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 Uma das actividades motoras da economia-mundo 



Turismo… 

 Uma das actividades motoras da economia-mundo 

Peso do Turismo na Economia Mundial  vs Outros sectores 

económicos (%) 



Turismo… 

 Uma das actividades motoras da economia-mundo 



Turismo… 
 Um setor estratégico para Portugal.  

 

 

 

 

FLUXOS TURÍSTICOS (2014) 

 

 Chegadas Internacionais: 14,7 milhões (76 mil em 1950) 

 Hospedes:  16 milhões (58% estrangeiros) 

 Dormidas: 45,8 milhões 

 

 

OFERTA 

 

 2695 estabelecimentos hoteleiros (1310 em  1962) 

 329 mil camas (56,5% de taxa de ocupação) (56 m il em 

1962) 

            

 

PESO NA ECONOMIA (2014) 

 

 . Receitas: 10,4 mil milhões de euros 

   Peso no PNB: 5,4%  

   Peso no emprego: 7,8% (45 mil empregados nos 

estabelecimentos hoteleiros) 

 



Turismo… 

 Das motivações dos turistas europeus  



Diagnóstico Prospetivo do 

Sistema Turístico do Barreiro 



Vertentes do Diagnóstico Prospetivo do 

Sistema Turístico 

• Recursos Patrimoniais 

   i) de interesse histórico e cultural;  

  ii) de interesse natural e de lazer; 

   iii) imateriais.  

• Alojamento 

• Gastronomia e Restauração 

• Museus e Espaços Museológicos 

• Eventos 

 

 



Síntese da análise SWOT 

Pontos Fortes 

 Centralidade e acessibilidade no contexto da AML; 

 Diversidade de tipologias dos recursos identitários e patrimoniais existentes, 

destacando-se o valor da memória operária e do património associado à 

atividade industrial e ferroviária; 

 Herança diversificada de várias atividades com relevância histórica ao nível 

nacional. 
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Pontos Fortes 

 Centralidade e acessibilidade no contexto da AML; 

 Diversidade de tipologias dos recursos identitários e patrimoniais existentes, 

destacando-se o valor da memória operária e do património associado à atividade 

industrial e ferroviária; 

 Herança diversificada de várias atividades com relevância histórica ao nível 

nacional. 

Oportunidades 

 Possibilidade de desenvolvimento hoteleiro associada à instalação do terminal de 

contentores; 

 Implementação de circuitos com sinalética turística adequada; 

 Desenvolvimento de sítio online e app para smartphones e colocação de mupis em 

pontos estratégicos; 

 Potencial de regeneração associado a vários recursos patrimoniais. 



Pontos Fracos  

 Insipiência do desenvolvimento do turismo de recreio e lazer 

 Limitações da oferta e da qualidade do alojamento turístico; 

 Insuficiente empreendedorismo turístico e limitações dos operadores turísticos; 

 Envelhecimento do centro histórico e de alguns recursos patrimoniais; 

 Inexistência de praias fluviais reconhecidas e classificadas; 

Síntese da análise SWOT 



Pontos Fracos  

 Insipiência do desenvolvimento do turismo de recreio e lazer 

 Limitações da oferta e da qualidade do alojamento turístico; 

 Insuficiente empreendedorismo turístico e limitações dos operadores turísticos; 

 Envelhecimento do centro histórico e de alguns recursos patrimoniais; 

 Inexistência de praias fluviais reconhecidas e classificadas; 

Ameaças 

 Imagética associada à industria pesada poluente e à de subúrbio-dormitório; 

 Polarização de Lisboa enquanto destino turístico; 

 Redução do número de carreiras fluviais e aumento da duração da viagem; 

 Dificuldade de afirmação isolada de produtos gastronómicos locais. 

Síntese da análise SWOT 



Nível de 

atratividade 

dos recursos 

turísticos 

  

Legenda 
◊ Nível de atratividade Local/Concelhio 
◊◊ Nível de atratividade Regional 
◊◊◊ Nível de atratividade Nacional 
◊◊◊◊ Nível de Atratividade 

Internacional 

Designação Atual Potencial 

Igreja de Nossa Senhora da Graça ◊◊ ◊◊ 

Igreja da Santa Casa da Misericórdia Do Barreiro ◊ ◊◊ 

Igreja Paroquial de Santa Cruz ◊ ◊◊ 

Igreja da Nossa Senhora do Rosário ◊ ◊◊ 

Convento da Madre de Deus da Verderena ◊ ◊◊ 

Museu do Fuzileiro (Complexo Real de Vale de Zebro) ◊◊ ◊◊ 

Estaleiro Naval da Telha ◊ ◊ 

Forno E Mata Nacional da Machada ◊ ◊◊ 

Complexos Moageiros ◊ ◊◊ 

Antiga Estação do Caminho-de-ferro ◊ ◊◊◊◊ 

Estação do Caminho-de-ferro Sul e Sueste ◊ ◊◊ 

Barreiro Velho ◊ ◊◊ 

Espaço Memória ◊◊ ◊◊◊ 

Museu Industrial da Baia do Tejo ◊◊ ◊◊◊◊ 

Casa Museu de Alfredo da Silva ◊ ◊◊◊ 

Mausoléu de Alfredo da Silva ◊ ◊◊ 

Bairros Operários ◊ ◊◊◊ 

Elementos Escultóricos ◊ ◊ 

Praias Fluviais ◊ ◊◊ 

Frentes Ribeirinhas ◊ ◊◊◊◊ 

Rio Tejo ◊◊◊ ◊◊◊◊ 

Rio Coina ◊ ◊◊ 

Varino Pestarola e Embarcações Típicas ◊◊ ◊◊◊ 

Piscinas Municipais ◊ ◊ 

Parque da Cidade e Espaços Verdes ◊ ◊◊ 

Memória Industrial, Operária, Ferroviária e Revolucionária ◊◊ ◊◊◊◊ 

Animação Cultural e Artística ◊◊◊ ◊◊◊◊ 



Estratégia e Modelo de 

Desenvolvimento Turístico do 

Barreiro 



Cadeias de Valor 

Estratégicas 
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Cadeias de valor estratégicas 
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Cadeias de valor estratégicas 
 Memória marítima, Descobrimentos e pescas 

Fornos da Mata da Machada Complexo Real de Vale de Zebro 



Cadeias de valor estratégicas 

Muleta ou Bote de Arrastar Varino Pestarola 

 Memória marítima, Descobrimentos e pescas 



Cadeias de valor estratégicas 

 Desportos e Lazeres Náuticos 



Cadeias de valor estratégicas 
 Natureza e Paisagem 



Cadeias de valor estratégicas 
 Gastronomia 



Cadeias de valor estratégicas 
 Arte e cultura urbana 



Intervenção 



Domínios Transversais de Intervenção 



 

 

Modelo Territorial de Intervenção 
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Matriz de Desenvolvimento Estratégico 
Dar notoriedade aos recursos locais do Barreiro de modo a 
atrair e fidelizar fluxos turísticos próprios (nacionais e 
internacionais) ou de natureza metropolitana, alavancados 
por Lisboa. 

(Re)Enquadrar o Barreiro no contexto do turismo urbano-
cultural e ativo através da valorização da identidade 
singular, própria forte e atrativa. 

Criar condições que permitam a potencialização dos 
processos de turistificação e visitação do Barreiro. 

Favorecer sinergias entre os vários atores territoriais, locais, 
metropolitanos e nacionais 



 

 

Matriz de Desenvolvimento Estratégico 
OBJETIVO EIXOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES 

Dar notoriedade aos 

recursos locais do 

Barreiro de modo a 

atrair e fidelizar 

fluxos turísticos 

próprios (nacionais 

e internacionais) ou 

de natureza 

metropolitana, 

alavancados por 

Lisboa. 

Geração de Informação de 

interesse turístico 

Disponibilização de Informação 

turística 

Promover a investigação para uma melhor caracterização 

dos recursos patrimoniais e turísticos disponíveis no 

concelho do Barreiro. 

Desenvolver suportes tecnológicos de disponibilização da 

informação útil à experienciação turística.  

Disponibilização de Informação 
Instalar painéis e quiosques interativos de interpretação 

turística nos locais identificados como de interesse para 

visitação. 

Promoção turística institucional 

Gerar informação promocional de natureza institucional, a 

utilizar em diversas plataformas de divulgação. 

Identificar, equipar e colocar em funcionamento, na cidade de 

Lisboa, espaços permanentes ou temporários de divulgação 

do Barreiro como território de visitação. 

Sinalética 

Identificação de critérios de sinalética para apoio à visitação, 

preferencialmente em concertação com os gestores 

territoriais e turísticos da envolvente. 

Instalação de sinalética para apoio e estímulo à visitação. 

Eventos promocionais 

Promoção de eventos de âmbito cultural. 

Promoção de eventos de âmbito desportivo. 

Promoção de eventos de âmbito gastronómico. 



 

 

Matriz de Desenvolvimento Estratégico 
OBJETIVO EIXOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES 

 

(Re) Enquadrar o 

Barreiro no 

contexto do 

turismo urbano-

cultural e ativo 

através da 

valorização da 

identidade 

singular, própria 

forte e atrativa 

Circuitos turísticos e de visitação 

temática 

Preparação de conteúdos, infraestruturação e apoio à operação de 

visitação baseada em circuitos temáticos dedicados à Memória 

Operária e à Resistência Política no concelho do Barreiro. 

Preparação de conteúdos, infraestruturação e apoio à operação de 

visitação baseada em circuitos temáticos dedicados ao processo de 

produção e à memória industrial no concelho do Barreiro: indústria 

pesada (espaço e tempo CUF/Quimigal), indústria da cortiça, do vidro, 

do biscoito, da construção naval. 

Preparação de conteúdos, infraestruturação e apoio à operação de 

visitação baseada em circuitos temáticos dedicados ao património 

ferroviário no concelho do Barreiro. 

Preparação de conteúdos, infraestruturação e apoio à operação de 

visitação baseada em circuitos pluritemáticos no concelho do Barreiro. 

Preparação de conteúdos, infraestruturação e apoio à operação de 

visitação baseada em circuitos temáticos que incluam recursos do 

concelho do Barreiro e de concelhos vizinhos (exemplos: Siderurgia 

Nacional e Estaleiros da Margueira, em complemento do espaço e 

tempo CUF/Quimigal). 

Barreiro: cidade jovem e criativa 

Promoção de uma estratégia tendente à criação, no Barreiro Velho, de 

um modelo de Galeria ao Ar Livre. 

Criação e regulação de um conceito de animação noturna regular na 

cidade do Barreiro. 
      



 

 

Matriz de Desenvolvimento Estratégico 
OBJETIVO EIXOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES 

Criar 

condições que 

permitam a 

potencializaçã

o dos 

processos de 

turistificação e 

visitação do 

Barreiro. 

Espaços, infraestruturas e 

equipamentos 

Continuação da recuperação paisagística e funcional da frente 
ribeirinha. 
Identificação e reabilitação funcional de um espaço que possa 

simbolizar e albergar os valores da Memória e da Resistência 

Política 

Criação de uma unidade de Museologia Ativa no domínio das 

vivências e memórias industriais. 

Avaliação das necessidades e oportunidades para a melhoria 

das condições de acesso às práticas de náutica de recreio. 

Valorização ambiental e lúdico-turística da Mata da Machada e 

do Sapal de Coina. 

Criação de ateliers para jovens artistas (sugestão: antigos 

bairros operários). 

Estabelecimentos de alojamento e de 

restauração e bebidas 

Incentivo e apoio para a instalação de novos estabelecimentos 

de alojamento  

Projeto para a instalação de um Parque de Caravanismo nas 

proximidades de Coina. 

Incentivo e apoio para a instalação de novos estabelecimentos 

de restauração e bebidas, com especial relevo para a dimensão 

associada de animação noturna/musical. 

Acessibilidade e transportes 

Identificação de oportunidades e prestação de apoio para a 

disponibilização de meios de transporte turístico em ambiente 

terrestre, numa base regular ou de aluguer  

Identificação de oportunidades e prestação de apoio para a 

disponibilização de meios de transporte turístico em ambiente 

fluvial, numa base regular ou de aluguer  



 

 

Matriz de Desenvolvimento Estratégico 

OBJETIVO EIXOS DE INTERVENÇÃO AÇÕES 

Favorecer 

sinergias entre 

os vários 

atores 

territoriais, 

locais, 

metropolitanos 

e nacionais. 

Reconhecimento das atividades de 

turismo e da visitação  

Organização de Colóquios e de outras formas de comunicação 

(dirigidos aos atores profissionais mas também à população 

residente) tendentes à dinamização do setor do turismo e da 

visitação e ao incremento do seu conhecimento e 

reconhecimento social no Barreiro. 

Exibições/Concursos de âmbito profissional. 

Articulação entre atores 

Fórum permanente tendo em vista a melhoria do conhecimento 

mútuo e cooperação entre os agentes profissionais que intervêm 

na oferta turística e de visitação no Barreiro, incluindo a partilha 

de espaços de visitação e de circulação. 

Intervenção junto dos operadores turísticos que polarizam os 

movimentos turísticos na Região de Lisboa, procurando a sua 

sensibilização e manifestação de interesse para a inclusão do 

Barreiro em alguns circuitos por si operados. 

Serviços complementares à oferta 

turística e da visitação 

Ações de sensibilização dirigidas aos agentes dos serviços 

complementares indispensáveis ao bom funcionamento da 

oferta turística (exemplos: segurança pública, saúde, táxis). 



Ações/Projetos Estruturantes 



 

 

Ações/Projetos estruturantes 

Circuito da 

Memória Operária 

e da  Resistência 

Política  

A Memória Operária e a Resistência Política no Barreiro são duas das mais 

fortes imagens de marca do concelho.  

 

Circuito da 

Memória 

Industrial 

Os vários tempos e processos de produção industrial que povoaram a 

história do Barreiro são marcas muito fortes na identidade do concelho. 

(complexo da CUF/Quimigal), indústrias da moagem, do vidro, da cortiça, do 

biscoito e da construção naval). 

Circuito da 

Memória 

Ferroviária 

A ferrovia e o comboio são marcos decisivos na afirmação histórico-cultural 

do Barreiro, designadamente pelo peso simbólico da presença no território 

das oficinas da EMEF e do histórico terminal de ligação ferroviária entre 

Lisboa e o sul de Portugal Continental, incluindo o Algarve.  

 Promoção de circuitos turísticos e de visitação temáticos 



 

 

Barreiro Street Art 

Festival  

Evento anual a ter lugar no centro histórico e como um dos instrumentos 

da sua recuperação e animação; sendo conducente à criação de uma 

galeria de ar livre (Barreiro Street Art Gallery) 
Sugere-se: delimitação faseada de quarteirões temáticos (exemplos: variação cromática 

forte); espaços decorados (pinturas ou projeções) com imagens/referências do movimento 

operário e revolucionário ou de outras figuras locais famosas (desportistas, pescadores…); 

esculturas em ferro e outros materiais evocativos da realidade industrial; outros elementos de 

apropriação, como a referência à Banda Rock U2. 

Barreiro Photo  Evento anual internacional de fotografia dedicado à memória da lutas 

operárias e resistência política, nacional e internacional). Tal evento 

ganharia maior destaque e singularidade se instalado no edifício dos 

silos, e se todos os anos tivesse um artista de projeção internacional 

convidado e um país convidado. 

 

Festival 

Internacional do 

Cinema e Vídeo 

Industrial do 

Barreiro 

Evento anual de vídeo e cinema de curtas-metragens, dedicado aos 

ambientes industriais, incluindo os ferroviários, cruzando várias 

temporalidades e vários estilos/conceitos artísticos (inclusive da 

contemporaneidade). Tal evento ganharia pertinência e grande destaque 

se realizado nas instalações da EMEF e se todos os anos tivesse um 

artista de projeção internacional convidado e um país convidado. 

 

 Promoção de eventos de âmbito cultural 

Ações/Projetos estruturantes 



 

 

Barreiro Open Day de 

Vela 

 

 

Barreiro Open Day de 

Remo e Canoagem 

Dois grandes eventos náuticos anuais, no modelo Open Day, sendo 

um dedicado à vela e outro dedicado ao remo e canoagem, 

envolvendo os clubes e as demais instituições ligadas à prática 

regular, procurando atingir sobretudo os mais jovens e tendo em 

vista momentos de animação e de divulgação/iniciação das 

modalidades. 

 

 Promoção de eventos de âmbito desportivo 

Ações/Projetos estruturantes 



 

 
Valorização 

paisagística e lúdico-

turística do conjunto 

da península da 

Alburrica 

O aprofundamento do projeto de aquisição e reabilitação patrimonial 

e funcional do conjunto identitário, cénico e singular da Alburrica, é 

do maior alcance estratégico para o lazer e turismo e para a 

valorização urbanística da cidade do Barreiro e da própria região de 

Lisboa. 

Valorização cultural e 

turística do conjunto 

dos Silos 

A recuperação e utilização do edifício dos silos à beira-rio impõe-se, 

podendo constituir um excelente espaço para diversos eventos 

como exposições, intervenções e performances artísticas, colóquios 

e concertos. 

Valorização da faixa 

ribeirinha urbana 
central e centro 
histórico como pólo 
de restauração e de 
animação noturna 

 A materialização da aposta na cidade de Lisboa como a principal porta de 

visitação do Barreiro (pelo menos no curto/médio prazos e até que se afirme a 

imagem do Barreiro como destino turístico), requer o robustecimento da oferta 

de restauração qualificada e de bares e animação noturna ao longo da faixa 

ribeirinha e centro histórico do Barreiro de maior acessibilidade ao terminal dos 

barcos. 

 

 Valorização funcional da frente de Rio 

Ações/Projetos estruturantes 



 Criação de transporte de apoio e estímulo à visitação  

 

Criação de um 

mini-bus turístico 

O facto de, pelo menos no curto e médio prazo, o principal meio de entrada de visitantes 

e turistas no Barreiro ser previsivelmente o barco que estabelece a travessia do Tejo 

entre Lisboa e o Barreiro, bem como o facto de vários dos locais de interesse para a 

visitação se dispersarem pela cidade e concelho, justificam que seja colocado à 

disposição dos visitantes meio de transporte de apoio ao visitante, numa base regular ou 

de aluguer. 

 

A disponibilização de bicicletas de aluguer pode ter também grande alcance estratégico. 

 

Ações/Projetos estruturantes 



Disponibilização de informação turística 

Desenvolver 

suportes 

tecnológicos de 

disponibilização 

da informação 

útil à 

experienciação 

turística 

Numa época em que as novas tecnologias se tornaram uma constante do quotidiano dos 

cidadãos e um instrumento cada vez mais imprescindível para o turista na tomada de 

decisão e organização da viagem, é fundamental desenvolver aplicações inovadoras e 

atrativas, com a informação turística pertinente e útil e segmentada para disponibilização 

em diferentes línguas, em websites e tablets e smartphones para apoio à visitação do 

Barreiro.  

 

Ações/Projetos estruturantes 



 

 Criação de uma 

unidade de 

Museologia Ativa 

no domínio das 

memórias e 

inovações 

industriais e 

ferroviárias. 

Toda a tradição industrial e de transporte ferroviário do Barreiro, e em várias 

situações de pioneirismo e inovação, justificam que se crie na cidade uma 

unidade de Museologia Ativa (tipo “Ciência Viva”) neste domínio.  

  

Tal unidade, desde que projetada com ambição e engenho, seria estratégica 

quer para as escolas quer para o incentivo à visitação da cidade do Barreiro. 

Como sugestão para a sua instalação vislumbram-se duas hipóteses, ou 

num edifício fabril ainda existente e com dimensão, ou num dos pavilhões 

da EMEF. 

 

 Promoção da criação de uma unidade de museologia ativa 

Ações/Projetos estruturantes 



 

 
Criação de 

unidade(s) 

hoteleira (s) 

qualificada (s) 

Embora uma boa parte da visita do Barreiro possa vir a ser potenciada a partir da cidade 

de Lisboa, e embora não existam previsivelmente no curto prazo fluxos turísticos 

capazes de dar sustentabilidade económica a investimentos em unidades de hotelaria, é 

preciso ter em conta que: 

 

 i) o concelho só se afirmará como destino de turismo e visitação quando também tiver 

unidades de hotelaria qualificadas e capazes de atrair e fidelizar as procuras;  

 

ii) o concelho tem valores patrimoniais e simbólicos com grande apetência para acolher 

unidades de hotelaria, as quais requerem urgentes processos de reabilitação física e 

valorização como é o caso da antiga Estação Ferroviária de Sul e Sueste, do Palácio de 

Coina (Palácio do rei do Lixo) e das instalações da Parceria Geral das Pescarias. 

 Incentivo à instalação de alojamento qualificado  

Ações/Projetos estruturantes 



 

 
Criação do 

TuriBarreiro -

Fórum de 

Turismo do 

Barreiro 

Criação de um Fórum de concertação do Turismo permanente, tendo em 

vista a melhoria do conhecimento mútuo e cooperação entre os agentes 

institucionais e privados, bem como operadores e profissionais 

intervenientes no mercado turístico e de visitação do Barreiro. 

 

A organização de uma estrutura de enquadramento e reflexão conjunta para 

os profissionais que intervêm no turismo do concelho do Barreiro é um meio 

para promover o seu conhecimento mútuo e estimular a sua capacidade de 

interação, potenciando negócios e estimulando a criatividade coletiva. 

 Criação de um Fórum de concertação do Turismo   

Ações/Projetos estruturantes 



11 de Janeiro de 2016 


