
A Institucionalização do Desenvolvimento Sustentável em Portugal: Estudo 

Exploratório no Contexto Setorial do Turismo 

A institucionalização do desenvolvimento sustentável em Portugal surge num quadro político 

internacional, no qual as Nações Unidas e a União Europeia têm direcionado e comprometido cada 

vez mais a ação governativa dos países membros. Ancorando neste contexto, e numa perspetiva 

cronológica, o objetivo principal deste artigo é identificar a retórica que surge no contexto político-

institucional no qual o setor turístico está comprometido no processo de desenvolvimento 

sustentável. Em termos metodológicos optou-se por fazer uma análise de conteúdo exploratória a 

documentos de cariz político, em duas fases complementares. Numa primeira, a abordagem focou-se 

nos documentos nacionais de estratégia política, editados pelo governo, que versam sobre o 

ambiente e o desenvolvimento sustentável. Nesta análise procurou-se identificar se os documentos 

fazem referências ao setor do turismo e, quando o fazem, em que moldes são apresentadas. Numa 

segunda fase procurou-se identificar como é que os documentos oficiais de política e estratégia 

turística nacionais aludem ao desafio do setor para promover um turismo mais sustentável. Uma das 

conclusões da análise é que o setor turístico surge referido nas políticas nacionais de 

desenvolvimento sustentável a par de outras atividades e setores que necessitam de apresentar 

medidas setoriais prioritárias devido aos impactos que geram.  
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The Institutionalization of Sustainable Development in Portugal: An 

Exploratory Study in the Context of the Tourism Sector 

The institutionalization of sustainable development in Portugal emerges in an international political 

framework, in which the United Nations and the European Union have increasingly directed and 

committed governmental action of their member countries. Anchored on this context, and from a 

chronological perspective, the main objective of this article is to identify the rhetoric that arises in 

the political-institutional context in Portugal, where the tourism sector is committed to the process 

of sustainable development. In methodological terms, it was decided to carry out a content analysis 

of official documents, in two complementary phases. Firstly, the approach focused on national policy 

strategy documents published by the government on the environment and sustainable development. 

The analysis sought to identify whether these documents make reference to the tourism sector and 

how they are presented. In the second phase, an attempt was made to identify how official 

documents of national policy and tourism strategy make reference to the challenge of this sector to 

promote more sustainable tourism. One of the conclusions is that the tourism sector is mentioned in 

national sustainable development policies along with other activities and sectors that need to 

present priority sectoral measures.  
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