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Objectivos 0 objectivo geral deste trabalho consiste na analise do produto de TER na reglao de Tras-os- Mo ntes, 
nomeadarnente no que diz respe ito as formas de (Qmerciatiza~ao adoptadas pelas empresas; neste sentido, foram 
definidos alguns objectiv~s especificos: , - Caracterizar as unidades de TER, em term os de actividade e funcionamento; 
2- Identificar os principais meios de distribui\ao utilizados para a comercializa\ao do produ to; avaliar a irnportancia 
atribuida a cada urn dos meios; 3· ldentificar 0 nivel de coopera\ao e associativismo, em terrnos de prorno\ao e distribui~ao; 
4·ldentificar 0 nivel de utiliza\ao das novas tecnologias e da in ternet; 5- Caracterizar 0 perfil das proprietarios; 6- Ava liar 
a perceplao dos proprietarios face as fraque,as atribuidas as unidades de TER, 

Metodologia I A metodologia deste tra balho apoia-se numa pesquisa empirica e'ploratoria direccionada para todas 
as unidades de TER, em funcionarnento na regiao de Tras-os-Montes, durante 0 ana de 2007 .0 estudo empirico consistiu 
assim na aplica\ao de urn inquerito par questionario dirigido a todas unidades licenciadas e existen tes na regiao. De 
acordo com as respostas obtidas fol possivel estudar 29 indivfduos do publico -alva, correspondente a urna taxa de resposta 
de 49%. Considerando 0 (arader explorat6rio deste estudo, foram definidas e testadas algumas quest6es de pesquisa, a 
partir dos objectivos estabelecidos, tendo par base a revisao bibl10grafica efectuada e as resultados de autros estudos. 

Principals resultados e contributos I Os resultados evidenciaram que 0 produto de lER e relativamente recente 
nesta regiao do pais, em que a maiar parte das unidades inkiaram a actividade a partir do ana de 2000. l rata-se de uma 
oferta com baixa capaddade que regista baixas taxas de o(Upa~ao, podenda assim considerar·se urn produto de pequena 
escala e caracter tradicionaL Atendendo ao fraco nivel de emprego gerado pelas unidades de TER podemos depreender 
que 0 seu impacto socioeconomico na reg iaa sera pauco relevante. 
No que concerne as estrateg ias de promo~ao e distribui\ao adaptadas sobressai um particular interesse pela marketing 
directo e pelas novas t€cnologias, bern como urn li rnitado envolvimento em associa\oes ou redes de coopera\ao. Assim, 
a Hpublicidade feita pelos clientes" e a utiliza~ao de "pagina propria na internet " assumem extrema irnportancia para os 
promotores das empresas de TER em Tras-os-Montes. 

• Mestre em Gestao e Desenvolvimento em Turismo pela Universidade de Aveiro e Docente Equiparada a Assistente de 1.° IrienlO na Escola 
Superior de Comunicar;ao, Admlnlstra~iio e TUfismo de Mirandela de Instltuto Politecnico de 8ragan~a . 

•• Doutorada em Turismo pela Universldade deAveiroe Professora Auxiliar no Departamento de Economla, Gestae e Engenhana Industrial, Unlversldade 
de Aveiro. 
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Os propriel3nOS da:; unidades de TER de Tras-os- Montes sao essencialmente mdividuos do sexo mascul lno, (om Idades 

~uperiores a 55 anas e possuem h a bilita~6es literarras de nivel supenor. Em termos profisslOnais, a ac tivldade dE' 
TER represenra uma ocupa~ao de (araGer secundario, considerando que as promotores exefcem autras actlvidades 
prolissionais bastante diversifi eadas, nomeadamente peneneenres ao sector terCIario. 

Llmita~6~5 As principais limlta~oes desta Investiga~ao orendem-se com alguns constrangtmento~ relauvos ao 
estudo empinco, e que contribuiram para uma reduzida dimensao da amoma. Para alem d1550, a tematica desenvolvida 
constitUi um campo de Investigacao ( ientifiea alnda pouco exp[anado, eXlgmdo um levantamento exaustilJo de estudo;. 
semelhantes, bern como uma inlensiva revisao de literatura. 

(onduso~s ! 0 produto de TER na reglao de Tras-os- lv1ontes represema urn produto de pequena escala, tradiClona[ e 

COi' caracter familiar, produzindo urn impactO soeioeeonomico pouco relevante. Em termas profissionals, a activldade d~ 
T E ~ represema uma o(u :"Jacao de caraCler secunda rio para os respedivos propneiarios. 

Os sistemas de distribUl~ao do produLO apolam-se essenCialmente na distribui~ao dlrectd, com urn haco recurso a 
intermediarios, centrais de reservas e fraca coopera~ao com outras entldades. (omudo, a utiliza~ao das novas tecnologias 
e bastante relevante, em term os de markering das unidades de TER, Em suma, identificamos a necessidade de adequadas 

estrategias de gestao e desenvolvimento do produto de TER, apoiadas num maior profissionalismo face a actividade. 


