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Em turismo, tal como em qualquer outra atividade de gestão territorial ou económica, o planeamento tem como objetivo alcançar dois benefícios em
simultâneo: reduzir o risco de possíveis impactos negativos e maximizar os positivos.
Este projeto de investigação centra-se no segundo destes objetivos, em termos do aumento da competitividade de um destino turístico. Esta questão
será abordada sob a perspetiva de modelos de governação que facilitem a criação de negócios inovadores e sustentáveis. Esta abordagem é relevante
porque as empresas são importantes para a atratividade dos destinos e porque muitas câmaras municipais procuram equilibrar atratividade com
sustentabilidade.
Dois destinos turísticos locais da Área Metropolitana de Lisboa, Cascais e Setúbal, constituirão casos de estudo relevantes para este objetivo.
In tourism, as in any other economic or territorial management activity, planning aims to reap two benefits simultaneously, to reduce the risk of possible
negative impacts, and to enhance their desired positive impacts.
This research project focuses on the second of these dimensions in terms of increasing the competitiveness of tourism destinations. However, the
project will tackle this from the perspective of governance models that facilitate sustainable and innovative businesses creation. This approach is critical
because of the importance of businesses to the attractiveness of tourism destinations and because most city councils, struggle to balance attractiveness
with sustainability.
Two local tourist destinations of the Lisbon Metropolitan Area: the municipalities of Cascais and Setúbal will constitute relevant case studies for this
purpose.
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