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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a paisagem litorânea da região Algarve no sul de 
Portugal, buscando compreender esse recorte como uma área de confinamento dos elementos e 
investimentos que a define como destino turístico internacional, mostrando parte dos resultados da 
pesquisa de doutorado intitulada: “Políticas Públicas de Regionalização e Criação de Destinos 
Turísticos entre o Lago de São Simão e a Lagoa Santa no Baixo Paranaíba Goiano”. De acordo 
com Santos (2012, p.310) os Árabes foram “os responsáveis pelo nome regional Algarve, cuja 
denominação Al-Gharb, significa Ocidente”. Atualmente essa região é constituída por uma capital, 
que é a cidade de Faro, outros 15 municípios e 84 freguesias. Segundo Yázigi (1998, p.41) o 
confinamento territorial do turismo pode ser entendido como uma extensão contínua de interesses, 
microcosmos, no perímetro dos quais tem de se dar a vida turística. Por isso, realizamos uma 
incursão ao tempo e aos territórios da região Algarve buscando apresentar os arranjos 
econômicos, as especificidades sócio-territoriais e particularidades culturais expressas no lugar, 
bem como os sujeitos sensibilizados que agrupam diferentes saberes e fazeres turísticos, com 
suas seduções que o define como uma das principais rotas de turismo na Península Ibérica. 
Portanto, pode-se afirmar que o conceito de cluster é pertinente a este artigo. Essa definição está 
focada na existência de externalidades que cruzam os setores de atividades ligados à economia 
regional, podendo contribuir com a atração de trabalhadores qualificados, melhorar as relações 
entre fornecedores e empresas do setor, fornecer melhores serviços. Em consequência disso, 
ocorre o crescimento da demanda turística, fundamental na competição com outras regiões. Ao 
observar-se o cluster turístico no Algarve e seus participantes conclui-se que têm em comum a 
geografia e um ambiente empresarial e público cooperado, compartilhado, uma rede que se 
organiza e se estabelece em relação dinâmica com ganhos mútuos. As atividades econômicas 
que formam esse cluster assentam-se em três setores chaves: o turismo, a construção civil e o 
comércio, que são nucleares na região, quer pelo pessoal que empregam ou pela riqueza que 
geram. As boas condições climáticas, comparadas com outras regiões européias, têm contribuído 
para a afirmação da faixa litorânea (cluster) como destino turístico no cenário mundial. Outros 
fatores contributivos são os novos produtos ofertados como: o turismo sênior associado à saúde, 
eventos internacionais, que exploram as diversas vertentes da animação turística, bem como o 
turismo ligado ao desporto de onde sobressaem as atividades náuticas e de recreio. Pode-se 
dizer, então, que o referido trabalho utiliza o método “analítico”, que segundo Santos (2010, p. 28) 
é “realizado por intermédio da leitura das paisagens regionais, do vivido e também dos aspectos 
percebidos durante os trabalhos de campo”. Desse modo, este foi dividido metodologicamente em 
duas fases: pesquisa documental (levantamento das referências) e trabalho de campo e, por meio, 
deste foi construído o material fotográfico. 
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ALGARVE INTERNACIONAL DESTINO: paisaje costero y el confinamiento 

territorial de los servicios de turismo 

 

 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar el paisaje de la costa del Algarve, en el sur 

de Portugal, tratando de entender este recorte como un área de confinamiento y los elementos 
que definen la inversión como un destino turístico internacional, que muestra parte de los 
resultados de la investigación doctoral titulada "Políticas Regionalización pública y la creación de 
destinos turísticos entre el lago San Simón y Santa Lagoa en el Bajo Paranaíba Goiano ". Según 
Santos (2012, p.310) los árabes eran "los responsables de nombre regional del Algarve, que se 
llamaba Al-Gharb significa Occidente". Actualmente esta región consiste en un capital, que es la 
ciudad de Faro, otros 15 municipios y parroquias 84. Según Yázigi (1998, p.41) confinamiento 
territorial del turismo puede ser visto como una extensión continua de microcosmos intereses, 
cuyo perímetro tiene que dar su vida para el turismo. Por lo tanto, se realizó una redada en el 
tiempo y los territorios de la región del Algarve, buscando presentar acuerdos económicos, las 
particularidades territoriales específicas y socioculturales expresados en el lugar, así como de los 
sujetos conocimientos sensibilizados agrupación diferente y turistas prácticas, con sus tentaciones 
que define como las rutas turísticas más importantes de la Península Ibérica. Por lo tanto, se 
puede decir que el concepto de agrupación es relevante para este artículo. Esta definición se 
centra en la existencia de externalidades que atraviesan los sectores de actividad vinculados a la 
economía regional, contribuyendo a la atracción de trabajadores calificados, la mejora de las 
relaciones entre proveedores y empresas del sector, ofrecer un mejor servicio. Por consiguiente, 
no es el crecimiento de la demanda turística, crucial en la competencia con otras regiones. Al 
observar el cluster de turismo del Algarve y sus participantes concluyeron que comparten una 
geografía común y un entorno empresarial y público cooperado, red compartida que se organiza y 
pone en relación dinámica con beneficios mutuos. Las actividades económicas que forman este 
grupo basado en tres sectores clave: el turismo, la construcción y el comercio, que son nucleares 
en la región, ya sea por el personal o mediante el empleo de la riqueza que generan. Las 
condiciones climáticas favorables, en comparación con otras regiones europeas, han contribuido a 
la afirmación de la franja costera (cluster) como destino turístico en el escenario mundial. Otros 
factores que contribuyen son los nuevos productos que se ofrecen como el turismo de salud 
asociado senior, eventos internacionales, que exploran diferentes aspectos de las actividades 
turísticas, así como el turismo relacionado con el deporte del stand donde los deportes náuticos y 
la recreación. Se podría decir, entonces, que este documento se utiliza el método "analítico", que 
de acuerdo con Santos (2010, p. 28) está "realizado a través de la lectura de los paisajes 
regionales, y también vivió en los aspectos identificados durante el trabajo campo ". Por lo tanto, 
este fue dividido metodológicamente en dos fases: investigación documental (estudio de 
referencia) y el trabajo de campo ya través de este se construyó el material fotográfico 
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Introdução 

 

Este artigo tem como objetivo analisar a paisagem litorânea da região 

Algarve (Foto 01) no sul de Portugal, buscando compreender esse recorte (Mapa 

01) como uma área de confinamento dos elementos e investimentos que a define 

como destino turístico internacional, mostrando parte dos resultados da pesquisa 

de doutorado intitulada: “Políticas Públicas de Regionalização e Criação de 

Destinos Turísticos entre o Lago de São Simão e a Lagoa Santa no Baixo 

Paranaíba Goiano”. Segundo Yázigi (1998, p.41) o confinamento territorial do 

turismo pode ser entendido como uma extensão contínua de interesses, 

microcosmos, no perímetro dos quais tem de se dar a vida turística. 

  

 
Foto 01: Cidade de Faro. Onde-se localizam os principais poderes 
públicos e o aeroporto internacional da Região Algarve no Sul de 

Portugal. Autor: Vieira Santos, J. C. 2009. 

 

 Por isso, realizamos uma incursão ao tempo e as paisagens da região 

Algarve buscando apresentar os arranjos econômicos, as especificidades sócio-

territoriais e particularidades culturais expressas no lugar, bem como os sujeitos 

sensibilizados que agrupam diferentes saberes e fazeres turísticos, com suas 

seduções que o define como uma das principais rotas de turismo na Península 

Ibérica.  



 

Mapa 01: Região Algarve – 2009. Fonte: SANTOS, J. C. V. Políticas de Regionalização e Criação 
de Destinos Turísticos entre o Lago de São Simão e a Lagoa Santa no Baixo Paranaíba Goiano – 
Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, IGUFU/Uberlândia (Minas Gerais), 
2010. 

 

 

 



Procedimentos Metodológicos 

 

Pode-se dizer, então, que o referido trabalho utiliza o método “analítico”, 

que segundo Santos (2010, p. 28) é “realizado por intermédio da leitura das 

paisagens regionais, do vivido e também dos aspectos percebidos durante os 

trabalhos de campo”. 

Desse modo, este foi dividido metodologicamente em duas fases: pesquisa 

documental (levantamento das referências) e trabalho de campo e, por meio, 

deste foi construído o material fotográfico. De acordo com Santos o levantamento 

fotográfico durante os trabalhos de campo é fundamental para a documentação 

de grupos sociais: 

[...], pois registraram seus cotidianos e revelaram identidades. É um 
olhar que transpassa as aparências e busca fazer história com 
intensidade, por intermédio da documentação detalhada e 
reconhecidamente singular, moldando, nos seus quadrantes, as 
particularidades e diferentes lógicas regionais repletas de informações e 
inseridas no texto desta investigação, proporcionando uma intimidade 
da parte escrita com o objeto de estudo (SANTOS, 2010, p.30). 
 

Marques (2011, p.24) destaca, ainda, que o trabalho in loco, além de 

enriquecer a pesquisa com material ilustrativo e fontes primárias, permite ler a 

paisagem, espacializar a investigação e decifrar/desvendar a problemática, 

desenvolvendo o trabalho e buscando respostas aos questionamentos 

levantados. Em alguns momentos do campo, o inesperado se impõe, fazendo nos 

reavaliar o cenário posto, superando as barreiras da observação. 

O material bibliográfico, elo de partida entre o pesquisador, conceitos e 

definições da temática apresentada, permitiu a escolha do referencial pretendido 

e, assim, a construção do esboço teórico apresentando autores como: Ribeiro, 

Chorincas, Marques (2002), Thomazi (2006), Santos (2010), Gamito (2007), 

Daveau (1995), Nordin (2003), Beni (2006), entre outros.  

Portanto, pode-se afirmar neste trabalho que o conceito de cluster é 

pertinente ao Algarve em função da aglomeração ou concentração de hotéis, 

restaurantes, residências turísticas, campos de golfes, aeroporto internacional, 

agências de viagens e demais atrativos e serviços diversos nas proximidades do 

litoral. Esses elementos são definidos pelos processos de globalização e 

internacionalização do destino turístico.  



Discussão Teórica Cluster 

 

Inicialmente Ribeiro, Chorincas e Marques (2002, p.14) definem Cluster, 

como redes de produção de empresas fortemente interdependentes ligadas entre 

si numa cadeia. Nesse sentido os autores destacam quatro definições: 

Micro Cluster ou Cluster Local: é um conjunto geograficamente próximo 
de empresas e instituições inter-relacionadas e por elementos comuns e 
complementaridades [...]. Cluster Industrial ou simplesmente Cluster: é 
um conjunto de empresas inter-relacionadas, de fornecedores 
especializados, de prestadores de serviços [...]. Mega Cluster: é um 
conjunto de atividades distintas, mas cujos bens e serviços satisfazem a 
procura de uma mesma grande área funcional da procura final, 
recorrendo a competências básicas complementares e podendo 
explorar vantagens de interligação e articulação em rede (RIBEIRO, 
CHORINCAS, MARQUES, 2002, p. 14-15). 
 

O chamado Cluster regional é um cluster industrial cujas articulações 

principais funcionam no interior de um dado espaço regional, podendo essas 

articulações repetir-se total ou parcialmente nas outras regiões do mesmo país. 

Neste nível são mais pertinentes os efeitos de proximidade geográfica sobre a 

dinâmica da interação entre os sujeitos sociais e seus efeitos para 

competitividade e inovação do conjunto (RIBEIRO, CHORINCAS, MARQUES, 

2002, p.15).  

       Essa definição está focada na existência de externalidades que cruzam os 

setores de atividades ligados à economia regional, podendo contribuir com a 

atração de trabalhadores qualificados, melhorar as relações entre fornecedores e 

empresas do setor, fornecer melhores serviços. Em consequência disso, ocorre o 

crescimento da demanda turística, fundamental na competição com outras 

regiões.  

       O vocábulo cluster (grupos, agrupamentos ou aglomerados) sugere uma 

abordagem sobre os antecedentes históricos da “Teoria dos Aglomerados”, cuja 

evidência teórica observada no passado e resgatada do debate científico, 

esclarece conceitos como cadeia de valor, competitividade e arranjo produtivo 

(THOMAZI, 2006, p.25).  

       Thomazi (2006, p.34-42) trata as contribuições do conceito “Aglomerado” 

com a aproximação do campo do turismo, discorrendo que tanto na teoria quanto 

na prática, esse conceito encontra ambiente próprio na cadeia produtiva e nas 

redes de produção que organizam o setor turístico, considerando que o espaço 



geográfico em que ocorre pode variar de uma única cidade ou Estado para todo 

país, ou mesmo uma rede de países vizinhos, que são os extravasamentos 

permitidos no ambiente dos clusters. 

       A organização de um cluster é parte de um produto que considera o 

aglomerado como sistema aberto, permitindo sua adaptação com o meio, suas 

interações e seus resultados. No desenho desses, a análise de relacionamento é 

um dos aspectos que mais chama atenção pela previsão de suas fronteiras, em 

questão de grau e envolve um processo criativo fundamentado na compreensão 

dos elos e da complementaridade entre os setores de maior importância para a 

competição.  

       Segundo Ribeiro, Chorincas e Marques (2002, p.35), uma região que 

pretende desenvolver pode apoiar-se em mais de um cluster, revelando assim os 

fatores que condicionam o seu desenvolvimento e sua consolidação. No caso da 

região algarvia, os clusters ocorrem em torno de diferentes atividades e serviços 

de lazer e turismo. Assim, é importante pensar em alguns aspectos regionais para 

a efetivação do cluster: 

Existe na região um conjunto de agentes públicos e privados 
especializados? Que cooperação efetiva existe entre as empresas? Que 
tipo de agentes econômicos (privados e públicos) e que tipo de 
organizações da sociedade civil existem na região? Verifica-se na 
região um individualismo empresarial ou uma aposta na cooperação? 
Na formulação de estratégias, os agentes econômicos pensam no 
sistema regional ou apenas na atuação individual? (RIBEIRO, 
CHORINCAS, MARQUES, 2002, p.12-17). 
 

       O desenvolvimento de clusters, em regiões periféricas, permite o 

incremento do capital absorvente e das capacidades inovadoras da economia 

regional, por meio da cooperação entre os vários sujeitos locais, tanto públicos 

quanto privados. Nesse sentido, criam um enquadramento organizacional que 

fomenta a interação entre empresas e instituições e a sua inserção em redes 

globais e locais (RIBEIRO, CHORINCAS, MARQUES, 2002, p.37). 

 

Geografia da Paisagem Algarvia no Sul de Portugal 

 

De acordo com Santos (2012, p.310) os Árabes foram “os responsáveis 

pelo nome regional Algarve, cuja denominação Al-Gharb, significa Ocidente”. 

Atualmente essa região é constituída por uma capital, que é a cidade de Faro, 



outros 15 municípios (Foto 02) (Tabela 01) e 84 freguesias. A maior densidade 

demográfica regional está na faixa litorânea entre Faro e Portimão, seguida da 

região chamada de barrocal e como área mais inóspita, a faixa serrana. A maior 

cidade Loulé tem sua sede urbana no interior algarvio, mas grande número de 

sua população está ocupando as paisagens litorâneas do município e não a 

estrutura urbana da sede, isto é, onde estão os serviços turísticos. 

 

 

Foto 02: Cidade de Tavira no Sul de Portugal. As principais praias 
do município são: Lacem, Cabanas, Ilha de Tavira, Terra Estreita 

e do Barril. Vieira Santos, J. C. 2009. 

 

No seu diagnóstico regional, a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDRA) (2006, p. 13) afirma que essa 

paisagem corresponde a 5% do território nacional. Está localizada no sul do país, 

sendo limitada a norte pelo Alentejo, a leste pela província espanhola de Huelva e 

a sul e oeste pelo Atlântico: 

Faixa de território sensivelmente retangular, orientada de oeste para 
leste na sua maior dimensão, com cerca de160 km, e de norte para sul 
na sua menor extensão com cerca de 60 km, o Algarve separa-se do 
Alentejo, a norte, por uma série de pequenas montanhas que 
constituem como que uma espinha dorsal orográfica – as serras do 
Espinhaço de Cão, de Monchique e do Caldeirão ou Mu. Com exceção 
de Monchique onde irrompem afloramentos de sienites, as outras 
formações serranas são de xistos e grauvaques, todas elas cortadas 
por vales profundos, criando um relevo bastante modelado com 



encostas por vezes muito declivosas. As altitudes são pouco 
imponentes, apenas em Monchique onde atingem os 902 m e alguns 
pontos do Caldeirão os 600 m, andando a generalidade das cumeadas 
acima dos 400 m (PESSOA ET AL, 2005, p.18). 

 

Tabela 01: Municípios Formadores da Região Algarve 

 MUNICÍPIOS OU CONCELHOS – (DEFINIÇÃO 
PORTUGUESA) 

NÚMERO DE 
HABITANTES 

01 Albufeira 37.244 

02 Alcoutim 3.272 

03 Aljezur 5.349 

04 Castro Marim 6.493 

05 Faro 58.664 

06 Lagoa 23.835 

07 Lagos 28.025 

08 Loulé 63.905 

09 Monchique 6.246 

10 Olhão 43.341 

11 Portimão 48.611 

12 São Braz de Alportel 11.876 

13 Silves 10.900 

14 Tavira 25.278 

15 Vila do Bispo 5.423 

16 Vila Real de Santo Antônio 18.341 

 Total de Habitantes 396.803 

Fonte: Dados populacionais extraídos do site da Associação de Turismo do Algarve 
(http://www.visitalgarve.pt/visitalgarve/vPT/DescubraARegiao/DemografiaGeografia) consultado 
em 03 de Dezembro de 2008. Os números de habitantes fornecidos são do ano de 2006. Org. 
Vieira Santos, J. C. 2008. 

 
 

O lugar chamado Fóia no município de Monchique é o ponto mais elevado 

da região, 902 metros de altitude, onde existe um mirante para turistas e 

moradores observarem as paisagens algarvias. Segundo Gamito (2007, p.10), o 

enquadramento geofísico regional mostra uma geologia algarvia que é a 

continuação do soco ibérico da Meseta, formada essencialmente por rochas 

vulcânicas de xisto e alguns afloramentos de granito, nas serras do Caldeirão e 

Monchique, constituídas essencialmente pelo afloramento de granito típico e 

sienito. 

As franjas calcárias do Jurássico (ainda de acordo com Pessoa et al (2005, 

p.19) com alguns afloramentos do Cretáceo e com estreita formação do Triássico) 

formam o seu prolongamento para sul, chegando ao mar em Albufeira e 

estendendo ao longo de todo o litoral do Barlavento, na metade ocidental do 

http://www.visitalgarve.pt/visitalgarve/vPT/DescubraARegiao/DemografiaGeografia


Algarve. No sudeste, na zona oriental algarvia encontra-se uma orla costeira de 

formação recente e constituída por depósitos arrastados das serras, formando o 

litoral baixo e arenoso, que é o chamado Sotavento de Quarteira até Vila Real de 

Santo Antônio. A Costa Vicentina, que se estende do Cabo de São Vicente em 

direção ao Norte, aberta ao Atlântico, é constituída por formações xistosas. 

  Nevoeiros são frequentes, com as maiores precipitações no patamar de 

1205 mm anuais e os solos ácidos, juntam-se para criar condições ecológicas 

especiais no contexto algarvio. Destacam-se, nessa paisagem, as espécies de 

vegetais como os Medronheiros, Sobreiros, Pinheiros (Manso e Bravo), Acácias, 

Azinheiras, Zambujeiros, Pilriteiros, Aroeiras, Murtas, Estevas, Palmeira Anã, 

Sanguinho-das-Sebes, Sanguinho-Bastardo, Tojo Gadanho, Oliveiras, Tomilhos 

e, nas encostas, a vegetação predominantemente mediterrânica, com a presença 

de algumas espécies ibero-mauritânicas.  

O litoral apesar de bastante ocupado, principalmente pelas atividades 

urbanas regionais e atividades ligadas ao turismo, apresenta uma formação 

costeira com os cordões dunares, zonas de sapais e zonas alagadiças como a 

Ria Formosa de importância ecológica e econômica considerável no espaço 

regional (PESSOA et al, 2005, p.19-22), principalmente pelos negócios ligados à 

pesca e ao turismo. 

Na fauna, destacam-se, entre os mamíferos, o Lince Ibérico localizado nas 

serras do Monchique e Caldeirão, o Texugo, a Raposa, a Gineta e o Gato Bravo. 

Das aves é possível citar a Águia Pesqueira, Águia-de-Bonelli, Águia de asa 

redonda, Falcão Real, Peneireiro-de-Dorso-Malhado, Bufo-Pequeno, Coruja-das-

Torres, Coruja-do-Mato, Galinha-Sultana, Flamingo-Rosa, Cegonhas, Garças, 

Anatídeos e Limícolas (PESSOA et al, 2005, p.23). A atividade pesqueira é 

intensa em alto mar e nas paisagens da Ria Formosa que é habitat de espécies: 

[...] Moluscos, crustáceos e peixes que encontram aqui um dos mais 
importantes locais do Atlântico, onde fazem as desovas e se criam os 
juvenis que depois vão povoar os pesqueiros da costa. É com base na 
riqueza biológica da zona lagunar que se pratica a pesca costeira, 
sustento de muitos pescadores e importante fonte de rendimentos; não 
se pode deixar de realçar a produção de bivlaves – almêijoa, lingueirão 
e berbigão. A grande concentração de nutrientes transforma a Ria 
Formosa numa Zona Húmida de importância internacional. As 
populações de aves aquáticas, sedentárias e de migrações, são muito 
abundantes, constituindo um dos grandes atrativos dessa área lagunar. 
Por tudo isto a ria Formosa é um ecossistema muito frágil a exigir 
proteção eficaz (PESSOA, ET AL, 2005, p.44). 



 

Geofisicamente essa paisagem, no sul de Portugal, é dividida em três 

regiões ou compartimentos: Litoral (Foto 03), Serra e Barrocal. Designa-se 

Barrocal a sub-região algarvia formada por calcários, coberta por vegetação 

tipicamente mediterrânica (PESSOA et al, 2005, p. 46). As principais cidades 

dessa paisagem são Silves, Loulé e São Brás de Alportel, ainda destacam-se 

povoados menores como São Bartolomeu de Messines, Paderne, Cortelha, Salir 

e Estói. Pereira (2005, p.19) relata que os limites dessa região com o litoral 

dependem do ponto de vista de cada investigador. 

 

 

Foto 03: A cidade de Faro no litoral algarvio, considerada a capital 
da Região Algarve no sul de Portugal. Vieira Santos, J. C. 2008. 

 

Já os compartimentos de Serras do Algarve são formados por terrenos 

antigos (granito típico e sienito) e as principais cidades Monchique e Alcoutim, 

compondo o chamado interior algarvio, onde as práticas de turismo são menos 

intensas e, por isso, a região é classificada pelo poder público regional como área 

de Baixa Densidade Turística. 

De acordo com Daveau (1995, p.120-121), o terceiro compartimento, isto é, 

o Litoral associa-se às baixas terras arenosas, que se caracterizam por múltiplos 

sítios portuários, instalados nos pequenos estuários que alternam na parte 

ocidental com arribas pitorescas e lagunas, um cordão litorâneo descontínuo que 



se separa do mar em toda parte oriental. Seria, então, a área de alta densidade 

turística, caracterizada pela presença dos turistas e dos serviços ofertados. Nessa 

sub-região, estão as principais cidades regionais: Portimão, Lagos, Albufeira, 

Faro, Olhão, Tavira, Vila do Bispo, Aljezur e Vila Real de Santo Antônio (Foto 04), 

são os lugares onde se destacam as atividades de turismo e lazer. 

 

 

 

Foto 04: Infraestrutura hoteleira do Algarve, na cidade de Vila Real de 
Santo Antônio, as margens do rio Guadiana na fronteira com a 

Espanha. Vieira Santos, J. C. 2009. 

 

Segundo Pessoa et al (2005, p.54), os principais rios do Algarve são o 

Guadiana (Annas para os Romanos e Uadi Annas para os Árabes) que separa 

essa paisagem da Espanha e o Arade que nasce na Serra de Monchique e 

deságua no Atlântico no município de Portimão. Outros são o Gilão que tem sua 

foz no município de Tavira, a ribeira de Odeceixe, a ribeira de Aljezur e a ribeira 

de Odelouca, mas esses cursos de água não têm sido bem preservados, apesar 

da sua importância numa região de acentuada aridez.  

 

 

 

 



Cluster Algarvio: um litoral de confinamento dos elementos e investimentos 

que definem a paisagem como destino turístico internacional 

 

  Por se tratar de uma região turística consolidada no mercado nacional e 

internacional, o Algarve se enquadra na discussão dos “Clusters”, pois os 

principais investimentos privados e os atrativos mais frequentados pelos visitantes 

que chegam ao sul de Portugal, se confinaram na faixa litorânea da região (Foto 

05). Essa proximidade de atrativos, órgãos públicos e serviços turísticos regionais 

encontrados em terras litorâneas do Algarve lusitano suscitam a discussão da 

região internacional para a definição de sua espacialidade como cluster. 

 

 

Foto 05: Ocupação do litoral algarvio por residências e hotéis no 
município de Lagos. Vieira Santos, J. C. 2009. 

 

Essa parte regional é favorecida também por elementos geográficos como 

as vias de acessibilidade, destacando-se a ligação por autoestrada (A2) (Foto 06) 

a Lisboa e os eixos intra-regionais como a Via do Infante de Sagres (A22)  que 

liga as principais cidades da região a Espanha, o eixo Longitudinal Serrano e a 

EN125 que liga Vila do Bispo à Vila Real de Santo Antônio, uma via de acesso a 

todo litoral, conectando todo o espaço definido como o cluster algarvio. O 



transporte ferroviário abrange o eixo litoral regional e serrano, ligando Lisboa a 

Andaluzia no sul da Espanha. Na área portuária: 

Os portos comerciais têm dificuldades em competir com a rodovia e, no 
futuro, com a ferrovia. O porto de Portimão procura a sua 
especialização em torno dos cruzeiros, conseguindo atrair paquetes que 
fazem a rota do Atlântico para o Mediterrâneo e que largam, por 
algumas horas, multidões de curiosos que animam as áreas comerciais 
e de lazer. O Porto de Faro, refém do Parque Natural da Ria Formosa, 
organiza a sua atividade em torno de restrições ambientais e de 
navegação, as quais condicionam a sua eventual expansão (PESSOA 
ET AL, 2005, p.201). 
 

 

 
Foto 06: Rodovia (autoestrada) de maior mobilidade de turistas e 

moradores da região Algarve. Entre essa rodovia e o litoral, 
compreendendo uma faixa de no máximo 15 km concentra-se o 

cluster algarvio. Vieira Santos, J. C. 2008. 

 

      Outro meio de transporte regional aberto para outras regiões do mundo é o 

aeroporto internacional de Faro, fundamental para a atual presença do turista no 

destino algarvio. O aeroporto é o principal portal de entrada de visitantes nessa 

região e nos lugares turísticos das regiões vizinhas como o Alentejo e Andaluzia 

(Espanha).  

       Ao observar-se o cluster turístico no Algarve e seus participantes conclui-se 

que têm em comum a geografia e um ambiente empresarial e público cooperado, 

compartilhado, uma rede que se organiza e se estabelece em relação dinâmica 

com ganhos mútuos. Todos os ganhos ou valores adquiridos no cluster são 



traduzidos como força (THOMAZI, 2006, p.85). A proximidade geográfica traz 

importantes consequências na dinâmica de competitividade: 

Aumentar as vantagens competitivas das empresas [...]; Fomenta as 
relações de confiança entre os atores regionais, mesmo entre empresas 
rivais e complementares; Cria redes de cooperação – formais ou 
informais – com fornecedores, clientes e concorrentes; Quebra o 
individualismo empresarial e moderniza a cultura empresarial (RIBEIRO, 
CHORINCAS, MARQUES, 2002, p.34). 
 

       Diante disso, para Thomazi (2006, p.21), cresce o interesse em conhecer e 

compreender o funcionamento de um cluster pelo atributo de catalisar e 

estabelecer uma agenda entre os diversos setores e sujeitos sociais, públicos e 

privados, envolvidos no desenvolvimento do turismo. No caso do turismo 

brasileiro, o estágio de organização dos aglomerados potenciais em turismo 

disponíveis pela rede de cluster ainda é incipiente, tendo a ação governamental 

papel fundamental nessa organização espacial. Os dados disponíveis estão 

relacionados à região geográfica, à descrição do cluster, aos produtos, aos 

agentes do segmento produtivo, à coordenação e à fonte de informação 

(THOMAZI, 2006, p.98).  

       Nas atividades do turismo, um cluster é definido por Beni (2003, p.99) 

como conjunto de atrativos com destacado diferencial turístico, concentrado num 

espaço geográfico contínuo ou descontínuo dotado de equipamentos e serviços 

de qualidade, de eficiência coletiva, coesão social, coesão política, de articulação 

da cadeia produtiva e de cultura associativa, com excelência gerencial em redes 

de empresas que geram vantagens estratégicas comparativas e competitivas. 

Para Beni: 

[...] a clusterização da destinação trata justamente da estruturação das 
relações entre os envolvidos com a gestão dos processos de produção, 
comunicação, distribuição e consumo das experiências turísticas 
proporcionadas aos visitantes nos espaços trabalhados, por meio da 
abordagem de regionalização (BENI, 2006, p. 127). 
 

      Outra definição de Cluster turístico está no projeto estatal do Ministério do 

Turismo de Moçambique, relatando que a atividade turística é “uma aglomeração 

de setores e, por isso, cria oportunidades para a expansão transversal de 

pequenas empresas e do mercado informal na economia (2008, p.08)”. É possível 

definir esse conceito não apenas pelas aglomerações físicas, econômicas e 

sociais, mas pelo desenvolvimento de atividades em determinados espaços, 

dinamizando o mercado com novas perspectivas empresariais. 



       De acordo com Ferreira (2003, p.77-78), o cluster de turismo inclui, além 

das atividades do setor de turismo, outros serviços relacionados ao suporte como 

organizações e serviços de apoio, infraestruturas de transportes, ensino e 

formação, consultoria e outros serviços às empresas. Usa-se também, o termo 

cluster turístico no sentido de base regional e territorial, como conjunto articulado 

de atrações, equipamentos e serviços. As atividades estratégicas têm que 

funcionar em: 

[...] conjunto e, como têm uma expressão de inserção territorial, devem 
ser objeto de um ordenamento específico do turismo a integrar nos 
instrumentos urbanísticos. O plano trata de conceber um corpo de 
intervenções que viabilize a criação de propostas para um sistema de 
atividades a desenvolver nas valências adequadas ao potencial 
detectado neste território. Desde logo, o contexto de inserção territorial 
contém potencialidades e debilidades a explorar (FERREIRA, 2003, 
p.78). 
 

         Na sua obra “Tourism Clustering & Innovation”, Nordin (2003, p.17, 

tradução nossa) observa que os clusters turísticos são como os destinos turísticos 

e que seu curso de desenvolvimento pode ser influenciado por inúmeros fatores, 

como o apoio governamental, investimentos em infraestrutura e nos esforços do 

mercado comum, e que as companhias situadas em um destino têm muito a 

ganhar se ficarem próximas. É preciso que as atividades econômicas e grupos 

sociais regionais não se anulem, mas que estes grupos possam se articular de 

diversas formas e, sobretudo baseado naquilo que é interesse comum, 

realizando-se a partir das práticas diversas dos lugares e formando um roteiro 

turístico com as densidades regionais. 

       No caso da World Tourism Organization (2007, p.93, tradução nossa), o 

cluster é definido pelos negócios do turismo podendo ser igualmente aglomerados 

pela tecnologia similar, pela concentração geográfica ou pelos produtos. O cluster 

do destino deve incentivar a cooperação entre uma escala de fornecedores, por 

meio da cadeia de valores, incluindo as atrações e atividades que trazem turistas 

ao destino, bem como os elementos da fundação em que o setor é construído. 

       No Algarve, as atividades econômicas que formam seu cluster assentam-

se em três setores chaves: o turismo (Foto 07), que integra a rede hoteleira e 

restauração (bares e restaurantes), a construção civil e o comércio, que são 

nucleares na região, quer pelo pessoal que empregam ou pela riqueza que 

geram. 



 
Foto 07: Cidade de Lagos no litoral do Algarve. Lugar conhecido 
pela alta densidade de turistas, principalmente durante o verão 

europeu. Vieira Santos, J. C. 2009. 

 

No entanto, outras atividades como as ligadas à indústria, agricultura e 

pesca podem ser destacadas, embora apresentando tendência para a perda de 

importância relativa à economia regional. Paralelas a essas e com tradicional 

relevância na região, estão as atividades agroalimentar e a biotecnologia que vem 

assumindo gradualmente um papel de destaque (CCDRA, 2006, p.15). O setor de 

turismo assume um lugar importante, pois a rede hoteleira e de restaurante 

empregam 10,6% do pessoal e localizam-se na: 

[...] região do Algarve 22% dos estabelecimentos de alojamento 
classificado existentes no país, correspondendo a 38% da capacidade 
de alojamento instalada. Há de destacar que o Algarve dispõe de um 
número significativo de hotéis, hotéis-apartamentos, apartamentos 
turísticos e aldeamentos turísticos. A região do Algarve atrai 22% dos 
turistas que procuram o destino Portugal. De acordo com dados da 
AHETA (Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do 
Algarve) em 2004, considerando todos os meios de alojamento, o 
Algarve recebeu 5,5 milhões de turistas nacionais e estrangeiros, 
correspondendo a mais de 33 milhões de dormidas [...] A estada média 
destes turistas no Algarve é de 5,4 dias, 2,3 dias acima da média 
nacional (COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DO ALGARVE, 2006, p.17). 
 

       As boas condições climáticas do Algarve, comparadas com outras regiões 

européias, têm contribuído para a afirmação da faixa litorânea (cluster) como 

destino turístico no cenário mundial. Outros fatores contributivos são os novos 

produtos ofertados como: o turismo sênior associado à saúde, eventos 



internacionais, que exploram as diversas vertentes da animação turística, bem 

como o turismo ligado ao desporto de onde sobressaem as atividades náuticas e 

de recreio.  O Sol e a Praia são os produtos predominantemente comercializados 

pelo cluster: 

Uma focalização excessiva do setor nesse tipo de produto conduziu, 
durante as últimas décadas, a uma massificação da procura turística 
pela região, que encontrou resposta, ao lado da oferta, na proliferação 
desordenada de empreendimentos turísticos, concentrados na faixa 
litoral, comprometendo objetivos de ordenamento do território dos 
centros urbanos e da orla costeira do Algarve. Há de realçar, como fato 
positivo para atenuar desta tendência, o crescimento registrado na 
região, entre 2003 e 2004, no número de estabelecimentos e de camas 
de turismo em espaço rural, que cresceu respectivamente 30,4 e 32,8%, 
enquanto os correspondentes valores a nível nacional foram de 3,1 e 
5,1% (COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DO ALGARVE, 2006, p.18). 

 

       É inegável a representatividade do turismo no contexto regional litorâneo 

(cluster), porém os lugares caracterizados como interior ficam às margens deste 

processo, construindo um espaço periférico dentro do Algarve, onde a presença 

do turista é pouco frequente, criando uma área de baixa densidade turística. Nas 

regiões turísticas do interior goiano, é vital o papel do Estado no sentido de evitar 

essa apropriação concentrada dos recursos. 

 

Considerações Finais 

 

       É importante considerar que as políticas públicas têm uma influência sobre 

a evolução do turismo regional, estabelecendo redes e estreitando relações entre 

os sujeitos público e privados, caso observado no cluster português. As ações 

estatais, nesses lugares, são relevantes para identificar a existência de atrativos 

que satisfaçam as necessidades do mercado turístico, bem como desenvolver e 

planejar a inclusão de infraestrutura e serviços que facilitem a chegada de 

visitantes, reduzindo as fronteiras físicas e administrativas que, se pensadas de 

modo desarticulado, podem dificultar o fortalecimento do destino ou dos produtos 

turísticos encontrados no litoral do Algarve. 

       Desse modo, é relevante entender que o turismo necessita de sujeitos 

capazes de negociar um projeto de inclusão que pense os lugares associados ao 

regional e porque não aos clusters existentes, mas evitando os disparates sociais 

excludentes. Pois a rede urbana é uma possibilidade de organização do turismo 



no Algarve Português, mas é preciso criar mecanismos para garantir a 

democratização dos acessos aos recursos públicos, evitando as exclusões e 

fragmentações dos espaços de atividades de entretenimento e lúdicas. 
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