Módulo 2 Conceba roteiros turísticos
interculturais
Unidade 2 - Desenvolver um programa
de excursão ou circuito turístico:
etapas e métodos

TÓPICOS
O conteúdo desta unidade de formação permitirá compreender:

Quais são os diferentes componentes de um
roteiro turístico?
Quais são os seus conteúdos e elementos?

O RESUMO DA NOSSA SESSÃO
Conceitoschave

Definições e
explicações

Exemplos

Questões &
Conclusão

Conceitoschave

CONCEITO-CHAVE 1
Saber como desenhar um roteiro turístico
intercultural
Construir o seu próprio roteiro turístico

Definições
& explicações

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
Um circuito turístico é definido como um percurso, um caminho, ligando diferentes lugares pitorescos, emblemáticos,
característicos do tema de visita proposto. Pode incluir atividades, conferências e até serviços de informação turística ou
outros serviços, tais como lojas, restaurantes... Um circuito turístico propõe um itinerário em várias etapas a partir do
mesmo local de partida e chegada. Quando são diferentes, trata-se geralmente de um itinerário ou roteiro turístico.
Incluem elementos diferentes: um tema de descoberta, património e aspetos turísticos a descobrir, etapas
comentadas, um período de tempo, etc ...
O tema define o conteúdo do percurso e confere-lhe um sentido. Muitos passeios tradicionais baseiam-se nos principais
elementos turísticos: monumentos, museus, principais artérias de uma cidade, zonas comerciais... Outros tipos de
passeios, conhecidos como passeios "patrimoniais" destacam elementos menos conhecidos através da descoberta de
lugares fora dos "trilhos tipicamente turísticos". Os roteiros interculturais podem ser baseados no ponto de vista de
uma pessoa que tenha conhecimentos e/ou uma ligação emocional com o tema proposto. A narração de uma história
pode ser o tema de um roteiro turístico. Pode ser a história de uma pessoa famosa, ou uma viagem pessoal, que nos
propomos descobrir através de diferentes etapas, lugares que são "encenados" para a ocasião.
O modo de funcionamento de um circuito turístico baseia-se nas regras comuns para a promoção de um produto
turístico graças à difusão da oferta nos meios habituais do turismo: empresa responsável pela promoção do turismo
local, meios de comunicação social... Tem por base um preço, uma duração, uma frequência e um indicador de
frequência (número de pessoas que podem participar). No caso de visitas clássicas, o número de visitantes pode ser
elevado e a visita pode ter lugar todos os dias ou mesmo várias vezes durante o mesmo dia. Alguns temas podem levar
o guia ou o acompanhante a limitar a frequência ou o número de participantes, de modo a não perturbarem e a
respeitarem o local visitado e/ou a colocar os visitantes nas melhores condições.

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
O roteiro turístico
O tema: representa o assunto do roteiro, o que é proposto
descobrir. Pode ser de vários tipos mas tem de estar ligado ao
material turístico. Por exemplo, um circuito de descoberta de
arte urbana mostrará os principais murais em lugares
emblemáticos de uma zona urbana. Um passeio pela
gastronomia local mostrará as receitas locais, visitando
lugares de produção local (fábrica de queijo, quintas, mercado
de peixe), mercados locais, restaurantes tradicionais, etc ....
O tema também pode ser baseado numa determinada
história. Neste caso, o percurso irá propor a descoberta de
lugares, pessoas, testemunhas desta história. Por exemplo,
um percurso baseado na história de uma pessoa famosa
propõe-se visitar os lugares onde vive (praça, café, bairro),
as pessoas que o conheceram, etc ...

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
O roteiro turístico
• Tópico e elementos do tema: o tema deve ser
ilustrado utilizando um fio condutor, que, desde o
ponto de partida até ao destino e através de diferentes
etapas, fornece a informação necessária para se
compreender o tema do percurso. Para tal, é
necessário construir "uma história, um discurso" que é
ilustrado por diferentes elementos que terão sido
previamente identificados: lugares simbólicos da
"história do discurso" (um monumento, uma praça,
uma rua, uma loja...), materiais de apoio, que podem
ser objetos, documentos de arquivo, vídeos, sons...
mas também o testemunho de terceiros (peritos,
personalidades de uma zona, lojistas...). Deve ser
atribuído um título ao roteiro turístico proposto.

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
Definir o percurso
• A área do percurso deve ser identificada com um ponto de partida e
de chegada. O ponto de partida introduz o tema do percurso turístico
e o ponto de chegada conclui-o. No intervalo, devem ser escolhidas
etapas para ilustrar o tema do percurso. Vários locais podem ser
selecionados de acordo com pontos fortes e fracos, os elementos
disponíveis para os ilustrar, mas também de acordo com aspetos
práticos e funcionais para garantir tanto um nível de conforto como de
segurança (espaço suficiente e seguro para os turistas, como praça
sem tráfego urbano, etc. …)
• A duração, o indicador de assiduidade e a frequência devem ser
determinados. Em geral, uma rota turística, especialmente quando é
urbana, não deve exceder 2 horas, para ser acessível a todos os tipos
de público. Se houver dificuldades ao longo do percurso, os
participantes devem ser notificados antecipadamente. O número de
pessoas que podem ser acompanhadas também deve ser
determinado. Por vezes, no caso de visitas a bairros pouco
frequentados, é necessário limitar o número de participantes, a fim de
respeitar o local e os seus habitantes. Finalmente, na mesma lógica, é
necessário determinar o número de vezes que estas zonas podem ser
visitadas (várias vezes por dia, uma vez por dia, duas ou três vezes por
semana, etc...)

DEFINIÇÕES & EXPLICAÇÕES
Definir o percurso
• Deve ser fixado um preço para a atividade, de acordo com o tema, o conteúdo, a duração e a
frequência. Para este efeito, deve ser realizado um pequeno estudo de mercado através da análise de
ofertas semelhantes no mercado. Os profissionais de turismo local podem ser consultados a fim de se
tomar conhecimento do preço médio de um pacote turístico, ou seja, o valor que um turista está
disposto a gastar neste tipo de atividade durante a sua estadia. Devem também ser identificados
clientes-alvo: que clientes estarão interessados no nosso roteiro turístico e no tema que propomos.
A realização de um modelo de negócio pode valer a pena para conhecer a rentabilidade da atividade
e as perspetivas económicas possíveis (rendimento económico).
• Depois, a oferta turística deve ser colocada em rede, ou seja, divulgada através dos vários canais de
marketing: posto de turismo, operador turístico, hotéis, museus, etc.. Mas deve igualmente ser
divulgada nos vários meios de comunicação social, a fim de a dar a conhecer diretamente aos
clientes-alvo : Facebook, Instagram...

Exemplos

EXEMPLOS

Podem ser
disponibilizados diversos
exemplos de roteiros
turísticos. Nos últimos
anos, foram
desenvolvidas várias
iniciativas inovadoras. Os
agentes não turísticos
propõem-se descobrir o
património escondido e
aspetos culturais
particulares de certos
bairros, sob a forma de
passeios urbanos.

• O Guides Office of Marseille propõe um
passeio onde não se costuma ir a pé e
observar o que constitui a complexa
existência
de
um
território
http://www.gr2013.fr/
• Uma atriz e realizadora leva-o a passeios
"humanos e urbanos" para descobrir a
sua cidade: "a descoberta de lugares
surpreendentes e invisíveis, conhecendo
os habitantes e as suas histórias de vida e
os autores que celebraram a cidade".
http://www.baladesurbaines.eu/
• A cooperativa, Les Oiseaux de Passages,
propõe-se descobrir lugares geográficos
graças ao "acolhimento e hospitalidade
das comunidades de habitantes" para
descobrir destinos contados por aqueles
que
aí
vivem».
https://lesoiseauxdepassage.coop/
•

Questões &
conclusão

O QUE PRECISA RETER...

Uma rota
intercultural

• Um tema
• Uma área geográfica
• Um valor patrimonial
• "Conteúdo“ Turístico
• Etapas comentadas
• Uma história

A divulgação
da oferta

• Le calibration: duração, público e frequência
• Os elementos económicos: o preço de custo, o preço de venda
• Um modelo de negócio
• Comunicação
• A rede da oferta

PARA APROFUNDAR O TEMA
• Le tourisme en France, Que sais-je ? n° 2147, Presses Universitaires
De France, Paris, édition 1995
• Le tourisme urbain (avec Françoise Poitier), Que sais-je ?, Presses
Universitaires De France, Paris.
• Le tourisme et la ville : expériences européennes, avec Françoise
Potier, Édition L'Harmattan.

http://citiesbyheart.aeva.eu/
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