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1.1.1.1. Escala das mil e uma propostasEscala das mil e uma propostasEscala das mil e uma propostasEscala das mil e uma propostas    
 
Com uma localização privilegiada no amplo estuário do rio Arade, e dispondo de uma costa 
cheia de atrativos, Portimão oferece um caleidoscópio de experiências para todos os 
gostos e proporciona uma vasta oferta de práticas náuticas de lazer e de desporto, ao 
longo de todo o ano. 
 
Neste porto seguro situado no extremo sul da Europa e banhado por águas tépidas e 
amenas que tornam únicas as suas praias de areia branca, são muitos os atrativos que se 
podem descobrir, da saborosa gastronomia que combina o melhor do mar e da terra, até 
às mil e uma atividades culturais e desportivas que aqui se sucedem, tendo sempre como 
pano de fundo uma paisagem natural e histórica muito típica e cheia das melhores 
tentações. 
 
Todo esse potencial vem de encontro à história de gentes de mar que está na origem de 
Portimão, uma cidade com excelente condições de alojamento, restauração e animação, 
que se torna numa das mais procuradas pelas suas praias e pelas propostas culturais e 
desportivas que apresenta ao longo de todo o ano. 
 
Portimão é também um destino ímpar para se apreciar e degustar o melhor marisco e o 
peixe sempre fresco. 
    
Terra de gente empreendedora e hospitaleira, que sabe receber como ninguém, Portimão é 
um maná para quem procura a beleza das coisas genuínas, para quem busca a 
simplicidade do momento. 
 

    
2.2.2.2. Equipamentos de qualidadeEquipamentos de qualidadeEquipamentos de qualidadeEquipamentos de qualidade    

 
Para além da hotelaria e restauração de referência, muitos são os equipamentos sociais 
de grande qualidade ao dispor de quantos desejem desfrutar as propostas existentes em 
Portimão. 
 
Com um passado que remonta aos confins da História e que se sintetiza no Museu de Museu de Museu de Museu de 
PortimãoPortimãoPortimãoPortimão, diversos são os sítios de interesse arqueológico e os monumentos de visita 
obrigatória, com destaque para o Centro de Interpretação de AlcalarCentro de Interpretação de AlcalarCentro de Interpretação de AlcalarCentro de Interpretação de Alcalar e os seus 
monumentos megalíticos. 
 
Na componente cultural e artística, inúmeras exposições e os melhores espetáculos 
manifestam-se em espaços de qualidade, como o TEMPO TEMPO TEMPO TEMPO ––––    Teatro Municipal de PortimãoTeatro Municipal de PortimãoTeatro Municipal de PortimãoTeatro Municipal de Portimão. 
 
Propostas ao longo de todo o ano atraem os amantes dos desportos, do golfe ao ciclismo, 
passando pelo futebol de praia, hipismo e ténis, sem esquecer a ginástica rítmica, o futsal 
ou o andebol, muitos deles realizados no Portimão Arena Portimão Arena Portimão Arena Portimão Arena ou na    Área Desportiva da PraiaÁrea Desportiva da PraiaÁrea Desportiva da PraiaÁrea Desportiva da Praia    
da Rochada Rochada Rochada Rocha. 
 
Num outro âmbito, o Autódromo Internacional do AlgarveAutódromo Internacional do AlgarveAutódromo Internacional do AlgarveAutódromo Internacional do Algarve é palco das melhores provas do 
desporto motorizado. 
 
Um comércio de qualidade e modernas infraestruturas sociais, fazem de Portimão uma 
referência incontornável no sul de Portugal. 
    
Verdadeiro Centro de Mar, Portimão é um portão do Algarve virado para o Atlântico, de 
enorme relevância para impulsionar o desenvolvimento económico regional. 
 



 

 

Nesse sentido, é propósito do Município contribuir para a criação de condições de forma 
que o turismo com ligação ao mar se baseie em três pilares: os serviços de apoio à 
navegação de recreio; os cruzeiros e atividades complementares; e os eventos ligados ao 
mar e à náutica. 
 
Pelo seu posicionamento, virado para o mar e cercado pelo elemento água, Portimão 
legítima ambição de projetar como cenário para as próximas décadas a sua vocação 
marítima, criando as condições necessárias para que assim seja.
    
    

3.3.3.3. O Porto de Portimão em númerosO Porto de Portimão em númerosO Porto de Portimão em númerosO Porto de Portimão em números
 
Em 2011, foram realizadas 59 escalas, num total de 44.841 passa
verificado um crescimento contínuo entre 2007 e 2011, fruto do trabalho de promoção 
internacional do destino. 
  

  

  
De 2007 a 2011, o número de passageiros de cruzeiros movimentados no Porto de 
Portimão cresceu 673%, passando de 5.798 passageiro
44.841 passageiros em 2011.
   
Para 2012, prevê-se uma ligeira diminuição do número de escalas, sendo que estão para 
já confirmadas cerca de 45 escalas.
   
Mas, para que este crescimento seja sustentado e possa ultrapassar os 10
passageiros/ano e se reforce o impacto que estes visitantes terão na economia local e 
regional, é necessário levar a cabo um conjunto de projetos estruturantes, nomeadamente, 
o prolongamento do cais de acostagem, dragagem de estabelecimento de fundos
na barra, do canal de navegação e bacia de manobra, requalificação do Terminal de 
Passageiros e a aquisição de um rebocador multifuncional de apoio às operações em porto 
e segurança na costa algarvia.
    

Nesse sentido, é propósito do Município contribuir para a criação de condições de forma 
om ligação ao mar se baseie em três pilares: os serviços de apoio à 

navegação de recreio; os cruzeiros e atividades complementares; e os eventos ligados ao 
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se uma ligeira diminuição do número de escalas, sendo que estão para 

Mas, para que este crescimento seja sustentado e possa ultrapassar os 100.000 
passageiros/ano e se reforce o impacto que estes visitantes terão na economia local e 
regional, é necessário levar a cabo um conjunto de projetos estruturantes, nomeadamente, 
o prolongamento do cais de acostagem, dragagem de estabelecimento de fundos a 10m 
na barra, do canal de navegação e bacia de manobra, requalificação do Terminal de 
Passageiros e a aquisição de um rebocador multifuncional de apoio às operações em porto 



 

 

4.4.4.4. Apresentação do setor dos cruzeirosApresentação do setor dos cruzeirosApresentação do setor dos cruzeirosApresentação do setor dos cruzeiros    
 
IdeiIdeiIdeiIdeias principais:as principais:as principais:as principais:    
    

1.      A indústria de cruzeiros tem tido uma dinâmica de crescimento muito positiva 
ao longo dos últimos 30 anos, inicialmente com a procura registada pelo mercado 
norte-americano e, nos anos mais recentes, com a crescente procura do mercado 
europeu. Em termos internacionais, a procura aumentou de 9.73 milhões de 
passageiros, em 2002, para os 18.8 milhões, em 2010, correspondendo a um 
crescimento de 93%. Estima-se que, em 2011, este número tenha ultrapassado os 
19 milhões de passageiros; 
 
2.      Ao nível do mercado europeu, tem igualmente existido uma tendência de forte 
crescimento, com um aumento de 64% em passageiros, passando dos 3.3 milhões, 
em 2005, para os 5.4 milhões de passageiros, em 2010. O embarque e 
desembarque de passageiros nos portos europeus teve um crescimento acentuado 
– 83%, passando dos 2.8 milhões de passageiros embarcados para os 7.44 
milhões, neste período de 5 anos.  
 
3.      De acordo com o estudo The Cruise Industry – A leader in Europe’s Economic 
Recovery 2011, estima-se que o impacto económico do sector de cruzeiros na 
Europa tenha ascendido, em 2010, aos €35.2 mil milhões, com €14.5 mil milhões 
gastos pelas companhias de cruzeiros, passageiros e tripulações, gerando cerca de 
307.526 empregos. 
 
4.      Em termos económicos, o estudo The Cruise Industry – A leader in Europe’s 
Economic Recovery 2011 aponta para um gasto médio de €61 por passageiro num 
porto de escala. Se considerarmos os cerca de 45.000 passageiros recebidos em 
2011, significa que o retorno direto do Porto de Cruzeiros na economia local e 
regional poderá ascender aos cerca de 2,7 milhões de euros. 
 
5.      Outra mais-valia do sector dos cruzeiros prende-se com a promoção turística. 
De acordo com um estudo recente realizado pela associação de cruzeiros norte-
americana CLIA, a percentagem de passageiros que utiliza os cruzeiros para 
escolha do seu destino e que regressa mais tarde ao mesmo para outro tipo de 
férias situa-se entre os 40% e os 45%. 

 
Tendências do sector:Tendências do sector:Tendências do sector:Tendências do sector:    
 

1.      Diversificação de itinerários e procura por novos portos devido à afetação de 
um maior número de navios para a Europa e para o Mediterrâneo. Em 2010, 
estavam 45 companhias domiciliadas na Europa a operar 132 navios de cruzeiros 
com uma capacidade de cerca 137.100 camas. Para além destas, houve 
adicionalmente 24 companhias americanas a operar 66 navios com uma 
capacidade de 80.600 camas. Durante o ano passado, estiveram cerca de 162 
navios de cruzeiro a operar no Mediterrâneo e 100 no Norte da Europa. 
 
2.      Para se ter uma ideia de como o sector irá crescer nos próximos anos, há que 
ter em conta que, no período entre 2011 e 2014, está prevista a entrega de 23 
novos navios de cruzeiros com uma capacidade total de 60.630 passageiros. 
Destes, 9 navios, com uma capacidade para 20.300 camas, serão direcionados 
para o mercado europeu. 

    
        



 

 

5.5.5.5. Breve resumo dos capitulos da obraBreve resumo dos capitulos da obraBreve resumo dos capitulos da obraBreve resumo dos capitulos da obra    
“Abordagem Multidisciplinar dos Cruzeiros Turísticos”“Abordagem Multidisciplinar dos Cruzeiros Turísticos”“Abordagem Multidisciplinar dos Cruzeiros Turísticos”“Abordagem Multidisciplinar dos Cruzeiros Turísticos”    
 
Capitulo 1Capitulo 1Capitulo 1Capitulo 1 - As autoras Cyntia Andrade e Margaret Hart apresentam a contextualização do 
mercado de cruzeiros, suas origens e evolução, e a relação de sustentabilidade entre o 
navio e o destino.  O artigo aborda ainda a tendência das viagens temáticas como fator de 
diversificação e inovação do sector de turismo de cruzeiros.   
 
Capitulo 2Capitulo 2Capitulo 2Capitulo 2- O autor Marco Avila, analisa a importância da animação turística nas viagens de 
cruzeiros, assim como a importância das atividades de lazer e entretenimento em um 
navio, refletindo sobre a estrutura física, os objetivos, a organização e o planejamento do 
Setor de Lazer e Recreação, bem como sobre o perfil dos profissionais que atuam nesse 
setor.  
 
Capitulo 3Capitulo 3Capitulo 3Capitulo 3 – As autoras Ericka Amorim, Cyntia Andrade e Nina Cardona dedicam-se aos 
cruzeiros fluviais, em especial no Rio Douro, explorando o tema turismo e desenvolvimento 
local, e discutindo os impactos aplicados à nova realidade dos cruzeiros nas regiões 
visitadas.  
 
Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4Capítulo 4 - As autoras Calaudia Soares, Ana Paula Cunha de Oliveira, Maria de Fátima 
Salgado e Natália Pacheco Júnior apresentam o aumento do mercado de Cruzeiro marítimo 
no Brasil e destacam a visão empreendedora e inovadora e a quebra de paradigma na 
busca por popularizar o produto cruzeiro para a população da classe C de consumo 
brasileiro.  
 
Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5Capítulo 5 – As autoras Valéria Mariotti e Regina Schlüter destacam o papel da 
gastronomia nos cruzeiros turísticos e a experiência gastronómica em uma viagem, como 
uma forma de também conhecer um lugar. Os turistas que viajam para comer constituem 
uma tendência forte no mercado atual e os cruzeiros adotam essa questão como força 
para o prazer na viagem quando apresentam cruzeiros gastronômicos. 
 
Capitulo 6Capitulo 6Capitulo 6Capitulo 6 - O autor, Peter Tarlow aborda a segurança dos cruzeiros e algumas abordagens 
sociológicas acerca da segurança e o turismo de cruzeiros. O autor analisa uma série de 
fatores que podem comprometer a segurança em uma viagem e como são tratados os 
incidentes que podem ocorrer em alto mar. 
 
Capítulo 7Capítulo 7Capítulo 7Capítulo 7 – Os autores Júlio Mendes e Nuno Silva contextualizam a indústria do turismo, 
através de sua história, adotando como caso especial o porto de Portimão, o crescimento 
do setor na região sul de Portugal e sua posição no competitivo mercado europeu. 
 
    
        



 

 

    

6.6.6.6. Os auOs auOs auOs autores e autores colaboradores do livrotores e autores colaboradores do livrotores e autores colaboradores do livrotores e autores colaboradores do livro    
    
Ericka AmorimEricka AmorimEricka AmorimEricka Amorim: Doutoranda em Planeamento Regional e Territorial, UNL; Mestre em Gestão 
e Desenvolvimento em Turismo, UA; Graduada em Turismo, Unifacs; Investigadora no E-
geo, UNL; Bolsista FCT; Docente ISLA; Experiência docente nos cursos superiores de 
gestão, marketing e turismo em disciplinas ligadas ao planeamento e desenvolvimento do 
turismo, gestão e marketing, sendo estas as suas áreas de interesse. 
 
Cyntia Andrade: Cyntia Andrade: Cyntia Andrade: Cyntia Andrade: Doutoranda em Turismo Integral e Interculturalidade, (ULPGC-ES); Mestre 
em Cultura e Turismo, (UESC-BR); Especialista em Turismo e Ecologia (CEPOM-BR); 
Graduada em Geografia, (UEFS-BR). Bolsista AECID (Agencia Española de Cooperacion 
Internacional para el Desarrollo); experiência na docência do ensino da geografia e no 
curso superior de turismo.  
 
Nina Frederico CardonaNina Frederico CardonaNina Frederico CardonaNina Frederico Cardona: Mestre em Gestão e Desenvolvimento em Turismo, pela 
Universidade de Aveiro - UA; Graduada em Turismo pela Universidade Salvador - Unifacs; e 
Pós Graduada em Marketing, Comunicação e Negócios pelo Instituto de Educação Superior 
– Unyahna; experiência docente em cursos profissionais da área de Hotelaria e Turismo no 
Brasil e em Portugal.  
 
Peter Tarlow: Peter Tarlow: Peter Tarlow: Peter Tarlow: Perito especializado no impacto da criminalidade e do terrorismo na indústria 
do turismo, gestão de riscos de eventos e do turismo e desenvolvimento econômico. 
Doutor em sociologia pela Texas A & M University; Licenciado em História, em Espanhol e 
Literatura Hebraica e em Psicoterapia; Ministra cursos sobre o crime, Turismo e terrorismo 
às forças policiais e profissionais de segurança e turismo em todo o mundo; Trabalha junto 
ao governo dos EUA e organismos internacionais; Membro da Faculdade de Educação a 
Distância de "The George Washington University"em Washington, DC; Membro do corpo 
docente adjunto da Universidade Estadual do Colorado e do Instituto de Justiça de British 
Columbia (Vancouver, Canadá); Professor honorário na Universidade de Especialidades 
Turísticas (Quito, Equador), da Universidad de la Policia Federal (Buenos Aires, Argentina), e 
na faculdade EDIT na Universidade do Havaí em Manoa, (Oahu); Presidente do Tourism and 
More (T & M). Atualmente é o diretor executivo do capítulo do Texas Viagens e Turismo 
Research Association (TTRA). 
 
Regina SchlüterRegina SchlüterRegina SchlüterRegina Schlüter: Doutora em Psicologia Social e Licenciada em Demografia e Turismo na 
Universidade John F. Kennedy, de Buenos Aires, Argentina. É professora da Universidade 
Nacional de Quilmes e Diretora do Mestrado em Economia e Desenvolvimento do Turismo 
na Universidade Nacional de San Martín, na Argentina. Também é Diretora do Centro de 
Investigação e Estudos de Turismo e Diretor-editor da revista acadêmica Estudios y 
Perspectivas en Turismo. Tem publicado extensamente sobre sua especialidade em 
revistas acadêmicas no Brasil, Argentina, Colômbia, México, EUA, Canadá, Espanha e 
Portugal. Também é autora de vários livros e capítulos de livros publicados tanto na 
América Latina e os EUA, Espanha e Reino Unido.    
 
Valeria Mariotti: Valeria Mariotti: Valeria Mariotti: Valeria Mariotti: Doctoranda em Turismo Interculturalidad y Desarrollo Sostenible também 
pela ULPGC; Mestre em Turismo Internacional pela Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria ULPGC; Turismologa pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE. 
 
Margaret Hart Robertson: Margaret Hart Robertson: Margaret Hart Robertson: Margaret Hart Robertson: Doutora em Filologia Moderna pela Universidade de Las Palmas 
de Gran Canaria (Espanha); Especialista em Tradução e Interpretração (Inglês); Turismo e 
Estudos Interculturais; e Intrerpretação do Patrimônio Intangível; Licenciada em Estudos 
Franceses e Hispânicos (Língua Francesa e Literatura, Estudos Hispânicos) pela 
Universidade de Glasgow; Diretora do Doutorado em Turismo na Universidade de Las 
Palmas de Gran Canaria (Espanha).    



 

 

 
Claudia Mesquita: Claudia Mesquita: Claudia Mesquita: Claudia Mesquita: Mestre em Análise Regional pela Universidade Salvador, Pós graduanda 
do Observatório de Inovação do Turismo na Fundação Getúlio Vargas (OIT/FGV). 
Experiência docente na área do turismo há mais de 15 anos, especialista na Gerência de 
Responsabilidade Social Corporativa do SENAC Rio. Atuou ainda em diversos projetos do 
Ministério do Turismo. 
 
Marco Aurélio Ávila: Marco Aurélio Ávila: Marco Aurélio Ávila: Marco Aurélio Ávila: Doutor em Turismo e Desenvolvimento Sustentável pela Universidade 
de Las Palmas de Gran Canária, convalidado pelo Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. Licenciado em Educação Física pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente é professor adjunto da 
Universidade Estadual de Santa Cruz, Coordenador do mestrado em Cultura e Turismo. 
Líder do Grupo de pesquisa Cultura e Turismo: Política e Planejamento. Diretor Regional da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo - ANPTUR. Tem experiência 
em Turismo e Educação Física, atuando principalmente com os seguintes temas: 
Planejamento Turístico, Tendências do Turismo Contemporâneo, Desenvolvimento Turístico 
Sustentável, Lazer e Recreação. 
 
Ana Paula Cunha de Oliveira: Ana Paula Cunha de Oliveira: Ana Paula Cunha de Oliveira: Ana Paula Cunha de Oliveira: Mestre em Economia pela Universidade Federal da Bahia – 
UFBA. Especialista em Planejamento e Marketing Turístico pelo SENAC, Bacharel em 
Turismo pela Faculdade de Turismo da Bahia – FACTUR, Pós graduanda do Observatório de 
Inovação do Turismo na Fundação Getúlio Vargas (OIT/FGV). Consultora SEBRAE/RJ pela 
Besser Consultoria na área de Planejamento Estratégico, Plano de Desenvolvimento 
Turístico Municipal e capacitação para o Turismo. 
 
Maria de Fátima SalgadMaria de Fátima SalgadMaria de Fátima SalgadMaria de Fátima Salgado: o: o: o: Graduada em Português e Literatura pela Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro (UERJ), Pós graduada em Administração Empresarial pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF), Pós graduada em Ensino a Distância pelo SENAC e MBA 
Executivo com ênfase em Marketing de Serviços pela Escola Superior de Propaganda e 
Marketing. Pós graduanda do Observatório de Inovação do Turismo na Fundação Getúlio 
Vargas. 
 
Natália Pacheco JuniorNatália Pacheco JuniorNatália Pacheco JuniorNatália Pacheco Junior: Cientista Social graduada UERJ, Turismóloga formada pela UFF, 
Mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, PPGSD/UFF. Doutoranda em Ciência Política pelo 
IESP/UERJ e Pós graduanda do Observatório de Inovação do Turismo na Fundação Getúlio 
Vargas (OIT/FGV). Coordenadora, docente e pesquisadora do bacharelado em Turismo das 
Faculdades São José (FSJ), docente online do Grupo IBMEC-RJ. 
    

        



 

 

7.7.7.7. A Wilhelmsen Ships Service em PortugalA Wilhelmsen Ships Service em PortugalA Wilhelmsen Ships Service em PortugalA Wilhelmsen Ships Service em Portugal    
www.wilhelmsen.com 

 
A    Wilhelmsen Ships Service (WSS), Wilhelmsen Ships Service (WSS), Wilhelmsen Ships Service (WSS), Wilhelmsen Ships Service (WSS), parte do Grupo Norueguês Wilhelmsen Maritime Wilhelmsen Maritime Wilhelmsen Maritime Wilhelmsen Maritime 
ServicesServicesServicesServices, presta serviços como Agente de Navegação, fornecedor de Produtos Técnicos, 
Serviços Técnicos de manutenção certificação e Logística Marítima, através da sua 
presença direta em mais de 2.200 portos no mundo. 
 
Em Portugal, a    BarwilBarwilBarwilBarwil----Knudsen LdaKnudsen LdaKnudsen LdaKnudsen Lda, uma reputada agência de navegação portuguesa com 
mais de 130 anos de história integrou-se na WSS no ano de 2000, juntando assim a sua 
presença, nos sete principais portos portugueses, aquela rede de serviços. 
 
Como agente de navegação, a sua experiência é versátil mas realce-se que, desde os anos 
40 do passado século, atende regularmente os operadores de cruzeiros nos portos de 
Lisboa e Leixões e, mais recentemente, no Porto de Portimão com a abertura do seu 
escritório nesta cidade em Junho passado. 
 
O grupo Wilhelmsen viria ainda a integrar uma outra multinacional norueguesa, a Unitor SA, 
mundialmente conhecida pela excelência dos seus produtos e serviços técnicos, 
completando deste modo uma rede única de serviços à navegação. Em Portugal, a Unitor Unitor Unitor Unitor 
de Portugalde Portugalde Portugalde Portugal, toma o nome de WSS de Portugal e integra o grupo WSS. 
 
Duas entidades, Barwil-Knudsen e WSS de Portugal, um só grupo, Wilhelmsen Ships 
Service, ao serviço da navegação. 
 
 
 


