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Enquadramento 

O Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo e da Visitação do Barreiro (PEDTVB) 
pretende constituir-se como um documento de apoio ao desenvolvimento da atividade turística e 
da visitação do concelho, consubstanciando uma estratégia para dinamizar o turismo e a 
visitação, na expectativa de valorizar e divulgar os seus recursos patrimoniais e identitários, e 
assim robustecer e diversificar a sua base económica e incrementar o seu posicionamento 
competitivo no contexto metropolitano e regional. 

O PEDTVB é constituído por 6 pontos, para além de uma nota introdutória, nomeadamente: 

I. Preâmbulo 

II. Contextualização 

III. Diagnóstico Prospetivo do Sistema Turístico do Barreiro 

IV. Estratégia e Modelo de Desenvolvimento Turístico 

V. Programa de Ação 

VI. Anexos 

A sua elaboração resulta da implementação de diversas metodologias, designadamente da 
recolha, tratamento e análise de informação (estatísticas oficiais, documentos e folhetos 
promocionais, entre outras), repetidas visitas de campo, bem como da realização de entrevistas 
a agentes e empreendedores turísticos do concelho.  

Para o lançamento dos trabalhos realizou-se uma reflexão interna, da qual resultaram as 
seguintes interrogações: 

 O que é que o Barreiro tem para oferecer como pólos de atração para o turismo e 

visitação ou, dito de outro modo, quais são as suas marcas identificativas (materiais e 

imateriais)? 

 De que modos (ou onde) se verifica o contacto com os potenciais visitantes, tanto na 

dimensão de comunicação como na da estruturação das próprias viagens? 

 Quem, onde e como se promovem os meios de suporte à visitação? 

Paralelamente a estas questões, entende-se que a requalificação do território do concelho do 
Barreiro tendo em vista a promoção de fenómenos de visitação deve ser interpretada a partir 
da envolvente próxima do porto fluvial, seja na localização atual ou na que se perspetiva no 
contexto da construção do novo terminal de contentores do Porto de Lisboa. 

Cumpre igualmente identificar os atores, públicos e privados, que possam participar de forma 
ativa e empenhada neste projeto. A Câmara Municipal, promotora da ideia e líder natural da 
atividade concelhia, pode e deve ser o motor de muitas iniciativas, mas, atentas as limitações 
das suas competências e o quadro limitado dos recursos disponíveis, será seguramente 
necessário agregar outros atores e valores. 
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Contextualização 

Ao longo das duas últimas décadas, assistiu-se a uma forte expansão das viagens e turismo. Em 

1980, 277 milhões de pessoas faziam turismo fora do seu país, 500 milhões em 1995 e mais de 

1000 milhões em 2013. As projeções apontam para aumento do número de turistas 

internacionais de 3,3%/ano entre 2010 e 2030, atingindo, 1,8 mil milhões em 2030.  

A indústria do turismo é uma das que apresenta maior crescimento no mundo. Apesar do clima 

económico, as receitas estimadas do turismo internacional em 2013 estabeleceram um novo 

recorde na maior parte dos destinos turísticos. As receitas do turismo internacional atingem 

1,159 mil milhões de dólares (42% na Europa). Traduzem os ganhos nos países de destino, das 

despesas em alojamento, alimentação e bebidas, transportes locais, lazer, compras e outros 

bens e serviços. Uma exportação, em termos macroeconómicos. As receitas espelharam o 

crescimento das chegadas de turistas, crescendo cerca de 4% em termos reais em 2012, 

atingindo um novo recorde de 1,075 mil milhões de dólares a nível mundial (correspondente a 

837 mil milhões de euros). 

A este propósito, é de referir que Portugal foi classificado em 2013, pelo World Economic 

Forum, como o 20.º destino turístico mais competitivo (18.º em 2011) entre 140 possíveis, 

havendo a salientar os bons registos, sobretudo ao nível da sustentabilidade ambiental, 

atratividade dos recursos naturais, culturais e humanos, com um posicionamento relativo não tão 

favorável (27.º) em matéria de envolvente empresarial e de infraestruturas.  

Em termos macroeconómicos, o turismo é um setor estratégico para Portugal, representando 
quase 4% da riqueza do país (2010) e mais de 8% do emprego (2008). É também uma 
importante atividade exportadora nacional: representa cerca de 13% das exportações de bens 
e serviços (2011), contribuindo para o equilíbrio das contas externas. O saldo da Balança 
Turística (2013) totalizou cerca de 6,1 mil milhões de euros o que representa uma subida de 
8,3% face a 2012. 

Do ponto de vista da procura turística, constata-se que o número de hóspedes estrangeiros e 

nacionais que têm escolhido Portugal por motivos de férias ou negócios tem exibido uma 

trajetória ascendente, atingindo, em 2013, 15,1 milhões de hóspedes (aumento de 4,6% face 

ao ano anterior), o que se traduz em aproximadamente 43,5 milhões de dormidas (mais 5,3% 

face a 2012), para uma capacidade de alojamento um pouco superior a 2 milhões de camas 

(2012). Os avanços na capacidade de alojamento traduzem investimentos que permitiram 

passar de 18 para 28 camas por cada 1 000 habitantes, entre 1990 e 2012. 

Duplicou, face a 1990, o rácio de hóspedes por cada 100 habitantes, que se fixa em cerca de 

130 hóspedes por cada 100 habitantes (2012). Os reflexos positivos na evolução das dormidas 

permitiram passar de 239 para 378 por 100 habitantes (2012). 

O crescimento anual da procura turística dirigida a Portugal (dormidas) é superior à oferta 

(capacidade de alojamento), respetivamente de 2,3% e 0,7%/ano. 

Relativamente ao ano de 2013, a procura turística dirigida à Grande Lisboa evidencia uma 

significativa presença de estrangeiros, já que a proporção de hóspedes estrangeiros é de 

69,6%. No caso da Península de Setúbal esse valor é de 42,5%. Os principais países de origem 

são Espanha e França. 

A estada média aparenta ser de duração algo curta, sendo de apenas 2,3 dias no caso da 

Grande Lisboa e de 2,1 dias no caso da Península de Setúbal, valores abaixo da média 

nacional que se situou nos 2,86 dias (2013). Releve-se igualmente a aparente fraca 

sazonalidade que caracteriza a procura turística destas regiões. Na Grande Lisboa, apenas 

33,5% das dormidas ocorrem entre os meses de Julho e Setembro, valor que sobe para os 

41,2% no caso da Península de Setúbal.  

Do ponto de vista da oferta de alojamento, existem no Barreiro duas unidades de alojamento 

com uma oferta total de 38 quartos. Ambos os estabelecimentos se enquadram na tipologia de 



 

 

unidades de alojamento local. Devido a questões de segredo estatístico a informação disponível 

ao nível concelhio é bastante escassa. 

Diagnóstico Prospetivo do Sistema Turístico do Barreiro 

Neste ponto é realizada uma abordagem de diagnóstico à oferta de relevância turística 
existente no concelho do Barreiro. Para isso são identificados e brevemente abordados vários 
elementos de relevância no concelho, distribuídos pelas seguintes categorias: 

 Recursos Patrimoniais 

o De interesse histórico e cultural e de interesse natural e de lazer 

 Recursos Patrimoniais Imateriais 

 Alojamento e Restauração 

 Animação Cultural e Turística 

o Praias fluviais; Centro Histórico do Barreiro; Museus e espaços museológicos; 
Eventos 

Da análise resultante, torna-se possível estabelecer uma síntese relativa ao grau de 
atratividade atual e potencial dos vários recursos patrimoniais identificados, exposta na tabela 
seguinte.  

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 ◊◊◊ ◊◊◊◊ 
Legenda 

◊ Nível de atratividade Local/Concelhio 

◊◊ Nível de atratividade Regional 
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◊◊◊ Nível de atratividade Nacional 

◊◊◊◊ Nível de Atratividade Internacional 

 

 

Cadeias de Valor Estratégico 

Atendendo ao contexto turístico apresentado e às dinâmicas que afetam o território barreirense, 

são identificados 5 potenciais cadeias de valor estratégico que podem vir a ser desenvolvidas 

com base nos recursos patrimoniais existentes. 

Estas cadeias de valor devem estar imbricadas nas estratégias de promoção e divulgação do 

concelho, pelo que as políticas de desenvolvimento territorial devem refleti-las nas suas 

prioridades. Note-se que uma parte significativa das intervenções que uma estratégia turística 

exige têm uma funcionalidade multivariada que acaba por responder às dificuldades sentidas 

não apenas por turistas e visitantes mas pela população em geral. Desta forma, a política de 

desenvolvimento turístico deve surgir associada à política de desenvolvimento concelhio, sem 

prejuízo do carácter de especificidade que esta exige. As cadeias de valor estratégico 

identificadas são: 

 Memórias; 

 Desportos e Lazeres Náuticos; 

 Natureza e Paisagem; 

 Gastronomia; 

 Arte e Cultura Urbana 

A cadeia de valor estratégico associada às Memórias está relacionada com a salvaguarda do 

património e memórias resultantes do passado histórico do Barreiro, podendo ser enquadradas 

em 3 grandes grupos, nomeadamente: 

 Memórias da indústria pesada e do operariado; 

 Memórias marítimas, relacionadas com os descobrimentos e as pescas; 

 Memórias da indústria moageira. 

Da articulação destas tipologias pode resultar uma proposta atrativa e com um potencial 

alargado a várias dimensões e realidades sociais, tornando a oferta mais abrangente e 

diferenciada. As restantes dimensões turísticas estão alicerçadas nas condições que o Barreiro 

pode proporcionar aos seus visitantes e turistas. 

A cadeia de valor estratégico associada aos Desportos e Lazeres Náuticos surge da forte 

proximidade entre o Barreiro e o meio marinho e fluvial, refletido nos resultados alcançados por 

atletas de desportos náuticos a nível nacional, internacional e olímpico. A proposta relacionada 

com a Natureza e Paisagem surge suportada na Mata Nacional da Machada e no Rio Tejo, 

considerando também o enquadramento cénico resultante do cruzamento paisagístico entre o rio 

e a cidade de Lisboa. Por sua vez, a Gastronomia é identificada como uma cadeia de valor 

estratégico a explorar devido aos esforços desenvolvidos no âmbito da promoção dos pratos 

típicos e da revisita aos elementos gastronómicos tradicionais por parte da restauração local e 

dos concursos da especialidade que têm sido levados a cabo. Finalmente, a arte e cultura 

urbana é também identificada enquanto cadeia de valor estratégico a potenciar graças às 

atividades que várias associações locais têm vindo a desempenhar e que alcançam já 

notoriedade internacional, especialmente ao nível musical. 

É a partir destas cadeias de valor estratégico que se propõe o desenvolvimento da visitação e 

do turismo no Barreiro, estando subjacente que para tal é fundamental uma forte articulação 

entre todos os atores envolvidos na esfera turística para que as respostas aos problemas 



 

 

identificados seja abrangente e essencialmente motivada para a resolução e atenuação dos 

constrangimentos identificados. 

 

Referenciais de Partida 

Partindo da contextualização do fenómeno turístico, do diagnóstico do sistema turístico local e 

das cadeias de valor estratégicos, foi definido um quadro racional que serviu de ponto de 

partida para os restantes pontos que compõem o Plano, nomeadamente a Estratégia e o 

Programa de Ação. 

Um dos instrumentos utilizados foi a uma análise das forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças (SWOT), identificada na tabela abaixo. 

 

Síntese SWOT do Mercado Turístico e de Visitação 

Pontos Fortes e Oportunidades 
 

 Centralidade e acessibilidade no contexto da 
AML. 

 Diversidade de tipologias dos recursos 
identitários e patrimoniais existentes; 
destacando-se o valor da memória e do 
património associado à atividade industrial e 
ferroviária; 

 Herança diversificada de várias atividades 
com relevância histórica ao nível nacional; 

 Facilidade de ligação a Lisboa por via fluvial; 

 Dinamismo das forças vivas e do 
associativismo local;  

 Relevância dos clubes dedicados à atividade 
náutica na esfera competitiva nacional; 

 Realização de eventos que compõem uma 
oferta de nicho mas de relevo internacional; 

 Processo de recuperação das frentes 
ribeirinhas enquanto valorização do espaço 
público; 

 Oportunidade de desenvolvimento hoteleiro 
associada à instalação do terminal de 
contentores; 

 Implementação de circuitos e sinalética 
turística; 

 Desenvolvimento de sítio online e app para 
smartphones e colocação de mupis em pontos 
estratégicos; 

 Potencial de regeneração associado a vários 
recursos patrimoniais; 

 Proximidade de vários espaços de relevo do 
ponto de vista ecológico e da biodiversidade 
com potencial de exploração turística; 

 Proximidade de destinos turísticos de 
relevância nacional e internacional enquanto 
mercados emissores de potenciais visitantes; 

 Disponibilidade de espaços para a instalação 
de novas empresas e atividades com potencial 
de atração turística; 

 Melhoria das condições de salubridade do rio 
Tejo e dos territórios sujeitos à ação industrial; 

 Novo ciclo de programação apoiada pelos 
fundos comunitários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos Fracos e Ameaças 
 

 Envelhecimento do centro histórico e de alguns 
recursos patrimoniais; 

 Limitações da oferta e qualidade do 
alojamento turístico; 

 Insuficiente empreendedorismo turístico e 
limitações dos operadores turísticos presentes; 

 Inexistência de uma praia fluvial reconhecida 
e classificada; 

 Insipiência do turismo de recreio e de lazer; 

 Imagética associada à indústria, a atividades 
poluentes e à noção de subúrbio-dormitório; 

 Redução do número de carreiras fluviais de 
ligação a Lisboa e aumento da duração da 
viagem, a que acresce um posicionamento 
desfavorável no contexto rodoviário; 

 Peso do destino Lisboa e polarização dos 
fluxos turísticos provenientes de Lisboa por 
parte de outros destinos secundários mais 
desenvolvidos do ponto de vista da atividade 
turística; 
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Pontos Fracos e Ameaças 
 

  Dificuldade de afirmação isolada de 
produtos gastronómicos locais. 

 

Da leitura global da Matriz SWOT antes produzida, a Equipa interpreta cinco Potenciais a 
valorizar (recursos identitários e patrimoniais, condições para a prática de desportos e lazeres 
náuticos, valores cénicos e paisagísticos, cultura e criatividade jovem urbana e proximidade e 
acessibilidade a destinos turísticos relevantes), cada um deles consubstanciado nos valores 
discriminados na tabela abaixo. 
 

Potenciais 
 

Recursos identitários e 

patrimoniais 

 Memória operária  

 Património industrial, ferroviário e moageiro 

 Memória e patrimónios marítimos: 

Descobrimentos e pesca 

 Vestígios arqueológicos industriais (da cortiça e 

do vidro) 

Condições para a prática de 

desportos e lazeres náuticos 

 Espelho de água do estuário do Tejo 

 Associações e empresas ligadas aos desportos e 

lazeres náuticos 

Valores cénicos e paisagísticos 

 Estuário do Tejo e Rio 

 Perfil urbano-industrial da cidade 

 Mata Nacional da Machada e sapal do Rio Coina 

Cultura e criatividade jovem 

urbana 

 Artes plásticas e Street Art 

 Música e Artes performativas 

Proximidade e acessibilidade a 

destinos turísticos relevantes 

 Lisboa 

 Parque Natural da Arrábida 

 Outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ambições e Objetivos Estratégicos 

Com base nos referenciais de partida estabelecidos, são identificadas 4 principais ambições 

para o desenvolvimento do fenómeno turístico local a que se associam 4 objetivos estratégicos. É 

com base nestas ambições e objetivos que são desenvolvidos os pontos subsequentes. 

  

O desenvolvimento da atividade turística no Barreiro requer uma abordagem integrada, que 

englobe os principais domínios intervenientes no fenómeno turístico, muitos deles transversais a 

diversas dimensões da oferta. As condições que determinam o sucesso das ações a levar a cabo 

e que influenciam de forma decisiva a eficácia da estratégia de desenvolvimento dependem, 

em boa medida, de uma perspetiva de atuação concertada e, não raras vezes, de largo 

espectro. Assim, devem ser abordados de forma integrada os seguintes domínios: 

 Recursos patrimoniais; 

 Alojamento turístico; 

 Restauração e similares; 

 Sinalização e interpretação turísticas; 

 Transportes turísticos; 

 Serviços complementares de apoio ao turismo; 

 Formação dos recursos humanos e sensibilização da população residente; 

 Promoção e marketing turístico. 
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Modelo Territorial 

A estratégia de desenvolvimento turístico ganha corpo através da criação de um modelo 
territorial que constitui a espacialização no mapa concelhio dos principais recursos e 
potencialidades turísticas identificadas, contribuindo para uma noção de contexto sobre a forma 
como se distribuem pelo território os parâmetros considerados neste Plano. 

Este mosaico é também um importante instrumento de referência, na medida em que permite 

identificar complementaridades e articulações entre os territórios, possibilitando o 

desenvolvimento de um racional assente não apenas nos aspetos teóricos mas também na sua 

expressão territorial. Assim, fica possível identificar que áreas apresentam um maior potencial 

turístico e de que forma podem beneficiar da estratégia turística do concelho, em função do seu 

posicionamento e características. 

Neste sentido, e da relação biunívoca que se estabelece entre o sistema turístico e o espaço, o 

modelo territorial representa um referencial de orientação de elevada importância pela sua 

capacidade de síntese e integração dos principais elementos turísticos. É por isso de importância 

fundamental para todas as partes envolvidas na esfera turística. 



 

 

Matriz de Desenvolvimento Estratégico 

As atividade turística e de visitação recreativa do Barreiro têm, atualmente, uma expressão 

quantitativa limitada. Cumpre, por isso, encontrar os meios para aumentar o reconhecimento e a 

notoriedade dos recursos locais que podem dar corpo ao crescimento dos fluxos de visitação, os 

quais devem passar pela geração e disponibilização de mais e melhor informação, em várias 

plataformas e atuando a diversas escalas. 

 

 

 

 

 

Geração de 
informação de 

interesse 
turístico 

Disponibilização 
de informação 

turística 

Disponibilização 
de informação 

Promoção 
turística 

institucional 

Sinalética 

Eventos 
Promocionais 

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. 



BARREIRO: PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E DA VISITAÇÃO   

 

O Barreiro tem uma imagem urbana de inequívoco valor, ancorada nas atividades económicas 

do concelho, designadamente industriais, do passado e do presente, e também nas 

características próprias da sua população, desde há várias décadas referenciada na matriz 

cultural da Área Metropolitana de Lisboa. Estas características do concelho permitem 

perspetivar um potencial de atração e visitação baseado tanto no valor de alguns pólos 

territoriais, que cumpre sistematizar sob a forma de circuitos com coerência temática e 

geográfica, como na projeção da ideia de uma  

 

O processo de crescimento da visitação do Barreiro tem, naturalmente, de se fundamentar na 

identificação e valorização dos seus potenciais de atração, mas só será concretizável se, em 

simultâneo, se conseguir desenvolver uma plataforma de acolhimento adequada. Nesta 

plataforma, destacam-se os mecanismos de acessibilidade e transportes, os espaços públicos e 

os estabelecimentos de alojamento e de restauração e bebidas.

Barreiro: 
Cidade jovem e 

criativa 

Circuitos 
turísticos e de 

visitação 
temática 

(Re) Enquadrar o Barreiro 

no contexto do turismo 

urbano-cultural e ativo 

através da valorização da 

identidade singular, 

própria forte e atrativa. 

Espaços, 
infraestruturas e 

equipamentos 

Estabelecimentos 
de alojamento e 
de restauração e 

bebidas 

Acessibilidades e 
transportes 

Criar condições que 

permitam a 

potencialização dos 

processos de turistificação 

e visitação do Barreiro. 



 

 

O sistema turístico é, por natureza, um conceito complexo e que envolve múltiplos atores (na sua 

origem provenientes de múltiplos subsistemas), os quais, de forma mais ou menos sistemática, se 

cruzam para receber os visitantes. No caso do concelho do Barreiro, onde a oferta turística e de 

visitação ainda tem uma expressão limitada, os atores em presença não criaram processos 

eficazes de reconhecimento mútuo nem rotinas de trabalho em conjunto, pelo que cumpre 

desenvolver estratégias que favoreçam a criação de mais fortes sinergias entre eles. 

 

 

Serviços complementares 
à oferta turística e de 

visitação 

Articulação entre 
atores 

Reconhecimento 
das ativiades de 

turismo e da 
visitação 

Favorecer sinergias entre os 

vários atores territoriais, locais, 

metropolitanos e nacionais. 


