
portal www.turismomilitar.ipt.pt.
• Reunir informação determinante para desenvolver e enquadrar conceptualmente
o Turismo Militar em Portugal.

• Analisar os dados recolhidos para posteriores sessões de discussão (coletivas e
individuais com os parceiros do projeto e demais entidades públicas e privadas).
• Observar os resultados e as linhas exploratórias de investigação recolhidas
durante os trabalhos anteriormente desenvolvidos e identificadas na fase
embrionária deste estudo.

• Interpretar as possibilidades e os limites, em diferentes domínios e campos de
ação, relativos à implementação e operação do Turismo Militar.

Caraterização da Amostra

Durante o período de 16 de dezembro 2013 a 28 de fevereiro 2014, correspondente à
1ª fase deste projeto e designado inicialmente por “Período de receção dos Contributos”,
foram registados 305 Contributos, das quais foram validadas 280 observações. Dada a
natureza voluntarista de participação, considera-se uma amostra significativa.

Tendo em atenção o modelo adotado de participação pública e de livre acesso à participação
e acompanhamento deste estudo, os seguintes resultados demonstram indicadores que
determinam as principais características da amostra do estudo.
Gráfico 1 . Sexo (masculino, feminino)
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Verifica-se que, segundo o Gráfico 1, a amostra foi composta maioritariamente
por elementos do sexo masculino, representando mais de 50% das observações, e por
elementos de nacionalidade portuguesa, como se pode constar no Gráfico 2, representando
93,6% da amostra.
Gráfico 2 . Nacionalidade

Quanto à idade verifica-se, através do Gráfico 3, que o intervalo de idades entre os 25 e os
35 anos representa 32,9% da amostra e que, juntamente com o intervalo que compreende
indivíduos entre 35 e os 45 anos de idade, representam 59,3% da amostra.
Gráfico 3 . Idade
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No que concerne às habilitações literárias, verifica-se, com base no Gráfico 4, que praticamente
metade dos inquiridos (49,6%) possui o grau de licenciatura e que, seguidamente, 27,5%
o 12º ano de escolaridade e que 15,4% detém o grau de Mestre. A faixa de licenciados é
bem demonstrativa da vontade de participação e interesse deste grupo de participantes.
Importa recordar que sendo este estudo de natureza académica, verifica-se uma maior
adesão de indivíduos detentores do grau de licenciatura, não traduzindo esta constatação,
na sua totalidade, uma realidade demonstrativa de natureza nacional.
Gráfico 4 . Habilitações

No que diz respeito à organização e representação das atividades profissionais principais
dos indivíduos que compõem a amostra do estudo, foi utilizada a classificação do Instituto
Nacional de Estatística, patente no documento “Classificação Portuguesa das Profissões”
(2010). Assim, para uma adequada normalização e uma interpretação mais coerente, foram
utilizados neste estudo, 7 dos grandes grupos de profissões existentes na “Classificação
Portuguesa das Profissões”.
Estes grupos compreendem, com base na respetiva classificação, e englobam, após a
análise dos indivíduos que compõem a amostra, as seguintes profissões:
• Profissões das Forças Armadas – Oficiais, sargentos e outro pessoal das Forças
Armadas.

• Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores
e gestores executivos – Dirigentes superiores da administração pública, diretores
e gestores de empresas, diretores de hotelaria, restauração, comércio e de outros
serviços.
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• Especialistas das atividades intelectuais e científicas – Professores, investigadores,
especialistas em finanças, contabilidade, organização administrativa, relações
públicas e comerciais, especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e
culturais.

• Técnicos e profissões de nível intermédio - Técnicos e profissões das ciências e
engenharia, de nível intermédio, técnicos de nível intermédio, das áreas financeira, administrativa e dos negócios, técnicos de nível intermédio dos serviços
jurídicos, sociais, desportivos, culturais e similares.
• Pessoal administrativo - Empregados de escritório, secretários em geral e operadores de processamento de dados, pessoal de apoio direto a clientes.

• Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores
- Trabalhadores dos serviços pessoais, vendedores, pessoal dos serviços de
proteção e segurança,
• Trabalhadores não qualificados - Trabalhadores não qualificados da indústria
extrativa, construção, indústria transformadora e transportes.
• Para respeitar a coerência da análise dos dados, foram adotados e adicionados
mais dois níveis aos 7 grandes grupos já apresentados.
• Desempregados/Reformados/N.R

• Foi considerado criar-se um grupo, composto por indivíduos que não seriam
passíveis de integrar em nenhum dos grandes grupos anteriores, por simplesmente se terem identificado na qualidade de desempregados ou reformados.
Considerou-se, igualmente, face ao grau de impacto deste grupo no estudo,
que este reunia condições para integrar os indivíduos que não apresentaram
nenhuma resposta.
• Estudantes do ensino superior.

• Grupo composto por estudantes do ensino superior.

Com base no Gráfico 5, verifica-se que 22,1% da amostra é composta por especialistas das
atividades intelectuais e científicas, evidenciando-se aqui os Professores e Investigadores,
enquanto 19,6% da amostra corresponde ao grupo de representantes do poder legislativo
e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos, evidenciando-se
dirigentes superiores da administração pública, diretores e gestores de empresas ligadas
ao turismo e à cultura. Técnicos e profissões de nível intermédio e Profissionais das Forças
Armadas representam, respetivamente 16,4% e 12,9%.
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Gráfico 5 . Profissões

Principais Resultados
Conhecimento do Turismo Militar
Segundo o Gráfico 6, 37,1% dos indivíduos revelam que tiveram contacto com o conceito Turismo Militar através de amigos e familiares, enquanto 14,3% apresentam a
comunicação social como responsável pelo contacto inicial que tiveram com o Turismo
Militar. Importa evidenciar que, no que diz estritamente respeito à operação e atividade
turística, apenas 0,4% revelam que conheceram o conceito no âmbito de atividades de
animação e, igualmente com o mesmo valor percentual, através de agências de viagens
e operadores turísticos.
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Gráfico 6 . Conhecimento do Turismo Militar
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Os 20,4% dos indivíduos que alegam desconhecimento sobre o conceito em estudo, não
passam despercebidos e evidenciam a necessidade, tendo em atenção as orientações
estratégicas do turismo nacional, de estruturação e divulgação do Turismo Militar no
território nacional. É pois clara e notória a falta de divulgação desta marca ou a sua
integração na divulgação institucional.
Gráfico 7 . Presença na estratégica turística nacional
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Apesar do Turismo Militar ter figurado, em abril 2013, no “Plano Estratégico Nacional
do Turismo – Revisão do plano de desenvolvimento do turismo no horizonte de 2015”,
através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2013, Diário da República, 1.ª série
— N.º 74 — 16 de abril de 2013, verifica-se novamente a tendência de desconhecimento
sobre o Turismo Militar, detetada e anunciada anteriormente.
Os 75,4% dos indivíduos que afirmam desconhecerem que o Turismo Militar se encontra na
atual estratégia turística nacional, tal como se constata no Gráfico 7, ilustram essa mesma
realidade. Este é um ponto crítico a considerar na estratégia futura de disseminação do conceito.

A não realização de atividades de Turismo Militar e o desconhecimento de empresas que
promovam e comercializem produtos ou atividades de Turismo Militar demonstram a
ainda débil operacionalização do conceito no território nacional.
Gráfico 8 . Presença em atividades

Gráfico 9 . Conhecimento das empresas

Os 75,7% dos indivíduos que nunca participaram em atividades de Turismo Militar,
tal como traduz o Gráfico 8, assim como os 85,4% que não conhecem empresas que
promovam ou comercializem produtos ou atividades de Turismo Militar, como demonstra
o Gráfico 9, afirmam essa realidade.
Quando se analisam atividades e Oferta na área do Turismo Militar em outros países
europeus, com similitudes materiais e imateriais à identidade cultural nacional,
verifica-se que o Turismo Militar possui um expressivo potencial de expansão em Portugal,
ombreando com outros produtos já implantados no mercado. Está patente que ao nível
da estratégia nacional, do ponto de vista da Oferta turística, o destino “Portugal” carece
de uma estruturação adequada e de adequada promoção, visando segmentos de mercado
próprios ou em articulação concertada com outros produtos estratégicos.
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Esta evidência vem demonstrar a pertinência do presente estudo e da potencial base
para a definição da marca Turismo Militar e o papel que desempenhará num futuro muito
próximo, tal como preconizado no Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT), plano
que antecedeu o atual Turismo 2020, enquanto projeto dinamizador de destinos turísticos.
O inquérito realizado tornou ainda possível, face aos resultados agora expostos, verificar
a importância estratégica e operacional do Turismo Militar em Portugal.

Observando o Gráfico 10, elaborado com base nos 10 produtos apresentados na estratégia
turística nacional – no momento incorporados no PENT, verifica-se que 25,7% dos
indivíduos afirmam que a dinamização do Turismo Militar em Portugal pode contribuir
para o reforço de circuitos religiosos e culturais. Para 22,4% dos indivíduos, o Turismo
Militar certamente contribuirá para dinamizar estadias de curta duração, enquanto 12,9%
dos indivíduos assinalam que o Turismo Militar pode contribuir para a promoção da
gastronomia e dos vinhos nacionais. É, pois, evidente que o Turismo Militar pode e deve
ser articulado com outros produtos já existentes no mercado, beneficiando os atores e
potenciando territórios, organizações e comunidades.

Gráfico 10 . Contribuição do Turismo Militar
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Verificando o Gráfico 11, 28,1% dos inquiridos identificam que as Forças Armadas devem ser
o principal ator a estar envolvido no desenvolvimento, implementação e operacionalização
do conceito em Portugal. As autarquias e as entidades governamentais são identificadas
como os principais atores por, respetivamente, 16,8% e 16,7% dos indivíduos.
Gráfico 11 . Atores envolvidos

O setor empresarial é assinalado por 13,2% dos indivíduos como um dos principais atores
para a concretização do Turismo Militar em Portugal, sendo, igualmente, estatisticamente
expressivo. A expressão deste resultado não será indiferente ao fato do Turismo Militar
estar numa fase embrionária em Portugal, tal como se verificou anteriormente no que
concerne aos resultados da participação em atividades de Turismo Militar e do conhecimento
de entidades promotoras deste tipo de atividades. Após a perceção e o entendimento do
conceito, assim como quais as possibilidades e limites da sua operação, verifica-se que,
segundo o Gráfico 12, 41,1% dos indivíduos consideram que o Turismo Militar é relevante
para a atual estratégia turística nacional, enquanto 31,4% dos indivíduos consideram
como muito relevante. Assim, importa sublinhar que estes dois grupos (relevante e muito
relevante) representam 72,5% das opiniões recolhidas.
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Gráfico 12 . Relevância para a estratégia turística

Recursos, serviços e atividades no âmbito do Turismo Militar
No âmbito das atividades passíveis de serem enquadradas na operacionalização do
Turismo Militar, foram registadas 4 atividades, pelas observações recolhidas, tal como se
depreende do Gráfico 13, que reúnem condições e particularidades para sugerirem uma
tendência quanto à perceção da natureza operacional do Turismo Militar em Portugal e
que, no seu conjunto, são conciliáveis.
Gráfico 13 . Atividades enquadradas
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A escolha de 16,5% dos indivíduos por uma visita a um museu de âmbito histórico-militar,
manifesta o interesse pela história, assim como pela interpretação do património material e
imaterial de natureza histórico-militar. Este fato é reforçado, quer pelos 15,8% que sugerem
a visita a uma unidade militar, onde se depreende o interesse igualmente pela história,
cultura e atividade militar, quer pelos 15,6% que assinalam a visita a fortificações enquanto
atividade passível de ser enquadrada no Turismo Militar. Os 15,1% dos indivíduos que optam
pela recriação de histórica de batalhas, lembram a importância da animação ao serviço da
experiência turística e na atratividade da apresentação do património histórico-militar nacional.
Em sentido restrito, observando o Gráfico 14, verifica-se que 84 das 280 observações indicam
que os castelos e as fortificações (certamente porque são os de perceção mais óbvia e imediata)
são recursos patrimoniais muito importantes para a criação de produtos e atividades de
Turismo Militar em Portugal: reforça-se, assim, uma associação direta entre o conceito em
estudo e o património edificado. As unidades militares foram, igualmente, consideradas por 72
das 280 observações como recursos patrimoniais muito importantes para o Turismo Militar,
a par das infraestruturas militares passíveis de serem transformadas em atrativos turísticos,
que foram consideradas muito importantes por 59 das 280 observações. De sublinhar as 162
observações que consideraram os sítios arqueológicos nada importantes e que apresentaram
os campos de batalha, através de 128 observações, de pouco importantes.
Este fato contrapõe a realidade existente noutros países, nomeadamente em países europeus,
reconhecidos internacionalmente pelos seus campos de batalha e sítios arqueológicos e
sua respetiva associação ao desenvolvimento e comercialização de atividades turísticas.
Estes resultados, uma vez mais, são sincrónicos com a realidade existente, que revela
desconhecimento geral, do Turismo Militar em Portugal.
Gráfico 14 . Recursos patrimoniais
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No que concerne aos recursos patrimoniais, os inquiridos foram convidados a registar
numa escala de 5 pontos (Muito importante; Importante; Relativamente importante; Pouco
importante; Nada importante), a sua perceção quanto à importância dos mesmos. Tal como
se constata no Gráfico 15, do ponto de vista da análise efetuada, optou-se por agregar
esses níveis de importância numa escala de 3 pontos apenas (Importante; Relativamente
Importante; Nada importante).
Gráfico 15 . Recursos patrimoniais

No que concerne ao grau de importância dos serviços e atividades turísticas para o
desenvolvimento do Turismo Militar em Portugal, e adotando a metodologia anterior
aplicada aos recursos patrimoniais, verifica-se que, segundo o Gráfico 16, os museus
militares são indicados por 90 das 280 observações como um dos serviços mais
importantes para o Turismo Militar, a par das reconstituições histórico militares com 60
observações e as visitas a bens histórico-militares e as evocações de batalhas, ambas com
51 observações. No entanto, as evocações de batalhas destacaram-se, simultaneamente,
pelas 148 observações que a indicaram como nada importante.
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Gráfico 16 . Serviços e atividades turísticas

Constata-se, observando o Gráfico 17, que os museus militares revestem-se de importância
para 53,6% dos indivíduos, a par das reconstituições histórico-militares e das visitas a
bens histórico-militares, cada uma com, respetivamente, 45% e 42,1%.

Importa também evidenciar as evocações de batalhas, ao serem consideradas por 63,6%
como atividades turísticas nada importantes, assim como os centros de interpretação
que contam dentro da mesma categoria com 40,4%.
Gráfico 17 . Serviços e atividades turísticas
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Turismo Militar: aplicação territorial
No sentido de aferir qual a perceção sobre a aplicação territorial do Turismo Militar e sua
notoriedade em termos de localização mais objetiva, foi suscitada a eleição da capital do
Turismo Militar. Tendo em consideração os objetivos do presente estudo, este exercício
visou compreender quais os principais critérios e particularidades consideradas para
o efeito.
De acordo com o Gráfico 18, 17,4% dos indivíduos consideraram que Vila Nova da Barquinha
deveria ser a capital do Turismo Militar, seguida de Tomar com 16,3%, Lisboa com 14,3%
e Elvas com 7,8%. Destaca-se a apresentação do Algarve, do Buçaco e de São Jacinto
no Gráfico 18, porque, apesar de não serem municípios, foram observações registadas.
Assim, considerou-se pertinente incluir e referir estas áreas geográficas nesta análise.
Gráfico 18 . Capital do Turismo Militar

Em sentido estrito, quanto às características de um território ou município para ser considerado capital do Turismo Militar, a amostra criou livremente 5 níveis de especificidades:
- História militar local;

- Património material e imaterial;
- Infraestruturas militares;

- Equipamentos, serviços e atividades turísticas e culturais;
- Localização e acessibilidades.
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Gráfico 19 . Capital do Turismo Militar

Segundo o Gráfico 19, é possível determinar que, para 30,9% dos indivíduos, a História
militar é um dos fatores mais determinantes para um território que se pretende com
esta natureza. O Património material e imaterial, assim como as infraestruturas militares
registam, respetivamente, 27,2% e 22,1% das observações recolhidas. Os equipamentos,
serviços e atividades turísticas e culturais, assim como localização e acessibilidades, apesar
de terem sido apresentados como especificidade deste tipo de territórios, assumem-se,
pelos seus valores, como um conjunto de características importantes mas acessórias
para o efeito.
No decorrer deste estudo foram apresentados e propostos um conjunto de temas (questões
abertas), para serem analisados pelos indivíduos que representam a amostra. Esta análise
pretende verificar e decompor as opiniões observadas, tentando, assim, desenvolver uma
estratégia que vise uma adequada implementação e operacionalização do conceito em
estudo, no território nacional.
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Turismo Militar: conceito e operacionalização
A História Militar nacional enquanto recurso turístico
Gráfico 20 . História militar nacional

Possibilidades e limites na interação entre o Turismo
e o Património histórico-militar nacional
Gráfico 21 . Interação Turismo e Património
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A relação entre o Turismo e as Forças Armadas
Gráfico 22 . Turismo e as Forças Armadas

O papel do setor empresarial na relação entre o Turismo e o universo “Militar”
Gráfico 23 . Setor empresarial
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O papel das comunidades locais no processo de dinamização do Turismo Militar
Gráfico 24 . Comunidades Locais

A História e o Património Militar como elementos estimuladores de relações culturais
e económicas entre os países Lusófonos
Gráfico 25 . Turismo Militar e Lusofonia
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Consulta a Agentes de Animação Turística
Apresentação

No seguimento dos resultados retirados a partir das conclusões alcançadas em conjunto
com os parceiros do projeto, tanto individuais como coletivos, considerou-se ser de
extrema importância uma consulta e realização de um contato direto com Agentes de
Animação Turística. Assim, de 8 de julho a 18 de agosto 2014, correspondendo a uma
2ª fase do projeto, todas as empresas nacionais inscritas ao momento no Registo Nacional
de Agentes de Animação Turística foram convidadas a participar no estudo, tendo 15%
aceite em contribuir com a partilha de informações determinantes para a compreensão da
operacionalização do Turismo Militar no território nacional e para integração e discussão
de novos contributos e considerações.
Objetivos
• Auscultar o conhecimento e a perceção do setor privado sobre a implementação
e o desenvolvimento do Turismo Militar.
• Sensibilizar as empresas associadas ao estudo para o potencial da relação entre
o turismo e o património histórico-militar nacional.

• Interpretar o possível enquadramento de planeamento, em diferentes domínios e
campos de ação, no que concerne à implementação e operação do Turismo Militar.
• Reunir informação determinante para desenvolver e enquadrar concetualmente
o Turismo Militar em Portugal, numa perspetiva concertada entre o setor público
e o privado.
Caraterização da Amostra
De 8 de julho a a 18 de agosto 2014, todas as empresas nacionais inscritas no Registo
Nacional de Agentes de Animação Turística foram convidadas a participar no estudo,
tendo 15% aceite em colaborar na partilha de informações e na proposta de construção
concetual e operacional do Turismo Militar no território nacional. Apesar da aparente
pouca adesão, ainda assim e em articulação com os resultados da fase anterior, esta
amostra considera-se bastante significativa, porque é possível concluir uma tendência
no âmbito do tema em estudo, atendendo ao fato da amostra ser composta por um total
de 248 observações, empresas, validadas para o efeito. Há uma interpretação para esta
circunstância.

De acordo com o Gráfico 26 e atendendo ao enquadramento legal do RNAAT – Registo
Nacional dos Agentes de Animação Turística, nos termos do Decreto-Lei n.º 108/2009,
de 6 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 95/2013, de 19 de julho, que esclarece que
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empresas de animação turística ou operadores marítimo-turísticos, podem exercer em
território nacional, atividades próprias dos agentes de animação turística, aproximadamente 81% das empresas participantes, irrefutável maioria, encontram-se registadas
como Empresas de Animação Turística.
Gráfico 26 . Registo (RNAAT)

Da amostra utilizada para este estudo e atendendo ao mesmo enquadramento legal,
é possível verificar, de forma patente no Gráfico 27, que 52% das empresas prestam
Atividades de Turismo de Ar Livre, enquanto 48,4% prestam Atividades de Turismo de
Natureza, sendo que 40,7% prestam Atividades de Turismo Cultural e, por último, 35,5%
prestam Atividades Marítimo-turísticas.
Gráfico 27 . Prestação de atividades
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Principais Resultados
Conhecimento do Turismo Militar
No momento em que o presente estudo foi aplicado às empresas em questão, apenas
7,3% assumiram ter conhecimento sobre o facto do Turismo Militar se encontrar presente
na atual estratégia turística nacional, nomeadamente no Plano Estratégico Nacional do
Turismo em vigência na altura. O Gráfico 28 representa expressivamente esse facto de
ausência de informação sobre o conceito em estudo.
Gráfico 28 . Presença na estratégia turística nacional

Quando os inquiridos foram indagados sobre a possível relevância do Turismo Militar
para a atual estratégia turística nacional, conforme se verifica no Gráfico 29, 38,3% das
empresas assumiram como de importância média para a estratégia turística nacional,
enquanto 27% como consideram como importante.
Gráfico 29 . Relevância para a estratégia turística
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No que concerne à relação do Turismo Militar com os 10 produtos estratégicos enunciados
na estratégia turística nacional, o Gráfico 30 é bastante esclarecedor. 56% das empresas
inquiridas assumem o Turismo Militar como um potencial reforço para os circuitos
turísticos religiosos e culturais, enquanto 49% consideram-no igualmente que poderá
contribuir para o desenvolvimento da oferta do Turismo de Natureza.
Gráfico 30 . Contribuição do Turismo Militar

Promoção e Comercialização
Com base nos resultados recolhidos durante este processo aplicado às empresas,
decorrentes da bateria de questões quantitativas associadas ao domínio da promoção e
comercialização de atividades que se enquadrassem nas supostas linhas orientadoras do
Turismo Militar, verifica-se, de acordo com o Gráfico 31, que aproximadamente 79% das
empresas que compõem a amostra não promovem nem comercializam produtos/atividades
desta natureza.
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Gráfico 31 . Promoção e comercialização de produtos/atividades de Turismo Militar

Neste ponto importa evidenciar duas conclusões obtidas durante a aplicação e a análise
dos resultados: primeiro, a expressividade desta discrepância percentual pode associar-se
ao desconhecimento da génese e do pressuposto do conceito em estudo. Esta é uma
abertura que se pretende apresentar como passível de discussão e reflexão; segundo, pode
realmente revelar a inexistência de meios, de uma estratégia empresarial específica, ou até
mesmo de potencial mercado, que não atribuam nenhuma mais-valia ao desenvolvimento,
promoção e comercialização de produtos desta natureza.
Relação com as Forças Armadas

Considerou-se importante e bastante pertinente determinar a relação das empresas
com as Forças Armadas, à parte das atuais e potenciais parcerias que detêm. As Forças
Armadas ao serem consideradas ao longo desta investigação como o principal, ou um dos
principais atores, para o desenvolvimento e para a sustentabilidade do Turismo Militar
no território nacional, revela-se como um elemento importante (nuclear), e a ser tido
em consideração nesta fase do estudo.
O gráfico 32 é esclarecedor ao indicar que 12,1% das empresas já realizaram atividades
em parceria com Unidades, Estabelecimentos ou Órgãos de um ou mais ramos das Forças
Armadas nacionais. Dos 85,5% que nunca realizaram atividades numa parceria desta
natureza, nem detêm qualquer tipo de relação com as Forças Armadas, 78,2% assumem
que é uma “hipótese com interesse”. Facto que foi verificado durante o trabalho de campo
e das reuniões de parceiros e que já produziu resultados concretos de pequena e média
dimensão.
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Gráfico 32 . Relação entre Empresa e Forças Armadas

Procura e Mercado
De forma expressiva aproximadamente 75% das empresas inquiridas revelaram que
nunca foram procuradas para realizar atividades associadas à história militar nacional.
O Gráfico 33 evidencia que apenas aproximadamente 25% foram contactadas, entre
“Raramente; Algumas vezes; Bastantes vezes; Frequentemente”.
Gráfico 33 . Procura para realização de atividades associadas à história militar nacional
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Ao analisar as empresas que representam os 25% das contactadas, independentemente
das diferentes formas de contacto, constata-se (Gráfico 33.1) que foram contactadas,
por uma ligeira diferença percentual, maioritariamente pelo mercado nacional, ou seja,
turistas ou visitantes portugueses.
Gráfico 33.1 . Procura para realização de atividades associadas à história militar nacional

A questão de contacto, relacionado com a análise da possível existência de uma cadeia de
valor informal afeta a esta tipo de atividades ou produtos, foi igualmente bastante clara
e demonstrativa do atual estado de dinamização do Turismo Militar. O Gráfico 33.2 ao
revelar que as empresas contactadas para a realização de um serviço ou desenvolvimento
de um produto desta natureza, é de forma direta entre “Visitante/Turista – Empresa”,
demonstra o atual nível do mercado, ainda embrionário, e a cadeia de valor afeta ao
mesmo, possivelmente inexistente.
Gráfico 33.2 . Meios de contacto da Procura
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Disseminação do Conhecimento e Participação Pública e Institucional
Apresentação

Face aos objetivos propostos para o presente projeto, os seus procedimentos revelaram-se
adequados e fundadores da versão detalhada, apresentada e publicada. A organização
deste projeto, nomeadamente no que respeita à prestação das instituições e dos investigadores, consolida-se, como se demonstra, com o fato de se terem criado redes formais
e informais para a discussão do conceito em questão, assim como se fomentaram acções
focadas no contributo para a sensibilização e valorização da importância do património
histórico-militar nacional, material e imaterial, num contexto económico, cultural e social.
Estes são, por isso, resultados extremamente positivos.

Para tal evidência caracterizadora contribuíram tanto a metodologia adotada para este
projeto, quanto as situações de trabalho cooperativo e colaborativo que foram concretizadas
através de um conjunto de ações que visaram, desde o primeiro momento, a disseminação
e partilha de Conhecimento, assim como a recolha de novos contributos pessoais ou
institucionais – quer em forma de colaboração ou até, mesmo, de crítica geradora de
novas dinâmicas que foram enformando o curso do projeto.
Nesta fase dever-se-á registar que este projeto, apesar da presente publicação, encontra-se e
sempre se encontrará em desenvolvimento, acompanhando as mudanças de ciclo externo
que implicam actualização de dados e de processos de trabalho. Nesta lógica, a recolha,
a análise e discussão de novos dados, a constante realização de atividade didáticas e
pedagógicas em diferentes regiões nacionais, o desenvolvimento de diferentes ações de
investigação fundamental e aplicada que pretendem consolidar o conceito, já fazem parte
de uma agenda bastante própria do Turismo Militar e do grupo científico e técnico que
tem colaborado nesta matéria.
Objetivos
Como objetivos marcantes foram consideradas as seguintes alíneas esquemáticas:

• Auscultar o conhecimento e a perceção do setor privado sobre a implementação
e o desenvolvimento do Turismo Militar.
• Sensibilizar as empresas associadas ao estudo para o potencial da relação entre
o turismo e o património histórico-militar nacional.

• Interpretar o possível enquadramento, em diferentes domínios e campos de ação,
no que concerne à implementação e operação do Turismo Militar.
• Reunir informação determinante para desenvolver e enquadrar concetualmente
o Turismo Militar em Portugal, numa perspetiva concertada entre o setor público
e o privado.
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Exemplos de atividades realizadas
No enfoque dado à sequência dos trabalhos e durante o processo de investigação
foram realizadas ações, tal como tem sido enunciado ao longo desta publicação, que
permitiram sensibilizar públicos e diferentes setores, assim como possibilitar a interação
com diferentes instituições. Foi criada de facto, uma cultura turístico-militar que se revela
no balanço entre o compromisso inicial (ambição) e os resultados agora apresentados
(de que a Carta é o melhor exemplo). O envolvimento de atores foi densamente trabalhado.

Desta forma, não contando com as inúmeras reuniões e entrevistas, individuais e coletivas,
realizadas durante este processo, enumeram-se algumas atividades pontuais. Neste
conjunto, certamente apresentando ainda algumas falhas ( pois os parceiros - individuais
e institucionais - são em grande número e bastante ativos) comprova, contudo, uma parte
muito significativa da dinâmica edificadora deste projeto.
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Atividades

O desenvolvimento do presente projeto, nomeadamente no que concerne ao domínio da
operacionalização e da constituição de uma rede estratégica de parceiros, despoletou
a celebração de um protocolo de cooperação entre o Ministério da Defesa Nacional e o
Instituto Politécnico de Tomar. O protocolo foi celebrado no passado dia 14 de novembro
2014 no Campus do IPT e tem por objeto o estabelecimento de bases de cooperação
entre o Ministério da Defesa Nacional e o Instituto Politécnico de Tomar, num quadro de
desenvolvimento conjunto de ações nos domínios da investigação, do desenvolvimento de
marcas e produtos na área da ativação turística do património histórico-militar – Turismo
Militar, assentes no intercâmbio técnico e de meios operacionais, visando a materialização
das referidas ações.
Foram integrados dois investigadores deste projeto, João Pinto Coelho e Fernando Luz
Costa, na Equipa Técnica de Turismo Militar. A Criação de Equipa Técnica do Ministério
da Defesa Nacional, segundo Despacho nº26/SEADN/2014 da Senhora Secretária de
Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Dra. Berta Cabral, tem como objetivo “acompanhar
a implementação das medidas e orientações relativas ao Turismo Militar, bem como
apresentar as propostas de programas, atividades e metodologias que entenda adequadas”.

Importa igualmente referir que foi realizado em Tomar, a 14 de Novembro 2014, o
Seminário – “Turismo Militar: Projeto dinamizador de destinos turísticos”, organizado
igualmente no âmbito deste projeto, e que contou com a colaboração do Ministério da
Defesa Nacional, da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, entre outras
instituições parceiras.

Do Conceito à Operação - Proposta de Intervenção |

67

| 4

| 5

68

| Carta Nacional do Turismo Militar

| 6

Fotografias 4, 5 e 6
Centro de Audiovisuais do Exército.

PARTE III
Visão Holística do Turismo Militar:
Contributos Institucionais

História e Cultura Militar e sua ligação ao setor do Turismo
Exército Português / Direção de História e Cultura Militar

Apesar das missões das Forças Armadas se focarem na garantia da soberania nacional e
se encontrarem sobretudo condicionadas pelos compromissos de Portugal assumidos nos
âmbitos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Nações Unidas (NU), União
Europeia (UE), Cooperação Técnico-Militar (CTM) e Outras Missões de Interesse Público
(OMIP), é também de relevar o facto de diversas unidades militares, estabelecimentos e
órgãos, sedeados ao longo do território nacional, serem detentores de vastos e singulares
acervos museológicos e documentais, além de imóveis de inegável interesse histórico.
A disponibilização destes ativos patrimoniais pode valorizar a Instituição Militar e
reforçar a sua identidade e imagem pública, podendo as Forças Armadas ter um papel
preponderante neste processo de abertura à sociedade civil, conduzindo uma iniciativa
com elevado interesse socioeconómico e salvaguardando as condicionantes próprias
numa iniciativa deste tipo inerentes à manutenção da segurança e dos seus padrões de
operacionalidade.
O Turismo Militar, vertente do turismo cultural com um pendor marcadamente histórico-militar, tem como base o património, os locais e a imaterialidade ligadas à História
Militar, agrupados em roteiros, rotas, circuitos e itinerários de acordo com lógicas
histórico-militares.

A orientação de um projeto de Turismo Militar deverá ser determinada pela Defesa e pelos
seus recursos endógenos, com a finalidade de potenciar o Turismo Militar em Portugal
para fins identitários de desenvolvimento territorial, visando a criação de um produto
institucionalmente viável e economicamente sustentado.

A História Militar está na génese de Portugal enquanto nação soberana e, quer em termos
regionais, quer nacionais, os conteúdos militares passíveis de serem integrados numa
perspetiva turística no binómio procura-oferta, abundam, sendo exemplos paradigmáticos
as unidades militares, museus militares, campos de batalha, património edificado, acervos
documentais, acervos de material militar, entre outros.
Concorrentemente, nas últimas décadas tem-se registado um aumento significativo de
indivíduos interessados na busca de experiências voltadas para o contato com heranças
culturais e históricas, tornando-se percetível o crescimento de um turismo especializado
em temáticas relacionadas com a área militar. Atualmente, encontram-se já implementadas
algumas iniciativas regionais de sucesso que recuperam e valorizam este património e
permitem o seu usufruto por parte das populações.

Contudo, não menos importante é a sistematização de procedimentos, para o uso do
conhecimento como fator de criação, desenvolvimento e inovação que conduzam a
uma agregação do património histórico-militar como catalisador de ações estratégicas
numa dimensão económica e social. Esta apropriação do património transporta-nos do
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passado para o futuro, objetivando provas e evidências de vida cultural, constituindo um
fator agregador na preservação da memória como marco referencial de coesão social e
prestígio nacional, contribuindo de forma determinante para a marca externa e visibilidade
internacional da nossa cultura e turismo.

O património envolvido no Turismo Militar poderá ter tutelas várias, consoante os
casos, mas aqui tem um interesse especial o de tutela militar, ou seja, aquele que esteja
a cargo das Forças Armadas. Naturalmente que o património militar, mesmo aquele com
relevância para o Turismo Militar, pode ter limitações na sua utilização enquanto objeto
de interesse turístico, nos casos em que mantenha a funcionalidade como equipamento
militar. No entanto, existe património militar destinado a ser fruído pela população em
geral, como Museus ou Coleções Visitáveis. Poderão ainda ser incluídos edifícios históricos
e fortificações à guarda das Forças Armadas e já sem utilização militar permanente.
A valorização do património militar de interesse turístico passa, sem dúvida, pela sua
conservação, pelo restauro, nos casos em que se justifique, e, eventualmente, pela sua
musealização. Só desta forma o património militar pode ocupar o lugar de destaque que
lhe pertence nos roteiros turístico-militares.

Naturalmente que este esforço de valorização, que dignifica a Instituição Militar, terá duas
componentes importantes: os meios financeiros que a permitirão levar a cabo, e os meios
humanos, não só para a concretizar, como também para a manter. Estas condicionantes,
na verdade, são de menor dimensão do que pode parecer numa abordagem imediata:
grande parte do património em causa está em condições de ser visitado, é conservado
regularmente com algum cuidado e, em alguns casos, até já existem projetos (por vezes,
em parceria) para a sua musealização. Isto para além dos locais em que esta já existe
por motivos orgânicos.

Cumulativamente, parte desse património pode ainda ser mais atrativo para o visitante
se beneficiar de atividades de animação dos espaços. Nem todas as instalações estão
disponíveis para tal, até pela sua natureza funcional ou exigências de segurança. Mas
naquelas em que tal for possível, e garantido o fluxo turístico, há sempre organismos
dispostos (com a respetiva contrapartida financeira) a fazer recriações históricas, teatro
ou concertos musicais, por exemplo, atividades que exponenciam o potencial das mesmas
instalações e beneficiam os agentes culturais envolvidos.
Esta atividade irá criar, consequentemente, benefícios para as atividades económicas locais
vocacionadas para o turismo em geral: hotelaria, restauração, aluguer de veículos, etc…

Há, no entanto, necessidade de definir as regras de utilização dos diversos espaços a
incluir em futuros roteiros turístico-militares. Estas regras devem ser permanentes e
só alteráveis pelos escalões superiores, para que a sua utilização esteja ao abrigo de
circunstâncias conjunturais, dado que dela dependem programas pré-definidos, estando
em jogo a imagem da Instituição Militar e do País.
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As projeções a longo prazo da Organização Mundial do Turismo mostram que o mercado
global, nos próximos dez anos, deve crescer nesta área globalmente 4%, na Europa 5%
e na Zona Mediterrânica 6%. Existe, pois, um potencial que, apesar do contexto de crise
internacional, pode ser explorado. Paradoxalmente, é comummente aceite que as limitações
de ordem financeira que impediram a renovação de muito património, garantiram a
manutenção da sua autenticidade, que se perdeu em muitas outras partes do globo. O
nosso património, sobretudo o que detém características histórico-militares, tem o seu
próprio carácter, e isso é um ponto muito importante para o turismo e para o desenho e
sustentação económica do projeto de Turismo Militar.

O Turismo Militar surge numa altura de dificuldade económica mas, para muitos operadores,
poderá ser extraordinariamente relevante. É necessária a consolidação de uma estratégia
que não equipare esta matéria à gestão de um parque temático, sobretudo investindo no
valor gerado pela cooperação entre os parceiros estratégicos que tutelam as diferentes
áreas de interesse para o projeto. No fundo, este entendimento entre as entidades intervenientes terá que ser orientado por um forte espírito de colaboração recíproca, sustentável
e duradoura, sendo fulcral que os parceiros criem sinergias norteadas pela necessidade
de aumentar qualitativa e quantitativamente a sua capacidade de interação conjunta no
público-alvo. Portugal é dos países em que o turismo vale mais para a economia. Um estudo
do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, com análise do impacto económico do sector
em 184 países baseado em dados de 2013, revela que o contributo para o Produto Interno
Bruto (PIB) é de 5,8% em Portugal, na Europa é de 3,1% e no mundo 2,9%. O país tem-se
vendido como destino de sol e praia, mas os recentes prémios e projeções de Lisboa e
Porto nos media internacionais têm contribuído para mudanças na imagem. O turismo
mexe na economia, e será nesse contexto que a Defesa terá uma palavra, garantindo ao
Turismo Militar um espaço simultaneamente institucional, interventor e dinamizador
do património histórico-militar nacional.
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Turismo Cultural e Património Militar
– Para um enriquecimento da oferta turística
Turismo de Portugal, I.P.

O Touring Cultural, quer na dimensão dos circuitos culturais, quer religiosos, é um
produto incontornável da oferta de Portugal como destino turístico. De facto, o vasto
património histórico, arquitetónico e artístico, a cultura popular e as tradições genuínas,
bem como uma grande diversidade cultural e paisagística a uma curta distância, aliados
à hospitalidade dos portugueses, são fatores competitivos identificados.

O Touring é uma das principais motivações de viagens, a seguir ao Sol e Mar e ao City
Break. Em 2013, totalizou 50,7M de viagens, representando 16% do total das viagens
realizadas pelos europeus na Europa. Este é um produto resistente, com perspetivas
de crescimento nos próximos anos. Em Portugal, as viagens de Touring representaram,
igualmente, 16% do total das viagens internacionais dos europeus para o nosso país,
sendo os principais mercados emissores a Espanha, a Itália, a França, o Reino Unido e a
Alemanha os principais mercados emissores. Fonte: IPK International, Portugal Report,
World Travel Monitor®, 2014.
Os turistas que nos visitam confirmam o interesse na oferta cultural do país: 79%
visitaram monumentos e museus durante as férias, sendo que destes, 87% ficaram muito
satisfeitos e 99% viram as suas expetativas atingidas ou mesmo superadas; também 58%
dos turistas realizou atividades culturais, sendo que destes, 79% ficaram muito satisfeitos
e 97% viram as suas expetativas atingidas ou mesmo superadas. Fonte: PROTURISMO,
Abril de 2015, Turismo de Portugal.

Também os dados de 2014 de visitantes de museus, palácios e monumentos, num universo
de 83 sítios, são relevadores da procura turística internacional: no total de 6.388.811
visitantes, 67% são estrangeiros, correspondendo a um acréscimo de 14 % relativamente
a 2013. Fonte: PROTURISMO, Turismo de Portugal.
Por outro lado, a importância da disponibilização de conteúdos sobre a oferta turística-cultural dirigidos a turistas internacionais está refletida no portal de promoção turística
de Portugal (www.visitportugal.com), em canal próprio dedicado à ‘Arte e Cultura’,
disponível em 10 idiomas.

Complementarmente aos dados referidos sobre a procura, também está diagnosticada a
necessidade de incrementar os itinerários experienciais, a qualificação das atrações e a
melhoria da informação ao turista visando uma promoção e comercialização mais eficaz
dos serviços turísticos associados a este produto.

Ora, o património militar, pela sua relação intrínseca com a história e a cultura do país,
terá um papel a desempenhar no âmbito do incremento dos itinerários experienciais
e da qualificação das atrações, quer numa ótica de enriquecimento da descoberta e
interpretação de determinados territórios, complementando outros sítios e simbologias
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existentes, quer numa ótica de “leitura” temática e contextualizada no quadro da história
militar nacional e mundial.

Neste sentido, parece ser importante a abordagem ao património militar em termos
de aproveitamento turístico, nomeadamente ao nível de centros de interpretação ou
percursos ligados à história militar, programas de visita temáticos ou experienciais,
reconstituições históricas, ou ainda oportunidades para instalação de novos usos em
estruturas físicas militares. Desta abordagem deverão fazer parte as “interseções” que
o património militar poderá concretizar com outros recursos patrimoniais âncora dos
territórios, de forma a concretizar propostas integradas de visita turística, com potencial
de procura nos respetivos destinos.
Por outro lado, e numa lógica de poder responder a nichos de procura, haverá que estudar
o perfil do consumidor internacional que se desloca com motivações específicas associadas
a temáticas militares, bem como os potenciais canais de divulgação e distribuição, no
sentido de desenvolver e promover propostas de serviços ajustadas às necessidades e
interesses deste segmento.
Qualquer que seja a abordagem, é importante manter a ambição de captar mercados
internacionais, garantir qualidade nos conteúdos disponibilizados e proporcionar propostas de visitas turísticas tanto em articulação com agentes já existentes no território
como dando oportunidade a novos empreendedores para desenvolver itinerários e
experiências inovadoras.

Projetos e abordagens que privilegiem boas práticas como a integração em Redes (por
exemplo, a Rede Portuguesa de Museus), a parceria institucional (Rota Histórica das Linhas
de Torres), a aplicação de métodos inovadores de interpretação (Centros de Interpretação
das Batalhas de Aljubarrota e Atoleiros), entre outras, são de ter em consideração no
desenvolvimento de novas apostas. Destaca-se, igualmente, o potencial existente na
classificação como Património Mundial da cidade quartel de Elvas e respetivas fortificações,
reconhecendo um vasto património militar de relevante valor e autenticidade.
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As Entidades Regionais de Turismo e a promoção do património
histórico-militar: O caso da Turismo Centro de Portugal
Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal

Artur Jorge Almeida

Licenciado em História (variante de Arqueologia) pela FLUP
Técnico Superior da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal

Figura 1 . Castelo de Almourol.

A Lei 33/2013, de 16 de Maio, ao alterar a área das Entidades Regionais de Turismo,
fazendo-as coincidir com as NUT II, veio trazer novos desafios e uma maior massa crítica
a estas Entidades. Com esta alteração, a área da TCP passou a abranger 100 dos 308
municípios de Portugal Continental.
No caso da Turismo Centro de Portugal, o alargamento permitiu criar uma maturidade na
oferta turística no que diz respeito ao Turismo Militar, nomeadamente, através de uma
continuidade geográfica que possibilita uma abordagem territorial coesa, bem como a
integração de recursos turísticos e projetos consolidados.
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A este nível, poderíamos citar o caso das Invasões Francesas, só compreensível numa
abordagem que inclua, entre outros, Almeida, o Bussaco e as Linhas de Torres. O ganho
de escala é também patente na abordagem da temática templária, partindo do primeiro
castelo templário, o castelo de Soure (Barroca, 1996-97) e dos castelos da zona de Castelo
Branco, para outros relevantes exemplares como o castelo de Pombal e os do Médio Tejo,
como o de Tomar e o indissociável Convento de Cristo ou o emblemático Almourol.
O interesse da Turismo Centro de Portugal na dinamização do património militar foi
consubstanciado na participação empenhada na criação e dinamização da Rede de Castelos
e Muralhas do Mondego, numa abordagem da linha defensiva do Mondego com a sua
idiossincrasia de zona de charneira na fronteira entre o mundo cristão e o mundo muçulmano.

Muitos outros exemplos de períodos anteriores podem ser potencializados, refira-se, a
título de exemplo, as estruturas defensivas de Conímbriga que, entre outras cronologias,
colocam a questão da preparação da cidade para as invasões bárbaras (Correia, 2004)
ou o castro calcolítico do Zambujal.
O elevado número de castelos e fortificações da zona fronteiriça possibilita um incremento
de turistas no interior, contribuindo para a atenuação dos efeitos da sazonalidade, beneficiando as populações e a economia locais. Deste modo, o interior acaba por beneficiar
de sólidas referências culturais associadas ao património (Torres, 2002).
O Turismo Militar pode aproveitar o trabalho de marcas já implementadas no terreno,
como as Aldeias Históricas, Aldeias do Xisto ou a Rota das Judiarias, enquanto elementos
catalisadores da oferta turística no interior.

O turista atual procura sensações, experiências, o gosto pela aventura, pelo desafio. O turismo
militar, muito para além da mera vertente cultural, pode dar-lhe essa dimensão. As empresas
de animação turística e os operadores marítimo-turísticos devem estar preparados
para a prestação de serviços que possam valorizar esta componente. Tomese o caso
das estruturas defensivas costeiras, nomeadamente a sul do Cabo Mondego e veja-se o
manancial que elas representam, não só numa perspetiva de visitação por terra, como
numa abordagem de visualização a partir do mar, que poderia ser aproveitada pelos
operadores marítimo-turísticos. Tomemos, a título demonstrativo, o caso de Peniche onde,
entre outros recursos, se destacam a Fortaleza de Peniche e o Forte de S. João Baptista
da Berlenga (Furtado, 2011).
As recriações históricas, nomeadamente na sua vertente militar, representam já um
especto significativo na valorização da oferta turística, criando animação e atratividade
a eventos, localidades e monumentos.
A instituição militar também tem mostrado uma abertura à sociedade civil no domínio do
turismo, que ultrapassa a mera vertente museológica a que nos tinha habituado através
dos museus militares. O Campo Militar de Santa Margarida, ao apoiar o levantamento da
Carta do Turismo Militar e ao empenhar-se tão ativamente na valorização do Turismo
Militar, mostra bem como o País e a Região Centro podem contar com o know-how
altamente especializado das nossas Forças Armadas.
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Também as Autarquias, as Universidades e os Politécnicos, enquanto instituições interessadas
no desenvolvimento e estudo do fenómeno turístico, têm revelado interesse pelo desenvolvimento do Turismo Militar. Cabe, aqui referir, o recente protocolo assinado entre o
Município de Aveiro e o Exército Português, tendente a valorizar a promoção do turismo
militar no Regimento de Infantaria nº 10, em S. Jacinto, cujas instalações, cheias de história,
desde os primórdios da Aviação Naval, serviram os três ramos das forças armadas.

Existem, implantados no território do Centro de Portugal verdadeiros casos de estudo e
exemplos de boas práticas como o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, a
Rota Histórica das Linhas de Torres (que se prolonga para lá das fronteiras administrativas
do Centro), há que tirar as devidas ilações destes casos de sucesso e partir para outros
projetos inovadores que com eles ombreiem numa oferta turística e cultural que se
pretende tenha qualidade.

Em produtos turísticos como os City Breaks e o Touring, o património de origem militar
e o contributo que a arquitetura militar representou na evolução urbanística de muitas
povoações (Trindade, 2009) pode ser aproveitado como maisvalia da visitação, criando
condições para uma maior permanência dos turistas no território, com as inerentes
vantagens económicas que daí advêm.

Figura 2 . Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota.
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Por imperativo legal, a Turismo Centro de Portugal tem por missão, entre outros desideratos,
a valorização e o desenvolvimento das potencialidades turísticas da sua área, a promoção
interna e no mercado interno alargado (território nacional e transfronteiriço com Espanha)
dos destinos turísticos regionais, bem como a gestão integrada dos destinos no quadro
do desenvolvimento turístico regional, de acordo com as orientações e diretrizes da
política governamental de turismo e os planos plurianuais da administração central e dos
municípios que a integram. Tem, ainda, como atribuições colaborar no desenvolvimento
de marcas e produtos turísticos de âmbito regional e subregional e da sua promoção no
mercado interno alargado.
Pela sua responsabilidade em termos de promoção turística, compete à TCP uma divulgação
junto do turista que pretende visitar o Centro de Portugal da oferta existente, através do
mais variados meios de promoção, redes sociais e internet incluídas, proporcionando-lhe
a informação necessária para que este possa preparar uma estada à medida dos seus
interesses culturais próprios.
Do mesmo modo, através dos atendimentos efetuados, nos postos de informação turística
e welcome centres, fazer chegar aos turistas que já se encontram no território a informação
das sugestões de visita e atividades possíveis de efetuar.

O papel da TCP é, pois, extremamente vasto e desafiante. Desde logo, pelo seu papel
privilegiado no relacionamento com todos os players envolvidos no Turismo Militar, sejam
eles do sector público, ou privado, bem como com os turistas.
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O Médio Tejo e o seu potencial para o desenvolvimento do Turismo Militar
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo

Miguel Pombeiro

Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo
miguel.pombeiro@cimt.pt

O Médio Tejo: a região
A sub-região NUTS III do Médio Tejo localiza-se na região Centro do país (NUTS II),
mais especificamente nos distritos de Santarém (norte) e Castelo Branco (sudoeste),
abrangendo 13 municípios: Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira
do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da
Barquinha, e compreende uma área de 3.344 km2.

As paisagens florestais e agrícolas são predominantes, assim como a presença do rio
Tejo, que na sua passagem pela região recebe as águas de quatro rios, dois deles “filhos
da terra” (Alviela e Almonda, cujas nascentes se situam em Alcanena e Torres Novas,
respetivamente) e outros dois provenientes do resto do país (Zêzere e um dos seus
afluentes, o Nabão).

O Santuário de Fátima, o Convento de Cristo e os seis castelos (Abrantes, Almourol, Ourém,
Tomar, Torres Novas e Sertã) são outros exemplos dos recursos existentes no Médio
Tejo, cuja diversidade carateriza esta região situada a dois passos de Lisboa e do Porto.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT) surge na sequência das extintas
Associação de Municípios do Médio Tejo e Comunidade Urbana do Médio Tejo, respetivamente, com o intuito de promover o desenvolvimento equilibrado e sustentável do
seu território de intervenção, com base no planeamento estratégico regional e o apoio às
autarquias locais. Esta associação de fins múltiplos foi constituída no ano de 2008 pelo
Regime Jurídico do Associativismo Municipal (Lei 45/2008 de 27 de Agosto) e instituída
como pessoa coletiva de direito público pela publicação dos respetivos estatutos no DR
n.º233 II Série de 02 de Dezembro, entretanto substituídos pelos publicados em Diário
da República a 08 de Janeiro de 2014.
Os seus órgãos sociais asseguram a prossecução dos objetivos estratégicos definidos para
a região do Médio Tejo através das respetivas atribuições, designadamente a executiva
do Conselho Intermunicipal, a deliberativa da Assembleia Intermunicipal, a gestora do
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Secretariado Executivo Municipal e a consultiva do Conselho Estratégico para o Desenvolvimento
Intermunicipal. O trabalho desenvolvido em conjunto pelas entidades que integram estes
órgãos (municípios associados e parceiros sociais e económicos) foca-se na valorização
da identidade regional, na articulação e otimização dos serviços públicos, no estímulo à
cooperação dos atores locais e regionais e no incentivo à competitividade empresarial.
O Médio Tejo e as unidades militares existentes na região
No Médio Tejo situa-se uma das maiores concentrações de unidades militares a nível nacional,
sendo de salientar, a maior instalação militar portuguesa e a maior da Europa, o Campo Militar
de Santa Margarida (CMSM). São igualmente de evidenciar a existência de outras unidades:
1 . Regimento de Manutenção (Entroncamento)

2 . Escola Prática de Engenharia (Vila Nova da Barquinha - Tancos)

3 . Escola de Tropas Aerotransportadas (Vila Nova da Barquinha - Tancos)
4 . Aviação Ligeira do Exército “UALE” - (Vila Nova da Barquinha - Tancos)
5 . Regimento de Infantaria 15 “RI 15 - (Tomar)
6 . Estabelecimento Prisional Militar - (Tomar)

7 . Brigada Mecanizada Independente “BMI” - (Constância - Santa Margarida)
8 . Escola Prática de Cavalaria “EPC” - (Abrantes)

9 . Quartel General do Comando da Brigada de Reação Rápida
- (Vila Nova da Barquinha - Tancos)
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Figura 3 . Áreas Militares no Médio Tejo.
Fonte: Gabinete de SIG da CIMT, 2014

Estas unidades constituem, desde tempos idos, um polígono geoestratégico especial deveras
importante no centro do país. Para além da participação na defesa militar do território
nacional e dos compromissos internacionais assumidos por Portugal, colaboram, direta
ou indiretamente, em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e
a melhoria da qualidade de vida das populações para um vasto território que extravasa
o Médio Tejo.
Os municípios do Médio Tejo estão atentos às razões históricas e da existência desta linha
de defesa estratégica nacional e à importância da presença no centro de Portugal deste
polígono militar, cuja interoperacionalidade entre as várias ramos das forças armadas
foi sempre um fator de ponderação para a racionalização de meios e de defesa.
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O potencial do Médio Tejo para o desenvolvimento do Turismo Militar
A CIMT congratula-se pelo início no Médio Tejo de um projeto no âmbito do Turismo
Militar, em desenvolvimento através da proposta de “Carta Nacional de Turismo Militar”,
e regozija-se com a atuação do Turismo de Portugal (Resolução do Conselho de Ministros
n.º 24/2013, Diário da República, 1.ª série — N.º 74 — 16 de abril de 2013), concretamente
da inclusão do Turismo Militar no “Plano Estratégico Nacional do Turismo – Revisão do
plano de desenvolvimento do turismo no horizonte de 2015”.
A CIMT partilha da apreciação do Turismo de Portugal quanto ao potencial de exploração
turística que poderão ter as várias instalações militares existentes no território nacional,
devido à sua importância histórico-cultural, bem como pelo facto de puderem permitir
a criação de ofertas turísticas diferenciadas, dirigidas a novos segmentos de mercado e
perfis de consumo.
Os quartéis e bases militares, bem como todo o património histórico-militar existentes na
região do Médio Tejo poderão constituir ótimas oportunidades para o desenvolvimento
do Turismo Militar, enquanto produto turístico inovador.

Neste sentido, a CIMT considera essencial que se possa proceder à inventariação do
património militar do Médio Tejo com vocação para a atividade turística, para posteriormente se conduzir à operacionalização do conceito do Turismo Militar e de formatação
deste produto numa linha que futuramente trará maior notoriedade ao Médio Tejo, uma
região tradicionalmente ocupada por unidades militares estratégicas para a defesa do país.

Por outro lado, considerando o Turismo enquanto fator de desenvolvimento regional, o seu
peso económico e a sua importância social, será determinante definir empresarialmente
o Turismo Militar enquanto atividade turística e integrar a sua operacionalização na
estratégia turística portuguesa.

O período de programação comunitária 2014-2020 determina uma integração de diferentes
escalas de intervenção - nacional, regional e local, assim como uma articulação entre os
vários stakeholders, articulação essa que se impõe de forma ainda mais evidente numa
atividade tão transversal como a atividade turística. Este período deverá ser encarado
como uma oportunidade para incrementar e fortalecer o Turismo enquanto atividade
competitiva e sustentável no nosso país. Neste âmbito, considera-se que um projeto
de Turismo Militar tem potencial e poderá converter-se numa mais-valia inovadora e
diferenciadora para o Médio Tejo e para Portugal.
Em conclusão, a CIMT manifesta a sua disponibilidade e interesse em colaborar com
o Instituto Politécnico de Tomar, a Brigada de Reação Rápida, a Câmara Municipal de
Vila Nova da Barquinha, e demais parceiros, no âmbito do projeto de Turismo Militar
que vier a ser desenvolvido, usufruindo do papel privilegiado que detém, dado o seu
relacionamento institucional e operacional com os seus municípios, que se manifesta
através de uma profícua articulação e coordenação nos mais variados níveis.
84

| Carta Nacional do Turismo Militar

Turismo Militar – Uma estória educativa
Associação de Turismo Militar Português
A França tem a Torre Eiffel e o Arco do Triunfo. A Inglaterra tem o Big Ben, o London
Eye, o Stonehenge e tantos outros monumentos. Portugal tem cerca de 900 anos de
história para contar!

Em 2014, demos o nome de Turismo Militar à querença de instruir os turistas, nacionais ou
estrangeiros, sobre o património histórico e cultural do país, em termos militares. A história
de Portugal confunde-se com a história militar portuguesa. A própria arquitetura do país,
as suas fronteiras, a sua língua e o surgimento de povoamentos são fruto de conquistas,
de batalhas e das ações de heróis nacionais.
Cada forte, cada castelo, cada quartel, cada muralha e cada peça de armamento, contam
um capítulo desta grandiosa história.

É por isso que é importante conservar esse património, e é aí que nós entramos: damos
um motivo. É tudo o que é preciso. Dar um motivo para visitar as estruturas militares
portuguesas, e, com elas, explicar de que forma é que nós nos tornamos portugueses.
Atualmente, oferecemos dois pontos históricos por onde começar: a Guerra da Restauração,
que opôs Portugal a Espanha durante 28 anos e terminou com a vitória do nosso país;
e a cruzada da reconquista de Portugal por parte da Ordem dos Templários. À cabeça
destes dois momentos cruciais do nosso passado estão duas figuras incontornáveis
e dois locais de visita obrigatória: Dinis de Melo e Castro, herói do Roteiro da Defesa
do Alentejo; e D. Gualdim Pais, braço direito de D. Afonso Henriques e grão-mestre
templário que serve de guia para o roteiro da defesa do Médio Tejo.
Em desenvolvimento, estão ainda os roteiros dos Descobrimentos, de Aljubarrota e dos
Museus Militares, novos capítulos de uma história que é, toda ela, já antiga.

O objetivo principal é encontrar um fio condutor que ligue todas as infraestruturas
militares portuguesas entre si, que nos guie por entre o labirinto de dezenas e dezenas
de anos de património cultural e histórico. É apontar uma setinha a dizer “Você está
aqui na história de Portugal”, mas ter a certeza de que os turistas conhecem o que os
levou até lá.

Para isso, e porque sabemos que as enciclopédias materiais já passaram de moda,
neste virar de século, criamos uma enciclopédia virtual e de fácil manuseamento, a
app ‘Turismo Militar’. Nela, é o próprio utilizador que cria o seu percurso, baseado em
roteiros assentes em vários momentos da história de Portugal, e interliga-o entre si.
Através do telemóvel, passamos a ser todos o nosso próprio guia turístico.

De acordo com a Lei Orgânica 6/2015, de 18 de maio, estão identificados cerca de 220
imóveis afetos à defesa Nacional, distribuídos por 56 municípios diferentes, que se
encontram disponíveis para serem rentabilizados. O que o conceito do Turismo Militar
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quer fazer é, portanto, aproveitar este conjunto de infraestruturas e espaços com história,
mantendo uma forte ligação à tradição e cultura das Forças Armadas Portuguesas, e
desenvolver estratégias de interação com a população civil que permitam a requalificação
daqueles espaços e que valorizem aquilo que eles representam para o país.
Queremos dar a conhecer Portugal a Portugal e ao mundo. Queremos apresentar os
portugueses aos próprios portugueses. Queremos mostrar as marcas presentes em cada
recanto hoje em dia despido que ecoa a nossa história, e dar a conhecer os sacrifícios que
muitos fizeram no campo de batalha pelo nosso país.
Queremos que Portugal se venda por si mesmo: por ter conseguido tornar-se Portugal!
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A ação do Ministério da Defesa Nacional na implementação
do Turismo Militar
Coordenador da Equipa Técnica do Turismo Militar

Pedro Costa Pinto

Adjunto da Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Dra. Berta Cabral
Coordenador da Equipa Técnica do Turismo Militar

O Turismo, em Portugal, é como todos sabemos um dos principais sectores da economia
Nacional. A capacidade de gerar rapidamente emprego e com ele riqueza, fez com que o
turismo se tornasse, no âmbito geral, uma das grandes apostas.

Portugal tornou-se um reconhecido destino turístico de excelência, pelo que é urgente
dar continuidade a esta vocação, mobilizando esforços e fazendo convergir meios e
sinergias num mesmo sentido. O turismo vive uma concorrência à escala planetária e o
nosso sucesso - o de Portugal -, dependerá também e sobretudo do carácter inovador e
da capacidade de gerar propostas de valor que atraiam os turistas e que os façam preferir
Portugal em relação à concorrência. A História de Portugal e nesta a militar, da qual não
há diferenciação, são já por si só únicas. São as nossas.
A Defesa Nacional, também não ficou à margem dos grandes desígnios do País e reconheceu
as vantagens competitivas deste segmento de mercado.
Aos conteúdos tradicionais que já hoje Portugal oferece, também o Ministério da Defesa
Nacional, se propõe acrescentar outras propostas através do incentivo ao desenvolvimento do Turismo Militar. Um Turismo que permita o desenvolvimento de experiências
e atividades turístico-culturais com capacidade de gerar maior diferenciação face a
destinos concorrentes.

É nesta inovação que o Ministério da Defesa Nacional, disponibiliza a matéria-prima
indispensável à consolidação e desenvolvimento de produtos turístico-culturais que se
entendem como estratégicos e diferenciados. A cultura é atualmente um dos recursos de
maior expressão e atracão no panorama turístico a nível internacional. A história militar,
que faz parte integrante da nossa cultura, nela se insere. O Ministério da Defesa Nacional
pretende a partilha com o turista de momentos da História e Cultura Portuguesas, nas
quais se plasma a história das Forças Armadas.

Por tudo isto foi reconhecido, no Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT) 2013-2015
(aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 24/2013, de 16 de Abril) a importância
de contemplar o Turismo Militar. Um Turismo, o militar, que confere a possibilidade de
diferenciação turística, alicerçada nas Forças Armadas, na sua promoção e difusão do seu
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conhecimento, do estímulo à investigação e desenvolvimento do seu estudo e valorização,
capitalizando em produtos turísticos.

Como é do conhecimento geral, o Ministério da Defesa Nacional possui unidades, estabelecimentos militares e órgãos sediados ao longo de todo o território Nacional e também
um conjunto patrimonial, onde se incluí acervo museológico diversificado e documental,
que nos obrigam a criar um modelo de organização, promoção e salvaguarda que passa,
necessariamente, pela sua fruição turística e cultural. Guardião deste vastíssimo e valioso
património material e imaterial, acumulado ao longo de quase nove séculos, associados
a momentos decisivos da História de Portugal, o Estado, através da Defesa, pretende
disponibilizar esta matéria-prima, às comunidades nacional e estrangeiras de uma forma
integrada e coerente.
No entanto, a mesma matéria-prima que é o património móvel ou imóvel, ainda que
por si só e pela sua importância, já possuam um valor histórico-cultural (nalguns casos
artístico) necessita de ser transformado num produto atrativo. É através de um processo
de interpretação que nos permita, entre outras possibilidades, despoletar uma estratégia
de imagem e comunicação com o público, que permitirá incentivar o seu consumo turístico.
Não podemos igualmente esquecer que, à mesma matéria-prima, juntam-se estruturas
orgânicas e quadros, no interior do Ministério da Defesa Nacional, com experiência e
conhecimento que poderão contribuir para o desenvolvimento de marcas e produtos
turísticos e culturais associados à temática histórico-militar. Investigadores, simples
curiosos, que se dedicam ao estudo quer dos acervos, como da história que a eles se
encontra associada, e cujo trabalho não deveria se manter no interior da estrutura, sem
que seja devidamente partilhado e nalguns casos passível de ser capitalizado para um
melhor conhecimento de nossa memória e identidade comuns.
Por isso mesmo, no âmbito do PENT já está a ser trabalhada a rede de Turismo Militar.
Uma rede que promova, de forma integrada, a gestão mais racional desse património,
criando condições para o desenvolvimento de marcas e produtos turísticos e culturais
associados à temática histórico-militar, valorizando -sempre- a importância das nossas
Forças Armadas.

Neste sentido, pretende-se proceder à ativação turística do património histórico-militar
nacional, enquadrando-o com o restante património histórico tutelado pelo Estado ou
por outras instituições, públicas ou privadas, articulando-o numa rede coerente, atrativa,
com potencial turístico, que valorizará a instituição militar e a sua história, que coincide,
desde a sua génese, com a de Portugal, enquanto Nação soberana.
Acreditamos, com justificada ambição, que quanto mais conhecimento existir sobre o
património e história militar – móvel ou imóvel, tangível ou intangível-, mais facilmente
se mobilizarão públicos nacionais e internacionais. O seu conhecimento incentivará ao
seu estudo, como e enquanto base sustentável para a constituição de rotas e roteiros,
percursos e circuitos, formatando itinerários que valorizem e integrem a história e cultura
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de cariz militar, articulando-o de forma coerente com potencial turístico, valorizando a
instituição militar, na génese da história de Portugal.

Assim sendo por despacho da Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Dra. Berta
Cabral, foi constituída uma equipa técnica permanente com representantes dos três
ramos das forças armadas para desenvolvimento e gestão de uma Rede Nacional de
Turismo Militar. Realizou-se uma base de dados – dividida por designação, categoria,
tipologia, Concelho, Distrito e sempre que possível com as devidas coordenadas geográficas -,
passível de ser alargada, que integra o património imóvel afeto ao Ministério da Defesa
Nacional ou que, estando vinculado a outras instituições, já tenha tido utilização militar,
que detenha vocação turística e que permita a sua inserção numa base de dados única
do património para integrar a Rede Nacional de Roteiros de História Militar.
Uma base de dados, que permita o estabelecimento de critérios de certificação, inventariação, classificação, apresentação e interpretação, bem como propostas de divulgação,
inclusive de carácter educativo e formativo que valorizem o conhecimento da História de
Portugal, na qual naturalmente se inclui, como referido, a importância das Forças Armadas.

Só assim serão criadas condições para a divulgação do património nacional militar com
vocação turística, um vasto conjunto de elevada importância para a dinamização da economia
nacional e para a afirmação turística e cultural de Portugal, interna ou externamente.
Estabeleceram-se com autarquias, a cedência de utilização de património edificado com
valor histórico como, a título de exemplo, aconteceu com o Forte de Nossa Senhora da
Graça (Elvas) ou Forte de Albarquel (Setúbal) que após restauro de intervenção por
parte dos municípios, serão disponibilizados ao público. Também estes a integrar a rede
nacional de Turismo Militar.

Criou-se uma imagem e identidade institucionais, objetivos e propósitos e sob risco de
perda de visibilidade do Turismo Militar que pretende incentivar e também como forma
de se assumir no mercado, o Ministério da Defesa Nacional, não ignorou a revolução da
tecnologia de comunicação e informação, nas quais se incluem fenómenos como as redes
sociais, os sítios da internet ou as aplicações móveis, que vieram transformar, também,
a atividade turística ao nível da difusão e relacionamento com os diversos intervenientes.
Redes que proporcionam um alargamento na difusão do Turismo Militar e assim maior
abrangência de públicos, que se bem estimulados passarão de virtuais a reais.
Nesta fase, disponibilizaram-se, quer no sítio na internet como na aplicação para smartphones,
dois roteiros, valorizando heróis Nacionais, por vezes esquecidos: Gualdim Pais na defesa
do Médio Tejo e Dinis de Mello e Castro na defesa do Alentejo. Em preparação e em fase
de certificação, estão programas tão heterogéneos como: Rotas dos Fortes e Fortalezas
da Ilha Terceira; o Roteiro do Património Militar na Ilha de Santa Maria; o Circuito de D.
António Luís de Meneses - Defesa da Barra do Tejo; o Circuito das Fortalezas de Lisboa e
Vale do Tejo; o Circuito de Lisboa Entricheirada; D. Dinis na Defesa de Ribacôa; D. João II
na Defesa do porto e da cidade de Lisboa; o Circuito Regimento de Artilharia de Costa
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(RAC); o Circuito dos Castelos da Bandeira Nacional ou o Circuito da Restauração em
Lisboa e Vale do Tejo entre outros, permitindo a plataforma, que se insiram novos roteiros,
rotas e circuitos, sempre que se entender estarem devidamente preparados para serem
usufruídos pelo público.
E Turismo Militar, não se confina ao conhecimento do património edificado. Através
das diferentes plataformas, vai ser possível aos interessados, recolher informações tão
díspares como o acervo que constituem as diferentes unidades distribuídas pelo País,
ou as que se referem a Espaços; Memórias; Biografias de militares de relevo; Museus
Militares; Monumentos com História Militar; Estátuas e Estatuária; Divisas; Ordens e
condecorações; Batalhas; Padroeiros; Heráldica; Vexilologia; Uniformes (evolução) entre
tantos outros quanto possam, corresponder ao interesse de um público já existente, como
o de despertar o conhecimento a todos os outros que temos a certeza que o Turismo
Militar poderá alcançar.

Esta rede de Turismo Militar é ainda uma oportunidade para o Ministério da Defesa
Nacional, à semelhança do que tem feito noutras áreas, estabelecer parcerias de intercâmbio com a sociedade civil e nestas com a comunidade universitária. Através destas,
dos cursos que lecionam ou dos seus centros de investigação, onde existe a ativação
turística do património histórico que integra a história militar nacional, as universidades
e instituições de ensino superior contribuirão para assegurar uma maior cientificidade
aos roteiros, circuitos e rotas que se integrem no Turismo Militar. São também estas que
tornam possível a condução de projetos de investigação, de aplicação e de formação,
assim como auxiliam no desenvolvimento de marcas e produtos, no domínio da ativação
turística do património histórico-militar nacional.

Esta união de esforços, com a comunidade universitária, é essencial para o estabelecimento
de critérios de certificação dos equipamentos que integrarão a Rede de Turismo Militar.

Neste processo destacamos a Carta Nacional de Turismo Militar, que agora se publica. Um
projeto inovador desenvolvido pela Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Brigada
de Reação Rápida de Tancos e Instituto Politécnico de Tomar, esta última, instituição
que desde logo estabeleceu protocolo de cooperação, conjugando e potenciando as suas
próprias valências e capacidades com as do Ministério da Defesa Nacional, não sendo por
isso estranho que a última fase deste projeto, tenha vindo a ser recentemente desenvolvido
em articulação com a colaboração do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação
da Academia Militar (CINAMIL).

O Turismo é uma atividade em expansão, que deve contar com diferentes parceiros
institucionais, com repercussões visíveis e imediatas nas economias locais. O Turismo
Militar, assente numa rede à escala nacional, irá fomentar uma constante dinâmica entre os
vários atores, desde as entidades Regionais de Turismo, as autarquias, empresas públicas
ou privadas ou tantos outros quantos estejam interessados em se associar, preservando
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a sustentabilidade do território e dos destinos e o reforço da nossa competitividade face
aos nossos concorrentes.

A diversidade de programas que o Turismo Militar poderá oferecer, potenciará uma
plêiade de relações entre a instituição militar e diferentes agentes económicos e culturais,
motivo suficiente para exigir medidas concretas de apoio no âmbito das políticas públicas.
Consciente do potencial e benefícios institucionais, não só para as Forças Armadas, como
para os cidadãos em geral, o Ministro da Defesa Nacional, Dr. José Pedro Aguiar-Branco,
por despacho de Agosto do corrente, criou a Associação de Turismo Militar Português,
cuja função será a de incentivar a promoção e divulgação do património histórico, através
também, do trabalho atrás referido, que tem sido desenvolvido pela equipa técnica, por
nós coordenada.

Depois da criação da rede de Turismo Militar em território nacional, ambicionamos,
num futuro próximo, alargar esta rede aos países da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, bem como a outros países onde se encontram vestígios da presença portuguesa, num movimento global mantendo e incentivando laços, agora numa perspetiva
educativa e cultural.
Este é um sector que tem vantagens competitivas. É por isso fundamental atuar ao nível
do enriquecimento da oferta, desenvolvendo e inovando produtos e eixos até então pouco,
ou nada, explorados, existindo a necessidade de comunicar propostas diferenciadas,
promovendo iniciativas governamentais e empresariais, orientadas no sentido de promover
o Turismo Militar, as nossas Forças Armadas e com eles, no mundo, a marca Portugal.
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Introdução
O sector do turismo constitui-se como um dos principais motores de crescimento e
desenvolvimento, sendo considerado um sector estratégico por parte dos governos,
que o encaram como uma ‘oportunidade’ para a resolução de diversos problemas, como
o défice da balança de pagamentos, o aumento do rendimento e a criação de emprego.
Ao longo das últimas décadas o crescimento mundial do turismo tem sido extraordinário,
mesmo considerando as inúmeras mudanças e crises, que têm ocorrido tem conseguido
responder positivamente, demonstrando uma enorme resiliência e uma capacidade de
recuperação significativa.

O crescimento e desenvolvimento que tem vindo a ocorrer, observa-se o nível dos turistas,
mais experientes e informados, que procuram experiências mais intensas e marcantes,
nos próprios destinos, onde se regista um crescimento e diversificação de mercados,
e também ao nível da própria indústria, na definição de novas formas de negócio e na
criação de parcerias entre os agentes que operam no sector público e os agentes privados.
Dinâmicas do Turismo Internacional
O sector do turismo tem-se demonstrado como um dos sectores com melhor ‘performance’
da economia europeia durante a crise económica dos últimos anos, mostrando robustez
e resiliência, aos impactos negativos da crise, beneficiando outros sectores da atividade
económica.
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Nas últimas seis décadas, o turismo tem experimentado uma contínua expansão e
diversificação, para se tornar um dos maiores e de mais rápido crescimento sectores
económicos no mundo. Um número cada vez maior de destinos em todo o mundo
tem investido no turismo, transformando-o num dos principais impulsionadores do
progresso socioeconómico, seja através da criação de postos de trabalho e criação do
número de empresas, maiores receitas em termos de exportação e no desenvolvimento
de infra-estruturas que beneficiam a sociedade em termos gerais.

Apesar dos choques ocasionais, o turismo tem demostrado um crescimento praticamente
ininterrupto. As chegadas de turistas internacionais aumentaram de 25 milhões em
1950, para 1.133.000 em 2014. Da mesma forma, as receitas do turismo internacional
obtidas por destinos em todo o mundo subiram de US $ 2 bilhões em 1950 para US $
1245000000000, em 2014. (OMT, 2015)
As chegadas de turistas internacionais aumentaram 4,3% em 2014, atingindo um total
1.133.000 depois de terem atingido a marca de 1 bilião em 2012. As receitas do turismo
internacional atingiram US $ 1245000000 em todo o mundo em 2014, ultrapassando
o registo de US $ 1197000000 em 2013, a que corresponde a um aumento de 3,7% em
termos reais, considerando as flutuações cambiais e a inflação.

As previsões elaboradas pela OMT em janeiro de 2015 apontam para um crescimento
de 3% a 4% nas chegadas de turistas internacionais em 2015. Em termos de chegadas
de turistas internacionais em todo o mundo perspetiva-se um aumento de 3,3% ao ano
entre 2010 e 2030 prevendo-se que atinja os 1,8 biliões até 2030. Entre 2010 e 2030, as
chegadas de turistas internacionais nos destinos emergentes (+ 4,4% ao ano) deverão
aumentar cerca de duas vezes mais, comparativamente à taxa de crescimento obtida nas
economias avançadas (+ 2,2% ao ano).
Novos tendências… novos produtos… no sector do turismo
O turismo encontra-se a crescer em termos da complexidade da sua procura, tendências,
oferta, indústria, gestão e instrumentos de planeamento, apresentando uma nova
perspetiva em que o que se valoriza são as experiências adquiridas pelos turistas ao
nível dos locais que visitam.

O Turismo irá continuar a expandir-se no futuro, principalmente devido às enormes
transformações que estão a ocorrer na procura e na oferta neste sector. A mudança do
perfil da população mundial, a melhoria dos padrões de vida, mais rendimento disponível,
menos horas de trabalho, aumento do tempo livre, as pessoas com maior escolaridade,
o envelhecimento da população mundial e um mercado jovem mais independente e à
procura de novos desafios irão incrementar a procura turística. (UNWTO, 2015; Buhalis
& Costa, 2006a; Buhalis & Costa, 2006b;)
Os novos consumidores, mais experientes e que procuram valor excecional para o seu
dinheiro e tempo, ávidos na procura de informação sobre os destinos podem desenvolver
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as suas próprias experiências, tendo por base a informação disponível e a flexibilidade
de criação dos seus próprios roteiros. «Assim, um novo e experiente turista, mais sofisticado e exigente está a surgir, à procura de experiências autênticas e ambientalmente
amigáveis e de valor excecional para o tempo e o dinheiro que despendem.» (Buhalis &
Costa, 2006a, pág. 3)

Em termos de oferta, os destinos mais desenvolvidos diversificam os seus mercados
tornando-os mais competitivos, enquanto que o surgimento de destinos turísticos
menos desenvolvidos irão tornar a oferta de destinos em termos mundiais, maior, mais
diversificada e mais competitiva.
Os próprios turistas procuram, cada vez mais, experiências únicas e mais gratificantes.
Nesse sentido, «Os destinos devem ser planeados e projetados de forma a assegurar que
os produtos originais e diferenciados são oferecidos, e que a maioria das despesas dos
turistas permanece na região.» (Buhalis & Costa, 2006a, pág. 5)
O Turismo e a Cultura
Enquadramento
O turismo cultural começou a ser reconhecido como uma categoria de produto distinto
no final de 1970 quando os agentes do sector perceberam que algumas pessoas viajam
especificamente para obter uma compreensão mais profunda da cultura ou da herança
cultural de um destino. (Tighe, 1986)

Inicialmente, foi considerada como uma atividade de nicho especializado, procurado por
um pequeno número de pessoas com mais formação, mais rendimento e mais educadas,
que procuravam algo diferente do produto sol e praia. O crescimento do turismo cultural
coincidiu também com o surgimento de um maior interesse da sociedade na proteção e
conservação dos bens culturais e patrimoniais.

Mckercher & Du Cros, (2002) reconhecem que o consumo turístico de bens patrimoniais,
quer materiais quer imateriais, é, antes de todas as inúmeras possibilidades de definição
e caracterização, uma forma específica de turismo.
No entanto, o crescimento do turismo cultural veio colocar alguns entraves por parte
dos agentes que operam na gestão do património cultural. Se, por um lado, o aumento
da procura por parte dos turistas, permitiu uma forte justificação política e económica
para a expansão das atividades de proteção e conservação, por outro lado, o aumento
do número de visitas, o uso excessivo e inadequado, e a comercialização dos mesmos
recursos sem levar em conta os seus valores culturais representam uma ameaça real para
a integridade - e em casos extremos, à própria sobrevivência - desses mesmos recursos.
(Mckercher & Du Cros, 2002)
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O Turismo e a Gestão do Património Cultural
O desafio para o setor do turismo cultural é encontrar um equilíbrio entre o turismo e
gestão do património cultural - entre o consumo de valores extrínsecos por parte dos
turistas e a conservação dos valores intrínsecos por parte dos gestores do património
cultural.

O crescimento do turismo ao longo dos últimos anos tornou o processo de gestão de
recursos uma herança ainda mais exigente. Por vezes, surgem os conflitos entre os agentes
do sector do turismo e os gestores do património cultural, dado que ambos utilizam a
mesma base de recursos, existindo a necessidade de encontrar uma solução para esta
questão. (Bowes, 1994; Jamieson, 1994).
Estas situações surgem, principalmente, face ao aumento da procura e a atuação de
ambos os agentes de uma forma isolada e não em parceria, respeitando as necessidades
e interesses de cada parte. É fundamental que ambos desenvolvam uma compreensão
e entendimento mais forte da forma como cada um vê os ativos culturais, os valoriza e
pretende utilizá-los.
Parcerias entre o sector público e privado
Considerando as alterações que têm vindo a ocorrer na sociedade em termos económicos,
ambientais, sociais e políticos, o sector público e o sector privado têm necessidade de se
adaptar, e reorientar o papel e as funções que desempenham na atividade económica, e
no que se refere ao sector do turismo em particular, através de uma maior sinergia de
interesses entre ambos.

Num determinado período o Estado detinha de uma forma isolada a responsabilidade
sobre os bens públicos, e o sector privado apenas pretendia maximizar o seu lucro,
independentemente dos interesses da própria sociedade. «Hoje em dia, o sucesso das
políticas e das estratégias depende, em grande parte, da sinergia de interesses entre o
sector privado, o sector público e a própria sociedade.» (Murphy and Murphy, 2004;
Manseau and Seaden, 2001; WTO, 2000; Popovich, 1998; WTO, 1997; Linden, 1994)

Contudo, investigação realizada nesta área demonstra que, apesar de existir um grande
entendimento na importância das parcerias e da cooperação público-privada, existem
diferentes formas de a desenvolver e colocar em prática. Conforme refere Costa (2005),
a estrutura e o propósito da cooperação público-privada dependem das circunstâncias
locais, tais como, o estado do desenvolvimento do turismo no destino, e, até mesmo, em
que extensão o sector privado é economicamente capaz e, principalmente, tem vontade
de assumir parte da responsabilidade no que se refere ao desenvolvimento e crescimento
do turismo.
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Para além disso, existem áreas em que a cooperação público-privada se processa de forma
mais eficiente e adequada. Para diversos autores, a cooperação entre o sector público e
privado tende a ser focada em quatro áreas principais, nomeadamente, (i) melhoria da
atratividade do destino; (ii) na eficiência e eficácia da promoção e do marketing; (iii) nas
questões da produtividade; e também, ao nível da própria (iv) gestão do sistema turismo.
(OMT, 2000; Bramwell and Lane, 2000)

Deve-se ainda realçar a necessidade do envolvimento da comunidade no desenvolvimento
do turismo, considerando a importância que este sector detém na atividade económica, no
fortalecimento da base económica local, na dinamização de outros sectores de atividade, na
criação de emprego, mas também na melhoria da qualidade de vida da população em geral.

Nesse sentido, é fundamental que o sector privado, principal ‘utilizador’ do património
e da cultura local, contribua para a sua preservação em parceria com o sector público,
e que tenha uma perspetiva educativa e de preservação para com os visitantes a esses
locais, sensibilizando-os para a importância da preservação do património e das culturas
locais, demonstrando que só assim será possível um crescimento e desenvolvimento
sustentável do turismo. (Costa, 2005)
Conclusão
O sector do Turismo irá continuar a apresentar uma elevada dinâmica de crescimento
no futuro. As alterações que têm vindo a ocorrer ao nível do perfil dos turistas levam a
que a própria indústria e os destinos se ajustem continuamente a esta nova realidade.
Esta nova dinâmica e adaptação irá tendencialmente demonstrar a necessidade que a
indústria e o sector público tenha a capacidade para atuar e encontrar alternativas para
responder a estes novos desafios, e em que as parcerias entre ambos será central para
o crescimento do sector e para o tornar mais eficiente e eficaz.
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Linhas de Torres Vedras. O contributo deste exemplar patrimonial
no Turismo Militar
Rota Histórica das Linhas de Torres
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Figura 1 . Recreação do Telégrafo Ótico Inglês usado nas Linhas de Torres. Serra do Socorro
(Estação Central de Comunicação das Linhas de Torres). Mafra.

As Linhas de Torres Vedras constituem o mais notável conjunto de fortificações das Guerras
Napoleónicas, tendo sido aí que decorreram as principais manobras militares, com o
confronto das tropas em Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos e Vila Franca de
Xira. Constituem, ainda, uma referência histórica para a estratégia e arquitetura militares
da Europa, pela sua singularidade, tendo-se tornado um importante símbolo identitário
e um poderoso recurso educacional.
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As Linhas de Torres estabeleceram um ponto de viragem na história das Campanhas
Napoleónicas, assumindo grande relevo quer para a História de Portugal quer para a
História Contemporânea Mundial, com particular destaque para as nações intervenientes:
Portugal, Reino Unido, França. Testemunharam a autodeterminação do povo português
enquanto país soberano e o forte contributo que deu para o restabelecimento das
nacionalidades europeias.

Ao valor histórico, estratégico e simbólico, adicionamos o seu valor patrimonial: fortificações
provisórias, erguidas com recurso a métodos expeditos de construção, implantadas em
áreas com forte pressão antrópica, as Linhas de Torres apresentam, atualmente, um bom
grau de preservação.
Ao integrar este património numa Carta de Turismo Militar propõe-se contribuir para
uma justa homenagem à memória e resistência do povo português aliada à estratégia e
engenharia militar. Ao espírito de sacrifício de todos aqueles que lutaram contra o invasor
fosse integrando o exército aliado, construindo as fortificações ou abandonando as suas
casas e destruindo os seus bens, privando o exército invasor de se alimentar no terreno
mas, também, pondo em causa a subsistência dos compatriotas e o futuro do país.

O Estado Português reconheceu que as Linhas de Torres Vedras são um elemento
patrimonial incontornável para a identidade nacional ao abrir o processo de classificação
deste património1, que se encontra em curso. Está em causa a presença na memória das
circunstâncias verdadeiramente extraordinárias que rodearam a sua genial conceção e
exímia construção com base em obras de fortificação semipermanente construídas em
terra, utilizando apenas os meios e recursos locais e que, ainda, se conservam. Para além
da função estratégica que desempenharam deram, hoje, lugar a um motivado interesse
histórico, cultural e turístico.
Por ocasião das Comemorações dos 200 Anos das Linhas de Torres Vedras, o Presidente
da República, Aníbal Cavaco Silva, reconheceu estas Linhas como «símbolo da vontade de
resistir de um povo».2 Ainda, nas suas palavras «A vitória dos aliados veio inspirar outros
europeus. Através do nosso exemplo, renasceu, para cada povo da Europa, a esperança
de ser capaz de decidir o seu destino»3.

Na opinião do comissário para as Comemorações dos 200 Anos das Linhas de Torres Vedras,
D. Manuel Clemente, «as Linhas de Torres Vedras abriram a época contemporânea (…).
Lembrá-las (…) na paz europeia de que felizmente gozamos, é evocar todos os que aqui
estiveram, dos dois lados das Linhas, quando nós, seus descendentes, nos reencontramos
num projeto comum para o continente e para o Mundo. Lembrando os de então, abrimos
o futuro na solidariedade e na paz.»4
Diário da República a 14 de janeiro de 2013.
Excerto do discurso do Presidente da República Aníbal Cavaco Silva; Inauguração das comemorações dos
200 anos das Linhas de Torres Vedras; Torres Vedras; 11 de novembro de 2009.
3
Idem
4
D. Manuel Clemente; «Lembrar as Linhas de Torres Vedras»; in: 200 anos. 1810-2010 Linhas de Torres
Vedras: Comemoração do Bicentenário; 2010.
1
2
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A 19 de novembro de 2009, o então Presidente da Assembleia da República, Doutor
Jaime Gama, presidiu à abertura oficial do programa comemorativo intermunicipal do
Bicentenário das Linhas de Torres, sublinhando a necessidade de «render homenagem à
instituição nacional que defende e liberta, que protege, que une a sua população quando
é necessário lutar e combater na defesa da Pátria».5

Na mesma ocasião, o Chefe de Estado-Maior do Exército, General Pinto Ramalho, afirmou
que as Linhas de Torres, com engenho e arte, cumpriram a sua missão. Ao travarem a
terceira invasão francesa, materializaram um ponto de rutura nos sonhos de hegemonia
napoleónica, proporcionando aos aliados a oportunidade de darem o primeiro passo
para a libertação da Europa.
É, assim, inequívoco o facto de vários setores da sociedade serem unânimes em considerarem as Linhas de Torres Vedras uma referência na História que merece ser perpetuada
condignamente e a sua integração numa Carta de Turismo Militar proporciona a divulgação
e promoção do seu papel na história nacional e europeia.

Em 2012, o Turismo de Portugal distingue a Rota Histórica das Linhas de Torres com o
Prémio de Melhor Projeto Público de Requalificação considerando, nas palavras do então
presidente Federico Costa, o contributo deste projeto para a qualificação do turismo
nacional e para a notoriedade de Portugal como destino turístico de excelência.
Internacionalmente, a Rota Histórica das Linhas de Torres foi vencedora do prémio União
Europeia para o Património Cultural / Prémios Europa Nostra 2014, pelo trabalho de
preservação, defesa e valorização do património cultural europeu; e em outubro desse
ano, a Assembleia da República instituiu o dia 20 de outubro como o Dia Nacional das
Linhas de Torres.
Em 2015, a Rota Histórica das Linhas de Torres foi apresentada na conferência anual
The Best in Heritage onde são divulgados projetos premiados, quer a nível nacional quer
internacional, de âmbito patrimonial, museológico e de conservação do património.

Ao longo de vários anos, a Rota Histórica das Linhas de Torres tem prosseguido na
divulgação do património das Linhas de Torres em Portugal e no estrangeiro e o seu
trabalho tem sido reconhecido por diversos agentes.
A Rota Histórica das Linhas de Torres (RHLT)
A Rota Histórica das Linhas de Torres é uma Associação para o Desenvolvimento Turístico e
Patrimonial das Linhas de Torres Vedras, sem fins lucrativos, constituída pelos municípios
fundadores de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras
5

Excerto do discurso do Presidente da Assembleia da República Jaime Gama. Abertura das comemorações
intermunicipais do Bicentenário das Linhas de Torres. Sobral de Monte Agraço; 19 de novembro de 2009.
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Figura 2 . Pormenor paiol Reduto do Mosqueiro (obra militar n.º 128). Fanhões, Loures.

Figura 3 . Vista geral, Forte da Ajuda Grande (obra militar n.º 18). Bucelas, Loures.

e Vila Franca de Xira, com interesse na valorização patrimonial e promoção turística das
Linhas de Torres Vedras; bem como nas relações de cooperação e colaboração com outras
associações nacionais e estrangeiras que tenham objetivos semelhantes.

Com sede no Centro de Interpretação das Linhas de Torres, em Sobral de Monte Agraço,
a sua missão é contribuir para o desenvolvimento sustentado do território, através da
salvaguarda, conservação e valorização do património das Linhas de Torres e da sua
promoção enquanto produto turístico e cultural.

Entre os seus objetivos procura proteger e valorizar o património cultural, ambiental,
histórico e urbanístico associado às Linhas de Torres; estimular o intercâmbio de
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experiências, ao nível da investigação, conservação e restauro do património; contribuir
para uma política de produção e promoção turística sustentável; cooperar com parceiros
público-privados para criar um maior nível de atração do destino Rota Histórica das
Linhas de Torres, designadamente ao nível do Turismo Militar; criar uma estratégica de
comunicação da RHLT e afirmar a sua Marca; colaborar com os agentes culturais, económicos
e turísticos, procurando criar riqueza e mais-valias para o desenvolvimento da região,
prestando o seu apoio ao desenvolvimento de ofertas adequadas às necessidades do turista
e desenvolvendo políticas de promoção e influência; promover a consciencialização da
importância histórica e patrimonial deste Monumento.
Conhecer hoje a RHLT

A RHLT é um produto cultural e turístico criado a partir de um património único na
história europeia militar. A RHLT pode ser conhecida através de seis percursos de visita
distintos: Torres Vedras na Primeira Linha |Percurso Wellington | A defesa do Tejo |
Grandes Desfiladeiros| O Nó das Linhas | Do palácio ao Atlântico) que se distribuem no
território, entre o rio Tejo e oceano Atlântico. Os percursos são temáticos e integram
30 obras militares recuperadas, apoiados por uma rede intermunicipal de 6 centros de
interpretação que funcionam nos museus ou postos de turismo dos concelhos. Através dos
Centros de Interpretação das Linhas de Torres, em cada concelho, é possível ao visitante

Figura 4 . Forte Grande do Alqueidão (obra militar n.º 14). Posto de Comando de Arthur Wellesley.
Sobral de Monte Agraço.
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obter mais informação sobre as Linhas de Torres e marcar visitas guiadas ao património.
Alguns deles dispõem de serviço educativo.

A RHLT oferece, ainda, observatórios de paisagens inigualáveis, um percurso pedestre:
GR30 – Grande Rota das Linhas de Torres -, vinhos (designadamente o arinto de Bucelas,
os vinhos Adega Mãe e Quinta da Folgorosa e gastronomia, designadamente ementas
de época (como o bife Wellington do restaurante Vilamanjar ou a sopa de sustança e
o bacalhau do regimento do Moinho do Paúl), produtos e doceria artesanal, também
temática, de que é exemplo o bolo de chocolate das Linhas de Torres, uma confeção dos
Moinhos da Capucha, entre outros produtos.

Figura 5 . Bife Wellington. Integra o menu de época do restaurante Vilamanjar.

Os acessos aos fortes são garantidos por via rodoviária ou, maioritariamente, pedonal.
Parte dos Fortes dispõem de sinalética interpretativa bilingue e várias empresas de
animação turística e cultural têm desenvolvido produtos integrados para turistas neste
território e sobre a temática das invasões francesas e das Linhas de Defesa de Lisboa.
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Contactos
Rota Histórica das Linhas de Torres
Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras
Praça Dr. Eugénio Dias, n. 12 | 2590-016 Sobral de Monte Agraço

T. +351 261 942 296 | Email: rotahistoricalinhastorres@gmail.com | www.cilt.pt
Torres Vedras na Primeira Linha

Museu Municipal Leonel Trindade | Torres Vedras

T. + 351 261 310 485 | Email: museu.servico.educativo@cm-tvedras.pt
Percurso Wellington

Centro de Interpretação das Linhas de Torres – CILT

Praça Dr. Eugénio Dias, n.º 12 | 2590-016 Sobral de Monte Agraço
Tel. +351 261 942 296 | Email: cilt@cm-sobral.pt | www.cilt.pt
A Defesa do Tejo

Centro de Interpretação das Linhas de Torres – Forte da Casa
Museu Municipal de Vila Franca de Xira |

T. +351 263 280 350 | Email: museumunicipal@cm-vfxira.pt
Grandes Desfiladeiros

Centro de Interpretação das Linhas de Torres - Arruda dos Vinhos
Centro Cultural do Morgado

T. +351 263 977 035 | Email: pferreira@cm-arruda.pt
O Nó das Linhas

Centro de Interpretação das Linhas de Torres – Bucelas (Loures)
Rua D. Afonso Henriques, 2-4 | 2670-637 Bucelas

T. +351 211 150 669 | M. +351 924 487 297 | Email: cilt@cm-loures.pt
Do palácio ao Atlântico

Av. das Forças Armadas, n.º28 | 2640-492 Mafra

T. +351 261 817 170 | Fax: +351 261 817 179 |Email: turismo@cm-mafra.pt
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O desenvolvimento de base territorial e a valorização dos recursos
endógenos: o caso dos acervos militares
Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte

Jorge Rodrigues

Coordenador da ADIRN
adirn@adirn.pt

A ADIRN – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte foi constituída
em 3 de Setembro de 1991 por dezanove entidades que assinaram a escritura pública
desta associação. A ADIRN é uma entidade de direito privado e sem fins lucrativos, que
apoiada nos conhecimentos e experiência dos seus associados desenvolve projetos e
iniciativas que têm em vista o desenvolvimento integrado e a melhoria das condições
de vida da população residente.

A sua Área de Intervenção tem cerca de 1418,85 Km2 e 173.349 habitantes em que
abrange os concelhos de Alcanena, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Ourém, Tomar,
Torres Novas e Vila Nova da Barquinha
A Missão da ADIRN é promover o desenvolvimento das populações residentes na Zona
de Intervenção denominada Ribatejo Norte.

A nossa filosofia é de que para promover este desenvolvimento, ele deve ser baseado em
recursos endógenos utilizados de forma sustentada e deve ser definido e implementado
de acordo com os objetivos e o interesse das populações locais.
Papel que a associação desempenha na região:

Facilitadora do Desenvolvimento Local através das condições de projetos e fundos de
apoio dos Quadros Comunitários de Apoio – Programa Nacional de Desenvolvimento
Rural ou outros programas.

Entidade Formadora - Sendo reconhecida pela DGERT com capacidade para conceber,
executar e implementar ações de formação, pode apresentar uma oferta ao nível de cursos
das mais variadas temáticas: Desenvolvimento Local; Turismo; Trabalho e Orientação
Social; Agricultura; Desenvolvimento Pessoal; Etc.

Entidade Promotora do turismo – Em parceria com Entidades Regionais de Turismo,
Comunidades Urbanas ou outras entidades, podemos dar um importante contributo
numa área que conhecemos bem, ao nível dos eventos de representação do território,
de conceção e implementação de estratégias de marketing, etc.
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Entidade Promotora de Produtos Locais e Artesanato – Representação dos produtos e
produtores da Zona de Intervenção em eventos a nível nacional e internacional.

Dinamizadora do Espírito Inovador – Captar investidores e sugerir novos projetos e ideias.
Catalizadora de Parcerias – Identificar problemas, oportunidades, sugerir soluções,
selecionar e envolver os parceiros adequados para cada situação.
Gestora e entidade de animação projetos não lucrativos que visam o bem-estar das
populações, principalmente as camadas jovens.

Promotora de empresas de forma a serem autos suficientes e contribuírem para os
objetivos mais gerais do Desenvolvimento Sustentável: PróRegiões; Templar; Loja do
Ribatejo Norte
Consultora de Desenvolvimento Rural - Entidade interveniente nas questões do Desenvolvimento Rural, contribuindo com uma experiência de 24 anos.

O desenvolvimento local promove-se com os recursos endógenos de cada território,
numa abordagem ascendente, envolvendo todos os parceiros direcionados para uma
mesma estratégia.
Qualquer estratégia deve começar por uma fase de diagnóstico, deve procurar identificar
o desafio principal e encontrar formas de o ultrapassar. Com este conhecimento, cada
região deve procurar o que a diferencia e apostar na especialização e inovação. Os territórios que dispõem de importante património material e imaterial militar, dispõem de
um importante ponto forte que deve ser potenciado e oferecem grandes oportunidades
a aproveitar. Claramente que estes recursos devem ser inseridos numa estratégia de
desenvolvimento local.

Verificamos que recentemente surgiu uma nova abordagem do Turismo Militar, uma
abordagem nacional com reflexo no PENT e na estratégia do Turismo do Centro, uma
abordagem de novo conceito e uma nova abertura e leitura das autoridades militares.
No entanto considerando que no Ribatejo Norte existe uma significativa presença militar
importa fazer a ligação entre a estratégia local e nacional. Este património é um recurso
da região deve ser capitalizado em prol do desenvolvimento desta região.
O turismo têm-se afirmado como um motor da economia e um gerador de riqueza para
as regiões, sendo que em alguns casos nas regiões rurais mais fragilizadas se constitui
como fundamental para a inversão da desertificação de pessoas ideias e capitais.

A procura tem uma tendência cada vez maior para um produto turístico feito à medida
do cliente, mercados de nicho, cada vez mais se revela o conceito de vender experiências
em lugar de vendar quartos.
Hoje com as novas ferramentas tecnológicas qualquer operador por pequeno que seja,
pode estar no mercado global e oferecer produtos distintos e muito especializados.
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Parece-nos que o Turismo Militar pode proporcionar a novos operadores e também
aos existentes novas oportunidades de desenvolverem inovadores produtos turísticos
destinados a nichos específicos.
Neste sentido, o Turismo Militar pode ser um importante contributo para o desenvolvimento
local, desde logo porque contribui para a economia local, mas também porque promove
em si mesmo uma transversalidade própria da atividade turística.

Atrair turistas implica desde logo uma boa acessibilidade, uma boa resposta do serviço de
saúde, uma preocupação com o ambiente e a manutenção da paisagem, bons equipamentos
públicos, boas infraestruturas, uma rede se serviços de proximidade e de empresas
prestadoras de serviços complementares, englobando obviamente a restauração e o
alojamento, a venda e o consumo de produtos locais, o preservar do conhecimento, da
cultura e saberes das pessoas, o manter as pessoas nos locais. O Turista mesmo que
momentaneamente é usufrutuário de tudo o que o território tem para oferecer. Esta
caraterística do turismo de ser transversal a tantos setores, permite envolver todos os
elos da cadeia de valor o que resulta em retenção das mais-valias no território.
Falamos assim de desenvolvimento integrado, e é neste sentido que vemos como excelente
contributo o Turimo Militar. A estratégia da ADIRN para o Desenvolvimento de Base
Comunitária 2020 é a seguinte:
Desafio estratégico - “Afirmar a Notoriedade do Ribatejo Norte”. Este desafio será
alcançado através do trabalho a desenvolver nos seguintes eixos estratégicos:
A - Diferenciação através do turismo

B - Valorização dos recursos endógenos do território
C - Atratividade do território
A afirmação da notoriedade e da identidade do território, será conseguida através da
diferenciação a nível cultural, marcado pela Ordem dos Templários com o seu expoente
máximo no Castelo e no Convento de Cristo (Tomar), no Castelo de Almourol (VNB) e em
Dornes (FZ), bem como na diversidade da oferta turística existente no restante território
de atuação, ao nível da gastronomia, enoturismo, agroturismo, e de turismo de natureza.

O Ribatejo Norte tem a sua riqueza exatamente nesta diversidade, esta manta de retalhos
é homogénea na diversidade encaixada pelo Tejo, Zêzere e Serra D´Aire que oferecem
um sem número de recursos endógenos que urge potenciar.

Associado ao turismo pretende-se o reforço da imagem ligada aos produtos locais e
artesanato, que se pretendem que sejam verdadeiros embaixadores da região, nos locais
de comercialização e de consumo, estando esta também articulada, com a imagem de
marca comum ao território.
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Ao nível ambiental e da qualidade de vida, pretende-se garantir a fixação da população e
dos jovens no território, através da criação e melhoria de condições de caracter económico,
social e ambiental, ou seja melhorar a atratividade do Ribatejo Norte. Para cada um destes
eixos foram definidos os seguintes objetivos estratégicos, no âmbito do turismo, que
visam contribuir para alcançar o respetivo desafio estratégico:
• Estruturar os produtos turísticos do território: cultural, natureza, ativo, religioso,
gastronómico, criativo, enoturismo e agroturismo;

• Associar a herança templária com forte reconhecimento nacional e internacional
à imagem do território como produto âncora.

No sentido de aplicar a estratégia ao território e de fazer a ligação com as diferentes
vertentes do DLBC definiram-se para cada objetivo estratégico um conjunto de
Objetivos Específicos.
• Capacitar os RH em novas áreas de qualificação e aumento de competências;
• Incentivar a criação de microempresas de serviços turísticos;

• Apoiar o incremento de tecnologias de informação inteligente;
• Apoiar o desenvolvimento das empresas já existentes
(alojamento, restauração e animação);

• Apoiar a promoção e dinamização dos empreendimentos e agentes turísticos;
• Captar turistas de Fátima e Convento de Cristo para reforçar o turismo
do Ribatejo Norte;
• Apoiar a animação cultural e recreativa do território;
• Dinamizar e promover eventos no território;
• Dinamizar e criar rotas turísticas;

• Preservar e conservar o património material e imaterial,
bem como a renovação de aldeias, para fins turísticos;

• Incentivar a eficiência energética e o recurso a energias renováveis;
• Dinamizar a cooperação e trabalho em rede com vista
a ganhos de escala de complemento de oferta turística;
• Criar a Rota dos Templários no Território;

• Integrar rotas dos templários nacionais e internacionais;

• Elaborar estudos do património imaterial templário e da idade média;
• Capitalizar o Convento de Cristo e Castelo de Almourol como ícones
de marca templária;
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• Promover eventos sob a temática templária/medieval como eventos âncora
com projeção nacional e internacional ;
• Promover pequenos eventos de reconstituições históricas;

• Dinamizar ações de aquisição de competências sobre artes medievais e templarismo
incluindo reconstituições históricas;
• Apoiar a criação de empresas para reconstituições históricas e serviços
de interpretação do património;

• Apoiar a criação de formatos multimédia interativos com vista a melhoria
da visitação e interpretação do património;
• Organizar e participar em visitas técnicas e benchmarking;
• Trabalhar em rede e cooperação;

• Promover, dinamizar e participar em ações da temática templária em países
com enfoque nesta área;
• Criar uma imagem dos “templários” associada ao turismo.

Ao nível de plano de ação pretendemos dar corpo aos objetivos gerais, a articulação entre
as entidades e a articulação entre diversos projetos e ações será determinante para o
sucesso. Parece-nos muito interessante a articulação com a Escola de Artes Medievais
para o estudo das Artes da Guerra ao longo dos seculos - Historia Militar, e estamos num
território rico em Historia e Património, a nível de exemplo de referir quatro Castelos,
Tomar, Ourém, Almourol e Torres Novas. A Importância da Ordem de cavalaria dos
templários, os monges guerreiros fundamentais para a implantação do reino de Portugal
e na conquista de Lisboa, defesa da linha de Fronteira. Foi de Tomar que saiu D. Nuno
Alvares Pereira, para a Batalha de Aljubarrota e outros exemplos se poderiam citar.

O conhecimento, poderá levar a reconstituições históricas de alto rigor científico quer
incrementarão a qualidade da oferta turística, neste cruzamento entre turismo militar
com turismo histórico-cultural.

Aproveitando também o extenso património edificado militar pode-se desenvolver oferta
muito atrativa no âmbito do Turismo de Aventura, proporcionar a experiência de vida
militar, uma semana de campo, ou apenas fazer um percurso na pista de obstáculos.
Continua a crescer a procura por uma vida saudável e um turismo ao ar livre.
Mais oportunidades se poderiam listar, importa sim compreender que o Turismo Militar
pode, no Ribatejo Norte ser uma alavanca para o Desenvolvimento Local e como tal deve
ser apropriado pela região e suas instituições em forte parceria. Cremos que pode ser
uma resposta ao que se pede aos territórios hoje, crescimento inteligente, sustentável
e inclusivo.
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Fotografias 7, 8 e 9
Centro de Audiovisuais do Exército.

PARTE IV

Carta Nacional do Turismo Militar:
Do Conceito à Operação – Proposta de Intervenção

Carta Nacional do Turismo Militar
Fundamento

A presente Carta foi desenvolvida de dezembro 2013 a dezembro 2015, transitando por
um conjunto de fases distintas de trabalho, nomeadamente relativas à apresentação,
promoção e divulgação do projeto, à receção de contributos de pessoas singulares,
de instituições públicas e privadas, à respetiva análise quantitativa e qualitativa dos
contributos recolhidos, a períodos delimitados de discussão pública, assim como ao
estudo e à apresentação de propostas de considerações finais em fóruns nacionais e
internacionais.

Importa afirmar que, para além dos trabalhos de investigação aplicada já desenvolvidos
pelo Instituto Politécnico de Tomar e pela Brigada de Reação Rápida, a inclusão do
Turismo Militar no “Plano Estratégico Nacional do Turismo – Revisão do plano de
desenvolvimento do turismo no horizonte de 2015”6, enquanto orientado para o
desenvolvimento de destinos turísticos, suscitou a necessidade de apresentar uma
proposta de enquadramento conceptual e operacional das possibilidades e limites da
sua dinamização sustentada no território nacional.
Ao entender-se o Turismo Militar enquanto uma atividade consubstancialmente de
natureza cultural, através da ativação turística do património histórico-militar, tanto
material como imaterial, consequentemente transversal a diferentes tutelas institucionais, torna-se inevitável realizar um enquadramento concetual e operacional pioneiro,
que por mais que mais transitório que este possa ser, a operacionalização do conceito
exige esta clarificação. Como tal, foram sumariados e enunciados 7 princípios que,
segundo a análise realizada durante este processo, revestem-se das melhores intenções
metodológicas e operacionais para o cumprimento de uma adequada e sustentável
implementação do Turismo Militar em Portugal.

Nota Metodológica

Em concordância com o documento base e com a informação preparatória em que
esta Carta se sustenta e se apresenta é introduzida e apresentada, reitera-se que as
conclusões aqui enunciadas advêm da análise de duas fases aplicadas ao projeto: 1ª Fase)
Resultados quantitativos e qualitativos de contributos públicos; 2ª Fase) Resultados
quantitativos e qualitativos de contributos de Agentes de Animação Turística inscritos no

6

Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2013, Diário da República, 1.ª série — N.º 74 — 16 de abril de 2013.
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Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística7. Considera-se que as orientações
e conclusões recolhidas durante a fase de discussão pública e de reuniões coletivas e
individuais com os parceiros do projeto encontram-se, igualmente, espelhadas nas
considerações aqui expostas.

Para mais informações sobre o procedimento metodológico, sugerimos a leitura do
capítulo subordinado à metodologia aplicada ao presente projeto (Parte II).

Objetivos

• Apresentar uma proposta passível de ser declarada como um conjunto de
considerações e intenções, para um melhor entendimento do Turismo Militar.
• Proporcionar linhas orientadoras para uma interpretação estratégica das
possibilidades e limites da operacionalização sustentada do Turismo Militar
no território nacional.
• Suscitar a participação integrada de diferentes entidades e da comunidade em
geral, no desenvolvimento e dinamização do Turismo Militar.

• Incentivar à realização do princípio de transferência de conhecimento – entre
orientações governamentais, académicas, militares e empresariais, numa base
de reciprocidade e de sustentação do Turismo Militar.

• Sensibilizar nacionalmente para a importância estratégica e pertinente do
desenvolvimento de produtos, projetos e ações, responsáveis e sustentáveis,
que combinem o Património com o Turismo e vice-versa.
• Incentivar a criação de redes, quer territoriais, empresariais ou institucionais,
contribuindo com as linhas orientadoras necessárias para a criação de uma
estratégia comum aplicada à implementação e desenvolvimento do Turismo Militar.

Compromisso

A Carta Nacional do Turismo Militar compromete-se, nos moldes apresentados nesta
publicação, a tornar-se numa ferramenta datada e desenvolvida num espaço e contexto
específico, de gestão, avaliação e monitorização, de carácter dinâmico, passível de ser
alterada em conformidade com novos resultados, numa perspetiva de inovação contínua
que caracteriza o setor turístico. Apresenta-se, igualmente, como um instrumento
universal, disponível para ser trabalhado numa perspetiva individual ou coletiva, quer
por atores públicos ou privados.
7
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A Carta Nacional do Turismo Militar encontra-se paralelamente a ser desenvolvida para
assumir um papel internacional de repositório e de partilha de informação, assim como de
comunicação académica, empresarial e institucional, subordinada aos temas teórico-práticos
confluentes com o objeto de estudo.

Princípios
Princípio 1

O Turismo Militar reúne condições para contribuir de forma inovadora e eficiente
na dinamização de circuitos culturais e religiosos, pelo que património-histórico
militar, tanto material como imaterial, deve ser encarado como um elemento principal
desta conexão.
• O Turismo Militar, quando estudado de forma integrada nos pressupostos da
estratégia turística nacional, é afirmado e incluído no domínio do reforço de
circuitos religiosos e culturais. 25,7% dos contributos da primeira fase da
recolha de dados, validam esta afirmação.

• No entanto, dentro do mesmo teste, 22,4% dos contributos avançam que o
Turismo Militar certamente coopera para dinamizar estadias de curta duração,
enquanto 12,9% dos contributos assinalam que este pode contribuir para a
promoção da gastronomia e dos vinhos nacionais.
• Na segunda fase da recolha de dados, dirigida ao tecido empresarial, nomeadamente
aos Agentes de Animação Turística, 56% das empresas inquiridas assumem
igualmente o Turismo Militar como um potencial reforço para os circuitos
turísticos religiosos e culturais, enquanto 49% consideram igualmente que
poderá contribuir para o desenvolvimento da oferta do Turismo de Natureza.
• Torna-se, assim, evidente que o Turismo Militar pode e deve ser articulado
com outros produtos já existentes no mercado, beneficiando os atores e
potenciando territórios, organizações e comunidades.

Princípio 2

Face à dispersão verificada dos principais recursos, bens e serviços a serem integrados
no Turismo Militar, tanto em questões subordinadas a diferentes tutelas institucionais
como em termos geográficos, deverá existir imperativamente uma concertação entre
diferentes atores nacionais para a operacionalização do Turismo Militar.
• Atendendo aos contributos da primeira fase de recolha de dados, 28,1% dos
inquiridos identificam que as Forças Armadas devem ser o principal ator
a estar envolvido no desenvolvimento, implementação e operacionalização do
conceito em Portugal. Enquanto as autarquias e as entidades governamentais
são identificadas como os principais atores por, respetivamente, 16,8% e 16,7%
dos indivíduos.
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• 38,5% das observações evidenciam que as Forças Armadas devem associar-se ao
desenvolvimento de produtos e atividades turísticas desta natureza, enquanto
que 43,2% salientam a necessidade de uma operacionalização coerente desta
atividade, ressalvando que devem ser igualmente criadas condições para o
setor empresarial revelar-se como determinante para o Turismo Militar.

• 48,5% dos participantes creem que é determinante que o setor empresarial
seja ativamente incluído numa possível relação entre as Forças Armadas e
o desenvolvimento de produtos e atividades turísticas desta natureza, enquanto
que 28% afirmam a necessidade da criação de orientações e normativos
institucionais para o efeito.
• Na segunda fase da recolha de dados, aplicada aos Agentes de Animação Turística,
22% dos inquiridos afirmam já ter realizado atividades em parceria ou com
a colaboração das Forças Armadas.

• Importa ressalvar que as comunidades locais foram continuamente assinaladas como um elemento indispensável no processo de desenvolvimento,
implementação, dinamização e operacionalização do Turismo Militar em Portugal.
Princípio 3
A visitação, a apresentação-interpretação, a exposição e o entretenimento, consubstanciam os principais exemplos de serviços e de atividades turísticas de maior interesse
para a operacionalização do Turismo Militar.
• Os contributos da primeira fase revelam a escolha de 16,5% dos indivíduos por
uma visita a um museu de âmbito histórico-militar, manifestam o interesse
pela história, assim como pela interpretação do património material e
imaterial de natureza histórico-militar.
• Este fato é reforçado, quer pelos 15,8% que sugerem a visita a uma unidade
militar, onde se depreende o interesse igualmente pela história, cultura e
atividade militar, quer pelos 15,6% que assinalam a visita a fortificações
enquanto atividade passível de ser enquadrada no Turismo Militar.

• Os 15,1% dos indivíduos que optam pela recriação de histórica de batalhas,
celebram a importância da animação ao serviço da experiência turística e
na atratividade da apresentação do património histórico-militar nacional.

• Na fase posterior aplicada aos Agentes de Animação Turística 20% dos inquiridos
afirmam promover e comercializar produtos ou atividades turísticas
associadas à marca Militar ou com recurso a algum período/acontecimento
histórico militar nacional.

118

| Carta Nacional do Turismo Militar

Princípio 4
O património edificado deve ser valorizado e turisticamente potenciado, sendo este
identificado como um dos principais recursos que estruturam o Turismo Militar.
•

•

•

Com recurso à informação recolhida na primeira fase, 30% das observações
indicam que os castelos e as fortificações são recursos patrimoniais muito
importantes para a criação de produtos e atividades de Turismo Militar em
Portugal, reforçando, assim, uma associação direta entre o conceito em estudo
e o património edificado.

As unidades militares foram, igualmente, considerados por 26% dos contributos
como recursos patrimoniais muito importantes para o Turismo Militar, a par das
infraestruturas militares passíveis de serem transformadas em atrativos
turísticos, que foram consideradas muito importantes por 21% das observações.
Assim, verifica-se que os castelos e as fortificações, assim como as infraestruturas
militares passíveis de serem reconvertidas em atrativos turísticos, a par das
unidades militares em funcionamento, são identificados como os principais
recursos patrimoniais no âmbito do Turismo Militar.

Princípio 5
A preservação e o acesso ao património histórico-militar, material e imaterial, são
questões fundamentais para a operacionalização e desenvolvimento do Turismo
Militar num determinado território e que a Lei de bases do património cultural,
nº 107/2001 de 8 de Setembro consagra.
• Atendendo aos resultados da primeira fase, no que concerne às características
que um território deve possuir para ser considerado um espaço privilegiado para
o desenvolvimento de uma imagem turística e de produtos de Turismo Militar,
30,9% dos indivíduos consideram que a História Militar é um dos fatores
mais determinantes para um território que se pretende com esta natureza.

• O património material e imaterial, assim como as infraestruturas militares
registam, respetivamente, dentro do mesmo domínio, 27,2% e 22,1% das
observações recolhidas. Os equipamentos, serviços e atividades turísticas
e culturais, assim como localização e acessibilidades, apesar de terem sido
apresentados como especificidade deste tipo de territórios, assumem-se, pelos
seus valores, como um conjunto de características importantes mas acessórias
para o efeito.
• A História Militar local, a par do património material e imaterial, constituem
duas das principais componentes para validar turisticamente um território com
potencial para o desenvolvimento de atividades Turismo Militar.
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Princípio 6
A conexão entre o turismo e a História Militar pode potenciar a inovação.
•

•

•

•

Igualmente com base nos resultados da primeira fase, 33,6% dos participantes
consideram que a História Militar nacional enquanto recurso turístico reúne
condições para o desenvolvimento de novas experiências turísticas e culturais.

24,5% dos contributos recolhidos enunciam que a História Militar nacional
apresenta potencial para ativar turisticamente o património de índole
histórico-militar.
19,2% reconhecem que a ativação turística do património desta natureza pode
contribuir para o desenvolvimento económico e social dos territórios,
enquanto que 15,5% das observações assinalam a possibilidade de surgimento
de problemas quanto às diferentes tutelas e diferentes missões institucionais
dos diferentes atores.
No sentido mais restrito, assume-se que a interação entre o turismo e o
património histórico-militar nacional pode potenciar o desenvolvimento
de novas atividades e produtos, assim como complementar as já existentes.

Princípio 7
O Turismo Militar, dada a sua especificidade, deverá ser desenvolvido para intensificar
a rede de relações diplomáticas existente entre os países lusófonos e da diáspora,
gerando sinergias alinhadas aos princípios dos países componentes da CPLP e das
Comunidades portuguesas no Estrangeiro.
•

•

•
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Atendendo à análise dos resultados primeira fase, 53,6% dos indivíduos consideram
que a História e o Património Militar podem ser elementos estimuladores
de relações culturais e económicas entre os países Lusófonos.

Para 26,6% dos indivíduos o Turismo Militar pode aproximar os países
lusófonos, nomeadamente nas relações culturais e económicas, através da
criação de uma marca turística transversal a todo o território lusófono.

Contudo, um grupo de 6,3% alerta para a necessidade de uma adequada
coordenação, tendo em atenção a ainda presente história colonialista
nacional, ao que 13,5% de contributos respondem que tal poderá ser ultrapassado através do desenvolvimento de uma adequada interpretação
histórico-militar e turística.
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Conclusão e Visão Prospetiva

Em função do que se foi produzindo nestes dois anos há conclusões que se poderão
adiantar. Em sentido restrito, verifica-se que existe um conhecimento ainda incipiente
quanto ao Turismo Militar em Portugal, nomeadamente quanto à sua presença na
estratégia turística nacional e de entidades que promovam e comercializem atividades
dessa natureza. Contudo, no seguimento do que já se encontra desenvolvido, o território
conta com um conjunto de bens e serviços e, mais recentemente, com um conjunto de
intenções públicas e privadas, que irão, prevemos, facilitar o desenvolvimento concertado
de produtos e atividades desta natureza.
Conclui-se, igualmente, que a interação entre o turismo e o património histórico-militar
nacional pode potenciar o desenvolvimento de novas atividades e produtos, assim como
complementar as já existentes e é admissível que a história militar nacional tem condições
para criar novas experiências turísticas e culturais. Continuar a inventariação e produzir
interpretação patrimonial orientada aos públicos da cultura e do turismo temático tem
caminho para seguir.
Associado às identificadas questões de “coesão social” e de “dever de memória”, inúmeras
vezes referidas nesta publicação, importa sublinhar que se concluiu que as comunidades
locais devem ser incluídas no processo de dinamização do Turismo Militar, sendo que
devem ser criadas e estimuladas condições para o setor empresarial revelar-se como
determinante para o Turismo Militar. Deve-se, igualmente, afirmar as Forças Armadas
enquanto ator central deste processo, compreendendo as suas possíveis reservas e
condicionantes neste contexto, atendendo à sua principal missão institucional. Esta
conclusão inscreve-se num contexto desejável de desenvolvimento económico, cultural
e social das referidas comunidades, das organizações e dos próprios territórios.

Considerando que, conforme espelhado nesta publicação, a ativação do património que
serve o turismo, nomeadamente enquanto elemento de afirmação e dinamização, solicita
metodologias de abordagem que sejam holisticamente aceitáveis e que tenham efeitos
de ciclos longos, o presente estudo centrou-se em domínios que, numa proposta desta
natureza, suscitam o desenvolvimento concetual e operacional do Turismo Militar.
Nessa ótica de investigação e considerando-se que o objeto de estudo é compósito, na
medida em que se trata de Turismo Militar, adotou-se um esquema metodológico, inovador
e singular, assim como um acervo de conhecimento científico e institucional, composto
por referências bibliográficas determinantes e pela apresentação de estudos de casos e
visões institucionais concretas. As opções metodológicas que se poderiam seguir foram
sendo trilhadas experimentalmente nas Visitas Técnicas que preencheram grande parte das
tarefas de observação e análise, de descrição e síntese que foram formuladas e cumpridas.
Os resultados e as contribuições patentes neste documento reúnem, em nossa análise,
um contributo demonstrativo do trabalho concretizado até à data, de forma orientada
à problemática da concetualização e operacionalização do Turismo Militar no território

Do Conceito à Operação - Proposta de Intervenção |

121

nacional e, bem assim, às alternativas que possam determinar novos caminhos de pesquisa
a serem seguidos em investigações futuras. É da capacidade da Carta Nacional do Turismo
Militar para concitar atenções e investimentos que depende grande parte do futuro
empresarial e até institucional do turismo militar. Este futuro exige uma visão integrada
sobre o papel do património militar na sua multivariada influência sobre os territórios
onde se encontra sedeado, sobre as populações locais e pessoas que procuram estar
em confronto com esse tipo de património e sobre as organizações públicas e privadas
que, necessariamente, em conjunto, são a estrutura de suporte a esta proposta de Carta
Nacional de Turismo Militar.
Em suma, as conclusões retiradas deste projeto levam-nos a considerar que o Turismo
Militar requer um processo de ativação patrimonial de natureza intrínseca a este domínio
da cultura material e imaterial, dada a reserva do “objeto” militar e a abordagem de
operacionalização turística que ela exige.

Reconhecendo que o desenvolvimento de sinergias nas ações associadas à articulação
entre o turismo e o património, não deve ser interpretado somente como uma questão
de mera vontade política, mas sim, entre outras, como uma questão de “sobrevivência”,
a equipa que se encontra associada a este projeto encara e interpreta o Turismo Militar
e o seu respetivo percurso concetual e operacional, com um caso de sucesso nacional e
internacional na área do turismo, do património, da sustentabilidade e da memória coletiva.
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Lista de Contribuições

A presente secção destina-se a apresentar as pessoas singulares e coletivas que contribuíram
ativamente com este estudo e que aceitaram que o nome, marca ou designação comercial,
fosse apresentado nesta publicação. Aos mencionados e a todos os que contribuíram e
tornaram possível a realização e a apresentação deste estudo exploratório, os nossos
sinceros agradecimentos.

Individuais

Gonçalo Parreira Filipe

Ana Patrícia Rolo

Joana Pinto Coelho

Ana Feliciano

Ana Madaleno

Anabela Gomes

André Alcobia Atalaia
André Machado

Ângela Filipa da Piedade Ferreira
Rodrigues
António Cardoso
Carina Januário

Carlos Filipe Nunes Lobão Dias Afonso
Carlos Vicente

Catarina Isabel da Costa Batista
Catarina Mascarenhas
Clara Caetano

Conceição Monteiro

Cristina Manuela Santos Henriques
Daniel Figueiredo
Daniel P. Simões
Dina Póvoa

Emanuel Silva

Fernando Pombo

Francisco Catalão

Francisco Henriques
Frederico Raimundo

Graciete Honrado
Inês Cardoso

Joana Ribeiro

Joana Rita Torres Delgado

João Agostinho da Silva Dias Leal
João Fiandeiro Santos

João Gilberto Henriques
João Matos

João Miguel Cotralha

João Paulo Dimas Pereira
João Tomaz Simões
Jorge Gouveia

José Aires Duarte Pinto
José Cruz

José Diogo

José Fernando da Costa Caldeira
Leonel Fernandes
Lígia Marques

Manuel Francisco dos Reis Cabeleira
da Silva Velez
Maria Gorete Lopes

Maria Isabel Neves Gonçalves
da Silva Martins
Maria José Nunes da Silva
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Marília Durão

Mário Jorge Mascarenhas Monteiro
Mário Ribeiro
Mário Silva

Maurício Nunes

Nuno Grillo de Brito
de Albuquerque Gaspar
Nuno Lopes

Nuno Ricardo da Gama Vieira
Ferreira de Castro
Patrícia Pereira

Paul Georges Bica

Paulo Alexandre Melo

Paulo Roberto Cardoso Leite

Pedro de Alcântara Bettencourt César
Pedro Filipe Nunes Moreira

Pedro Miguel Carrilho Semedo

Pedro Miguel Pereira dos Santos
Felisberto
Pedro Santana

Rafael Luis Martins da Cunha Monteiro
Rui Cardoso

Rui Carvalho

Sandra Isabel Gonçalves Ventura
Sílvia Marques
Tânia Pinho

Tânia Sofia Pereira de Moura
Vanessa Almeida

Empresariais

1000 Odisseias - Actividades de Lazer, Lda
A2Z Adventures

AcuaSubOeste Lda
Alfacinha X

Alto Das Fontes, Lda

amDOURO - Organização de Viagens
Maritimo-Tutisticas, Lda
Animactiva, Lda

Anthia Diving Center

Antiga Portugueza, Unipessoal Lda

Antonio Lemos, Aluguer de Embarcações
Aquassinhas
AquaStart

Around Lisbon, Lda.
Aurora Boat Trips

Aventuresca - Desporto Aventura e Turismo
Aventuris- Animação Turística

Babika Actividades Turisticas, Lda
Balades à Porto

Baldios da Lousã - Animação Turística
Bass Catch In Santa Clara
Bebipedala

Berlenga - Praia, Actividades Marítimo
Turística, Lda
Best Holidays - Animação Turística, Lda
Big Time

Boca do Lobo - Eventos

Bolhas MT - Actividades Marítimo
Turística, Lda
Borealison Trekking, Lda
BORK You, lda
Braga Tours

Caminhos da História

Caminhos da Natureza
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Canal do Peixe, Lda. | Ilha dos Puxadoiros

Find Ferreira do Alentejo

Casa da Ínsua

flamingo/zonazul lda

CaparicaDiving

Cape Cruiser Lda
Cavalos na Areia

CECHAP-Centro de Estudos de Cultura,
História, Artes e Património
Centro Hípico de Alcaria
Centroaventura
Clube do Paiva

Companhia das Águas de Caldas
de Aregos, EM, SA
Companhia das Lezírias, S.A.

Conhecer Turismo 5 Sentidos
Conjugamapas

Cooltours Lisbon

Coudelaria Henrique Abecasis, Lda
Daring’s Hill

Dinamicas Naturais
Diversity

DNA, Desporto, Natureza e Aventura
Dolphins Driven

Douro Pula Canhada
Dream Wave

ECOALGA lda.
EPIC Madeira

Equinócio - Animação Turística
Equinostrum - Clube Equestre
e de Lazer de Faro

Equivicentinos - Turismo Equestre
Escola de vela da lagoa
Esposende 2000, EM
Estrela d’Alva Tours
Etnoideia Lda

EZRIDE Ocean Kayak Tours

Find me Another Lisbon
FISH SURF SCHOOL
Foxtrot Aventura

Geração Aventura

Gerês Equi’Desafios
Giros e Rotas

Glaciar Sports Bar

Glória 66 - The Douro Boat Trip
GO! Leisure & Heritage
GogoAway, Lda

Gondiana - desportos e natureza
Greenwalk

HBAevantur

Hello Tours & Culture
Herdade Da Hera
Hidroespaço Lda

HISTOURY (Marale-Soc. Unip. Lda.)
Hotspot Tours

Imoestevão, Lda

Restaurante Insua e Posto Nautico
Invicta City Tours

João Afonso Oterador Marítimo-Turístico
Karting Almancil, family park algarve
Kitesurf Adventures.
Latours
Latours

Lazer Para Todos
Lisboa Autêntica
Lisbon By Boat
Lisbon Riders

Lisbon Stories

Living Place - Animação Turística
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LM - TOURS Lda

Our Land Tours

Luso Aventura Lda

Paradigmo - Turismo de Natureza

Look-Al Culture Experiences

LucasBus - Transportes Personalizados

Madeira SUp School e Madeira Campers Van

Madomis Tours - tailor-made experiences
Magikvanilla Unipessoal Lda

Maia Legends-Agência de Viagens
e Turismo, Lda.

Mar Ilimitado, Turismo & Investigação
MarítimoTurística
MarqueTur

Meet Me at Porto
Milacessos crl
Minibus

ML-Private Tours

Monchique Passeios Na Serra
Monsanto A Cavalo
Montado Resort

Montes de Encanto

NATURE ACTIVITIES - Outdoor Travels
Naturimont - Desporto Aventura
e Turismo Lda.
Naturwaterpark
Nautilus Sub

Navio Ópera - Cruzeiros do Tejo
Neptunos Surf School
newextremos lda

Nómadas, Turismo de Aventura

NorteAventura Desporto e Lazer
Ö Pioneiro do Mondego
Oceanário de Lisboa SA
Ollem Turismo Fluvial
OPEN WATERS

Oporto & Douro Moments
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Outmore - Fátima
Paladarium

Parque Aventura Sniper

Parque Biológico da Serra da Lousã
Parque dos Monges

Passeios e Companhia, Lda
Pena Aventura

Pésnoar, Desporto de Natureza e Turismo
Activo, Lda.
Planetalima-Outdoor Adventure

PORTAexpresso Tour Experiences PORTAexpresso Helicopteros
PORTGALL - Turismo Experiencial, LDA
Portugal Premium Tours
Pura Emoção, Lda
PuraVida,Lda

RA Boat Tours

Raia Viva - Cooperativa de Animação
Turística da Raia CRL
Recantos De Lazer

Rios & Trilhos Aventura

Riverwatch-Experiências da Natureza, Lda
Rotas de Sicó

Rotas e Raízes

Rotas no Alentejo

Roteiros Aventura
RTin Group

S Paulo Náutica, Lda
Sabugal+ EM

Sagres Natura
SAL

Sea Wings - Marítimo Turística Lda
Seaventy

semdestino-viagens

Water Park Gerês

Sintra Wild Trail

Waypoint, Lda

Sensações*
Sightsintra

Skydive Europe

Skydive Portugal

Sobe ao palco - Organização de Eventos, Lda.
Somnium, Lda

Special Surf 78

Water Park Gerês

Waterlily - Turismo Especializado

WIND- Centro de Atividades de Montanha
XTREME JET BOAT RIVER SAFARI
ZE.RO CO2 Tours, Lda

SUBNAUTA

Sup in River

Surfing Life Club
Taguscruises

Takinguthere New Travel Experiences
taruga benagil tours

Templar, Rotas e Destinos Turisticos, Lda
tempo de aventura
Termalistur

Terra Oculta

The Tourists’ Affairs
Tours by Jorge

Tours de Charme, Unipessoal Lda
TrailOut

Trans Serrano - Aventura, Lazer e Turismo
Treino de Mar

Trilhos de Ideias - Serra da Estrela
Trilhos e Cumes
Tukalentejo

Turislua -animação turística
Turnauga

Unexpected Lisbon, Lda
velas a bordo

Walk Hike Portugal
Walkin´Sagres
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Parceiros

Apoios

