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Resumo 

Viajar é uma prática que está cada vez mais ao alcance de muitos, sendo notório o aumento 

do número de viajantes em todo o mundo nas últimas décadas. O turismo transformou bastante 

a sociedade contemporânea através da sua influência em todas as esferas. Desde sempre houve 

uma necessidade de contar e partilhar histórias das viagens realizadas. Esta dissertação situa-se 

na análise do fascínio que as pessoas têm em viajar e mostrar ao mundo o quão viajadas são. 

Esta prática é muito antiga, desde relatos de viagens, passando pelos tradicionais postais que se 

enviam, até formas mais modernas e eletrónicas de hoje em dia. Os viajantes procuram 

reconhecimento e notoriedade de várias formas. Uns constroem blogues, outros colocam várias 

experiências vividas e fotografias nas redes sociais. Existem clubes e plataformas online 

desenhadas para aqueles que gostam de contar os países e territórios que visitam, hierarquizando-

nos e, de certa forma, reconhecendo-os no seio das comunidades de viajantes. 

Com a presente dissertação pretende-se: (i) Definir o conceito de Viagens e Viajantes e as 

suas tipologias; (ii) Discutir a evolução das narrativas de viagens; (iii) Examinar o fascínio por 

colecionar lugares; (iv) Analisar blogs de viagem onde viajantes publicam/relatam as suas viagens; 

(v) Discutir e identificar critérios para uma fórmula de hierarquização dos viajantes. Para tal, este 

trabalho parte de uma crítica do processo metodológico de contar países usado por diversas 

plataformas, procurando explorar outras formas de contagem e cálculo, através de uma série de 

entrevistas com viajantes experientes, propondo uma nova forma de calcular um índice de 

viajantes.  

Assim, nesta dissertação é apresentada uma lista de 838 territórios de todo o mundo com 

critérios bem definidos, assim como um índice que engloba uma série de fatores para que seja 

possível a classificação dos viajantes através de um ranking. 

 

Palavras-chave: Turismo; Viagens; Viajantes; Notoriedade; Ranking de Viajante. 
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Abstract 

Travelling is a practice that is available to many people, and the number of travellers around 

the world in the last few decades has increased significantly. Tourism has transformed much of 

contemporary society through its influence in all productive sectors. There has always been a need 

to tell and share travel stories. This dissertation lies in the analysis of the fascination that people 

have to travel and show the world how much travelled they are. This practice is very old, from travel 

reports, going through traditional postcards, to more modern, sophisticated and electronic forms 

of today. Travellers seek recognition and notoriety in various ways. Some write blogs, others upload 

many lived experiences and photographs on social networks. There are clubs and online platforms 

designed for those who like to count the countries and places they visit, ranking users and, in some 

way, recognizing them among travelling communities. 

This dissertation intends to: (i) Define the concept of Travel and Travellers and their 

typologies; (ii) Discuss the evolution of travel stories and narratives; (iii) Examine the fascination for 

collecting places; (iv) Analyse travel blogs where travellers publish/report their travels; (v) Discuss 

and identify criteria to build a travellers hierarchy formula. In order to do so, this work departs from 

a critique of the methodological processes of counting countries used by different platforms, to 

explore other forms of counting and calculation. Using a series of interviews with experienced 

travellers, it proposes a new way of calculating an index of travellers. 

Thus, in this dissertation a list of 838 world places / territories using rigorous criteria is 

presented, as well as an index that includes a series of factors so that it is possible to classify 

travellers through a ranking. 

 

Keywords: Tourism; Travels; Travellers; Notoriety; Traveller Ranking. 
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Introdução  

Ao longo do tempo as práticas turísticas têm vindo a ser alvo de inúmeros estudos e de 

diferentes abordagens, em função de algumas tendências a vários níveis, das motivações que 

levam o Homem a procurar ambientes diferentes do seu e que por vezes são distantes do seu 

espaço, entre outros aspetos. O turismo é um fenómeno multidimensional, e, é por isso que um 

alargado leque de disciplinas científicas o tem vindo a eleger como um objeto privilegiado de 

investigação. São diversas as disciplinas científicas que se têm dedicado ao estudo da problemática 

do turismo, tais como, Geografia, Antropologia, Sociologia, História, Gestão, Economia, entre 

outras. Desta diversidade pode falar-se em análises interdisciplinares visto que as diferentes 

abordagens teóricas apresentam características de transversalidade (Brito, 2000).  

Desde sempre houve uma necessidade de contar e partilhar as histórias das viagens que 

eram feitas. Iniciando pelos manuscritos dos descobridores, passando pelas cartas e postais, 

rádio, cinema e televisão, até agora às redes sociais. Devido a esta necessidade, foram criados 

clubes de viajantes e redes sociais específicas para que os utilizadores partilhem as suas 

experiências com outras pessoas.  

O turismo existe desde o século XIX, quando o mundo passava por algumas alterações. 

Com decorrer dos anos, tem-se vindo a verificar um aumento do turismo em todo o mundo. Cada 

vez mais as pessoas tendem a viajar por diversas razões, derivando em diversos tipos de turistas. 

A vigem acaba por ser um importante fator para a definição da identidade. Com o passar do tempo, 

viajar tem tido múltiplas motivações, em determinados períodos e diferentes meios de transporte. 

Com a evolução dos meios tecnológicos e a exposição pública dos lugares, pode-se viajar para um 

lugar, mas este também pode viajar até nós, quer seja pelos mapas mentais criados por nós 

(imaginários ou reais), quer seja por fotografias, pelas paisagens de um filme ou pela publicidade. 

Colecionar entende-se como um processo ativo, seletivo e emocional de reunir e possuir 

objetos ou experiências do uso da vida comum. Ao colecionar lugares que foram visitados, estão 

de uma certa forma contabilizar esses sítios. Uma vez que existe uma diferença entre conhecer e 

estar lá, colecionar lugares atribui alguma credibilidade sobre o conhecimento dos lugares 

proporcionando-lhes alguma notoriedade. Colecionar viagens é uma prática utilizada como forma 

de contar viagens. Fotografias, vídeos, desenhos, postais, pinturas, blogues e os perfis das redes 

sociais são alguns dos recursos mais usados para operar as recordações. O ato de colecionar de 

lugares pode ser considerado como um fascínio, uma fantasia, um risco, um prestígio, um desejo 
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de atingir a perfeição, entre muitos outros. Com esta prática, os viajantes podem satisfazer 

parcialmente as suas necessidades de autoestima, procura de admiração e reconhecimento dos 

amigos, vizinhos, familiares, entre outros. Colecionar neste contexto, refere-se às pessoas cuja 

principal razão da viagem é adicionar aquele destino ou lugar à sua coleção, fazer alguma atividade 

específica ou participar num evento. Estas pessoas colecionam aspetos específicos da experiência 

da viagem (e. g. pratos, chávenas, areias, porta-chaves, ímanes). Colecionar implica o 

conhecimento, a organização e a contagem das coleções.  

Contar poderá ser um processo demorado, no qual também não é algo direto. Existem 

várias organizações que estão envolvidas em diversos tipos de coleções de lugares. Apesar da 

contagem de países e territórios ser um caso individual, este processo ganha significado quando 

compartilhado com outros viajantes. O estabelecimento de clubes que contam viagens e países 

começou por ser um passatempo de uma elite. Mais tarde foram criadas plataformas para os 

viajantes poderem colecionar lugares de forma online. Nos dias de hoje, quando viajar está ao 

alcance de todos e nunca foi tão fácil, definir um viajante experiente torna-se mais difícil, e há 

múltiplas perspetivas sobre o que deve ser contado: países visitados, carimbos no passaporte, 

tempo necessário para embarcar, preocupações ao longo da jornada, o tempo gasto em destinos 

assim como a perigosidade dos mesmos, e assim por diante. Viajar é experienciar aventuras e 

culturas diferentes, despertando no viajante uma necessidade de expor essas experiências, seja 

com amigos ou com outros viajantes, procurando assim a credibilidade de conhecimento. 

Neste sentido, o principal objetivo desta dissertação é a criação de um compósito de modo 

a hierarquizar os viajantes, se bem que é apenas uma forma abstrata. Desta forma, foram definidos 

os seguintes objetivos secundários: 

i) Definir o conceito de Viagens e Viajantes e as suas tipologias; 

ii) Discutir a evolução das narrativas de viagens;  

iii) Examinar o fascínio por colecionar lugares; 

iv) Analisar blogs de viagem onde viajantes publicam/relatam as suas viagens;  

v) Discutir e identificar critérios para a fórmula de hierarquização dos viajantes. 

Para a realização desta dissertação foram tidos em conta diversos métodos metodológicos, 

em diferentes fases dos capítulos. O enquadramento conceptual e teórico desta investigação, 

passou por um levantamento bibliográfico de um conjunto de dissertações, teses, artigos 

científicos, publicações em revistas e livros. Numa outra fase, foi efetuada uma análise aos clubes, 

plataformas e blogues de viagem. Por sua vez, a componente empírica passou, por um lado, pela 
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recolha de dados quantitativos provenientes de diversas fontes como o Portal das Comunidades 

Portuguesas, Instituto de Economia e Paz ou Rome2Rio, e, por outro, pelo tratamento dos referidos 

dados com recurso ao Excel e pela produção cartográfica através do software ArcGis, versão 

10.2.2. Foi também efetuada uma análise qualitativa, através de entrevistas. 

A primeira fase de abordagem refere-se à pesquisa bibliográfica sobre a temática, que foi 

feita ao longo de todo o trabalho, ainda que o maior enfoque fosse numa fase inicial, em que se 

procurou e analisou certos conceitos para o suporte teórico. Assim sendo, conceitos como o 

turismo, turistas, viagens e viajantes, foram essenciais para o estabelecimento das bases e 

conhecimentos com vista a alcançar os objetivos deste estudo. Esta revisão bibliográfica 

demonstrou-se fundamental no entendimento das diversas ideias associadas à temática desta 

dissertação. Porém, a bibliografia nacional é um pouco escassa sendo que foi necessário expandir 

esta pesquisa de modo a poder enriquecer este trabalho. Ainda dentro deste processo 

metodológico, foi necessário fazer uma pesquisa sobre temas considerados importantes para a 

investigação designadamente a literatura da viagem e a sua evolução, o ato de contar e colecionar 

lugares, assim como, o fascínio que envolve este ato.  

Numa segunda fase – correspondente aos capítulos 3 e 4 - procurou-se desenvolver várias 

análises a plataformas, clubes e blogues de viajantes (que dão a conhecer o seu modo de vida 

partilhando o motivo da escolha dos distintos itinerários, os imaginários das viagens, a aventura, 

a autenticidade, o exótico e a realização da viagem com o turismo) na tentativa de perceber qual 

a necessidade que sentiram para a adesão dos mesmos, assim como as razões pelas quais 

partilhavam as suas viagens e os objetivos pretendidos. 

Relativamente à fase empírica, foi feita uma análise quantitativa da área e da densidade 

populacional de cada país/região, para que fosse possível a criação de uma lista (em anexo) com 

a divisão territorial de todo o mundo. Como referido anteriormente, através da recolha e tratamento 

de dados nas fontes já mencionadas, que foram transcritos cartograficamente, percebeu-se que a 

ferramenta de Sistemas de Informação Geográfica (S.I.G.), foi imprescindível na elaboração de 

uma investigação desta natureza. Em cada subcapítulo e secção terciária, do capítulo 5 desta 

dissertação, será abordado de uma forma mais detalhada os procedimentos realizados. 

Por fim, numa outra fase desta dissertação, foram efetuadas oito entrevistas (em anexo) a 

pessoas que viajam por diversos motivos, sendo eles, motivos académicos, missões políticas, 

missões eleitorais, missões religiosas/militares, missões das Nações Unidas, viajante profissional, 

empresária no ramo da moda e um “mochileiro”. Estas decorreram entre o dia 9 de novembro de 



[4] 

2017 e 9 de janeiro de 2018. Sete destas entrevistas foram realizadas via e-mail e uma 

presencialmente. Esta pesquisa possui um carácter qualitativo, desta forma, em termos de coleta 

de dados primários, elaborou-se e aplicou-se entrevistas semiestruturadas com o objetivo de 

aprofundar o conhecimento da temática em estudo e confrontar os viajantes com os fatores 

previamente estudados e considerados importantes para a hierarquização de um viajante, de 

modo a que fosse possível criar uma discussão com diversas opiniões.  

A presente dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos. O primeiro capítulo 

intitulado por “Turismo, Viagens e Viajantes”, contribui para o enquadramento teórico, discutindo 

os conceitos desta temática, complementando-se com um debate sobre a diferenciação de 

tipologias existentes entre turistas e viajantes. No segundo capítulo, “Contar Viagens e a evolução 

da narrativa das viagens”, é debatida a narrativa das viagens desde os descobrimentos até à 

atualidade, abordando também a vulgarização da literatura da viagem. Seguidamente no capítulo 

três, denominado “Quantificar Viagens”, é identificado o fascínio por colecionar lugares e os 

destinos turísticos, assim como, são discutidas e analisadas as sociedades geográficas e os 

clubes/plataformas destinados aos viajantes. Com o objetivo de poder avaliar a necessidade da 

exposição pública e da notoriedade procurada pelos viajantes, no capítulo quatro “Os viajantes e 

o público”, é estudada a influência das redes sociais nas viagens e naqueles que a planeiam, onde 

se destacam os blogues “mais influentes”.  

Por fim e não menos importante, no último capítulo, é proposto um índice de viajantes, 

onde são apresentados os principais resultados desta investigação. Assim, esta proposta 

relacionada com quem gosta de colecionar e contar as suas viagens, através de uma análise dos 

aspetos que deverão ser tomados em atenção para que esta contabilização seja eficiente. Este 

será apresentado através de entrevistas a viajantes previamente selecionados de modo a que 

possam ser discutidos e analisados outros aspetos relevantes. 
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1. Turismo, Viagens e Viajantes 

O turismo é uma temática de estudo de diversas áreas, o que tem traduzido em 

investigações de carácter multidisciplinar. Quando se fala em viagens e viajantes, facilmente 

remetemos o nosso pensamento para esta temática. Neste capítulo é analisado o contributo de 

diferentes áreas do saber (sociologia, antropologia, economia, entre outras), que permitem um 

conhecimento mais alargado dos diferentes aspetos que integram o sistema turístico. Deste modo, 

serão abordados temas como a mobilidade, o turismo económico, contemporâneo e das 

sociedades, e posteriormente a história do turismo que introduz o tema do viajante devido a 

Thomas Cook. 

Com principal destaque para o turista e o viajante, apresentando e explorando conceitos 

importantes que mostram uma relação direta com a investigação: diferenciação entre turista e 

viajante e as suas características, categorização de viagens, através de diferentes autores. O 

subcapítulo visa analisar as diferentes tipologias de turistas e a descrição/comparação com 

diversos autores, introduzindo o tema dos backpackers ou “mochileiros”/viajantes independentes. 

Este tema, de backpackers será bastante referido ao longo desta dissertação, uma vez que os 

criadores dos blogues de viagem selecionados para análise (tema abordado no capítulo 4), estão 

enquadrados nesta tipologia, assim como, três dos entrevistados (discutido no subcapítulo 5.4). 

Posteriormente, será concluído a definição do conceito do turista e do viajante. 

O turismo é um fenómeno espacial, social, cultural e económico relacionado com o 

movimento de pessoas para países ou territórios que se encontram fora do seu ambiente habitual, 

por motivos pessoais ou de negócios/profissionais. As práticas do turismo podem ser motivadas 

pelo lazer, pela visita a um familiar, por negócios, pela religião, por um funeral, entre muitas outras. 

Para Graça Joaquim (2015: pp. 91-92), o turismo é um fenómeno que abrange atividades, 

motivações e práticas tão diferenciadas entre si que o único elemento comum entre todas elas 

parece ser a mobilidade. Neste sentido a mobilidade assume-se como peça chave para o 

desenvolvimento do turismo, uma vez que a mobilidade humana ocorre em variáveis temporais e 

escalas espaciais, como o caso da emigração, que envolve uma mudança da localização 

residencial, quer seja dentro de uma cidade ou de outros países (Hanson, 2009). Como refere 

John Urry (1990) a mobilidade tornou-se central na estruturação da vida social e da identidade 

cultural no século XXI. O turismo tem-se vinculado ao crescente desejo de mobilidade, essa 

característica que se impregnou na modernidade. Contudo, esta mobilidade não se refere somente 
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às questões do mercado do turismo, mas também aos sentidos mais amplos do ser humano: 

social, cultural, temporal, física e de identidade. Com a mobilidade e o consumo mais acessível, o 

turismo apresenta-se como uma atividade específica na modernidade com a capacidade de criar 

uma distinção social. A intensificação da mobilidade (dos bens, capital, da tecnologia, das pessoas 

e das ideias) tornou-se uma característica do mundo contemporâneo, mas deve notar-se que não 

é um fenómeno novo. No campo da geografia, a mobilidade levou à enfatização da inter-relação 

na escala da construção dos territórios dos estados, das regiões e dos âmbitos urbanos ou rurais 

(Zusman, 2007).  

De um modo geral, as pessoas procuram no turismo a experiência de “estar” presente num 

tempo ou lugar real e não virtual ou imaginário. Assim sendo, o turismo é uma das componentes 

sociais mais importantes das modernas mobilidades. O grande denominador comum para definir 

as práticas turísticas tem sido a mobilidade. A Organização Mundial de Turismo (OMT), apenas 

excluí das mobilidades turísticas os refugiados, os militares e os diplomatas. 

É impactante a subida do número de viajantes em todo o mundo. O turismo modelou e 

transformou muito o mundo contemporâneo e continua, através da sua influência em todos os 

sectores produtivos, a ser um fator importante para o desenvolvimento dos países e cidades. As 

chegadas de turistas internacionais aumentaram de 25 milhões em todo o mundo, em 1950, para 

278 milhões, em 1980 (OMT, 2017). De acordo com as Nações Unidas, em 2015, contaram-se 

cerca de 1,2 mil milhões de turistas, mais de 674 milhões do que o ano de 2000. Basicamente, 

pode-se dizer que uma em cada sete pessoas do mundo viajou. Para o ano de 2030, estima-se 

que os números podem chegar perto dos 2 mil milhões de turistas. Este cenário tem visões 

diferentes que podem ser positivas como negativas. O turismo é uma importante fonte para o 

crescimento e desenvolvimento da economia de um país, em especial para os países com 

potencial turístico. Em termos económicos, o movimento gerado pelos fluxos turísticos proporciona 

impactos, tais como no aumento da criação de emprego e na construção de equipamentos, 

trazendo uma melhoria da qualidade de vida. Considera-se também positivo, uma vez que 

representa uma evolução geral das condições de vida de uma grande parte da população mundial, 

relembrando, que há bem poucos anos, não havia condições para visitar ou experimentar outros 

lugares. A atividade turística tem também impactos consideráveis sobre o meio ambiente. 

Stankovic (in OMT, 2001) afirma que “o turismo é um consumidor específico de recursos naturais, 

pois estes constituem a base para o desenvolvimento da atividade turística” [e. g. revalorização do 

meio natural (conservação e melhoria qualidade ambiental); adoção de medidas para preservar o 



[7] 

meio ambiente (parques nacionais); restauração e preservação de edifícios e lugares históricos; 

introdução de iniciativas de planeamento ambiental; maior envolvimento da população 

(consciencialização ecológica/ambiental); promoção da descoberta e acessibilidade das regiões 

não exploradas]. Em muitos países existe a tendência e a inclinação para a 

“monoindustrialização”, isto é, tornar a economia praticamente dependente de apenas um sector 

ou indústria, neste caso, o turismo. Em muitos casos, sintonizam-se com aquilo a que se chama 

de “exigências do mercado” que correm o risco de não existir investimento noutras áreas 

produtivas complementares. Com o crescimento do turismo, verificou-se também um aumento 

acentuado nos preços das habitações, assim como na poluição ambiental (mais ruído, mais 

transportes causando congestionamento, mais consumo). Os lugares também foram 

transformados e adaptados aos turistas, fazendo com que haja uma perda de identidade nesse 

sentido (e. g. arquitetura e urbanismo desmesurado e/ou não integrados na paisagem; destruição 

da paisagem natural, fauna e flora; degradação da paisagem, de sítios históricos e de 

monumentos). Com este cenário, torna-se dependente um sector altamente competitivo à escala 

global, em muitos casos, opta-se pela atração de muitos turistas sem olhar a qualidade. Com isto, 

ganha-se escala, mas acaba por desvalorizar várias características de autenticidade das cidades e 

territórios. É a identidade cultural que se coloca em risco pela exploração excessiva da imagem, 

tradições, recursos, entre outros (Pereira, 2017: p.60). 

É cada vez maior o número de destinos em todo o mundo, transformando o turismo num 

dos principais impulsionadores do progresso socioeconómico através da criação de empregos e 

empresas, receitas de exportações e desenvolvimento de infraestruturas. Ao longo das últimas seis 

décadas, o turismo teve uma expansão e uma diversificação continua tornando-se num dos 

maiores setores económicos e de crescimento rápido. Em 2017, o turismo internacional 

representava 7% das exportações mundiais de bens e serviços, tendo aumentado o seu peso 

relativo em um ponto percentual face a 2015. Sendo uma categoria mundial de exportação, o 

turismo ocupa o terceiro lugar (depois dos produtos químicos e combustíveis) e à frente dos 

produtos automotivos e alimentos. Em muitos países em desenvolvimento, o turismo é a principal 

categoria de exportação (OMT, 2018). 

O turismo tem efeitos na economia, no entorno natural e nas zonas edificadas, na população 

local e dos lugares visitados e nos visitantes propriamente ditos. Devido a esses diversos impactos, 

é aumentada a gama e a variedade de fatores de produção requeridos para produzir os bens e 

serviços adquiridos pelos visitantes e o amplo espectro dos agentes envolvidos ou afetados pelo 
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turismo. Este enfoque é muito recomendável com vista à formulação e à prática de políticas de 

turismo nacional e local, assim como de acordos internacionais ou de outros processos em matéria 

do turismo (OMT, 2016).  

O turismo contemporâneo influencia e é influenciado num contexto amplo que abrange a 

economia, a sociedade, a política e a cultura. É uma forma de viagem exclusiva da modernidade 

e pilar da pós-modernidade (Figueiredo & Ruschmann 2004: p.169).  

Segundo Luís Romano (2013: p.34), para o pensador alemão, Enzeberger, “o turismo é 

uma forma relativamente recente de viajar, constituído sob influência da idealização retrospetiva 

que o olhar romântico projetou sobre os viajantes antigos, medievais e renascentistas, atribuindo-

lhes uma aura de aventura. Viajar torna-se um projeto pessoal visando reencontrar essa suposta 

experiência da aventura atribuída pelo espírito romântico aos viajantes do passado.” 

Boyer (2003) afirma que nem sempre o turismo existiu. O The Tour é considerado um 

neologismo da época romântica, que não era compreendido pela “europa francesa” do século 

XVIII. Na verdade, o turismo nasceu num determinado tempo e espaço: fruto da Revolução 

Industrial da Inglaterra.  

Deste modo, o turismo nasceu num tempo de grandes transformações em termos 

económicos e sociais. Os grandes movimentos turísticos surgiram na medida em que o capitalismo 

se desenvolveu até atingir o nível industrial, especialmente nos países da Europa Ocidental e da 

América do Norte (Trigo, 2003). Sendo esta a segunda fase do capitalismo (a primeira fase foi o 

capitalismo comercial e mercantil), houveram várias sequências que marcaram o século XIX e 

ajudaram o turismo, tais como, a construção dos motores a vapor e os novos recursos de 

engenharia e arquitetura que revolucionaram a construção civil (e. g. Torre Eiffel). Em fins do 

século XVIII, com o aparecimento dos hotéis de turismo, a invenção dos navios a vapor, e quase 

simultaneamente, os caminhos de ferro, em redor do ano de 1830, estavam criadas as condições 

para o britânico Thomas Cook1, em 1841, começar a organizar as primeiras viagens guiadas, com 

roteiros já pré-estabelecidos. Inicialmente, as excursões eram de comboio dentro da Grã-Bretanha. 

Cook, organizava as viagens para os trabalhadores durante as férias destes, sendo que depois as 

viagens começaram a ser organizadas para a burguesia em itinerários pelo Velho Continente e 

Egipto. O turismo nasceu e desenvolveu-se com o capitalismo. Por ser uma atividade do sector 

terciário (prestação de serviços) este sofre abalos com todas as crises ao longo da história. As 

                                                           
1 Thomas Cook foi um dos primeiros agentes de viagens. Organizou a primeira viagem de grupo no mundo, utilizando o 

comboio como meio de transporte. 
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guerras e revoluções, a instabilidade sociopolítica, os desastres naturais ou até os provocados, 

podem paralisar a atividade das viagens (Trigo, 2003). Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o 

turismo tornou-se uma prática muito comum nos países capitalistas desenvolvidos e nos países 

socialistas com maior estabilidade económica. Assim, em meados do século XIX, começou a 

constituir o serviço de turismo por packs, contribuindo para que, aos poucos, pudessem ir a outros 

lugares de interesse. Esta intenção passou a distinguir o turismo da viagem tradicional.  

Com o aparecimento das indústrias que estavam ligadas ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, este foi um fator determinante para a viagem turística. Segundo Hobsbawm (1982), 

o mundo em 1875 era mais conhecido do que nunca antes. A configuração das relações de 

trabalho é por sua vez, outro fator determinante no desenvolvimento do turismo, de modo que os 

trabalhadores são remunerados pelo trabalho despendido na produção de mercadorias. Assim o 

turismo de massas foi incentivado, já que o trabalhador tem a possibilidade de viajar nas férias.   

O olhar do turista desenvolveu-se e modificou-se em diferentes sociedades e em diferentes 

grupos sociais e períodos históricos, por isso, este olhar poderá ser histórico, cultural e 

paisagístico. Deste modo não existe um único olhar do turista enquanto tal, ele varia de acordo 

com estes fatores, isto porque não existe apenas uma experiência universal para todos os turistas 

e em todas as épocas. Para Smith (1989: p.2) o turista é uma pessoa que está temporariamente 

de férias e aproveita esse período para visitar voluntariamente um lugar fora de casa com o 

propósito de experimentar uma mudança. Nos últimos anos, houve um crescimento na pluralidade 

de práticas de turismo e lazer. Isto deveu-se em parte porque as pessoas se inserem em diferentes 

sociedades, grupos sociais e/ou num determinado período histórico. Assim, existem turistas com 

diferentes olhares sobre a experiência de viajar que dependem do contexto onde vivem ou de onde 

provêm.  

Graça Joaquim (2015), considera que o turismo está presente em várias fases da vida de 

um indivíduo, desde que vai de férias em família, enquanto jovens nas pausas do ensino, na 

transição para a meia-idade, assim como na descoberta e autenticidade do “Eu”:  

o Férias em família como mecanismo de reforço da intimidade e da autenticidade das 

relações; 

o A pausa entre o ensino secundário e o superior que os jovens, sobretudo nórdicos, 

britânicos e australianos, fazem uma pausa para viajar pelo mundo, em busca da autoidentidade 

e/ou capital social; 
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o As longas viagens de transição na meia-idade, isto é, quando os indivíduos são 

confrontados com "momentos decisivos" de perda e reconfiguração, como por exemplo, divórcio, 

a morte de alguém próximo, a saída dos filhos de casa, a necessidade de mudar de vida 

profissionalmente, num processo de restruturação do self; 

o A procura do primitivo, do tradicional, do autêntico, de modos de vida "perdidos no tempo" 

onde as aldeias se querem pobres, sujas, primitivas e tradicionais, em contraste com o mundo 

moderno, urbano, rico, cosmopolita e higiénico.  

Segundo o dicionário Le grand Robert de la langue française, o turista é uma pessoa que se 

desloca, e viaja por prazer. Fazer turismo é fazer uma viagem por prazer (para se distrair, adquirir 

cultura, etc.) a um outro lugar, onde não se mora habitualmente. Conforme os textos do autor 

Dean MacCannell, o turista é um dos melhores modelos disponíveis para o homem moderno em 

geral. “O Homem deve viajar pelo menos uma vez no ano para lugares nunca antes visitados… A 

viagem permite uma vida melhor, pois ela combate o stress cotidiano e oferece a possibilidade de 

se vivenciar experiências únicas, além, de educar o viajante/ turista e modificar sua perceção da 

vida” (Figueiredo & Ruschmann, 2004: p.157). O germe do turismo está presente desde o século 

XIX, tendo havido uma rutura na prática e no imaginário sobre as viagens. A partir de então, o 

turista vira protótipo de viajante para mais tarde, mesmo sendo um tipo de viajante, contrastar 

como viajante “puro”, afirmou Marc Boyer (in Figueiredo & Ruschmann,2004: p.169). 

As ideias de viagem, turismo, viajante e turista foram construídas ao longo da literatura de 

viagens2 e nos relatos. Na literatura de viagens, o viajante é visto como um ser que viaja por motivos 

nobres, subjetivos. “Todos os visitantes são viajantes turísticos, mas nem todos os viajantes são 

visitantes, e por isso, nem todos eles entram nas estatísticas de turismo: genericamente, estes (os 

que entram nas estatísticas) são os que não exercem uma atividade remunerada no lugar visitado” 

(Noguero, 2010: p.180 in Allis, 2014: p.28). Turistas e viajantes são diferentes. Um viajante é toda 

a pessoa que se movimenta entre lugares geográficos distintos por qualquer motivo ou duração. 

Já um visitante é um tipo de viajante, e por tanto, o turismo é um subconjunto de viagens (OMT, 

2016). Turistas viajam para passear e observar, mas os viajantes preferem explorar todas as 

experiências que estão ao seu alcance. Assim, o que atrai os turistas são pontos culturais 

específicos, e gostam de alojamentos fáceis. Eles tendem a permanecer nas suas zonas de 

conforto por um bom tempo, hesitam em aventurar-se por locais desconhecidos e inexplorados. 

                                                           
2 Este tema, da Literatura de Viagens, será discutido no capítulo 2. 
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O turista desloca-se, principalmente, por necessidade, em funções comerciais ou de crenças 

religiosas. O viajante coloca em primeiro lugar, motivações pessoais, a viagem como aventura, ou 

por distinção social e lazer, tornando-se assim, um objetivo de si mesmo. A vontade e a curiosidade 

é o que o motiva a percorrer os caminhos (Romano, 2013: p.34).  

Cristóvão (2002), afirma que a viagem não é apenas um percurso mais ou menos 

dificultoso, mas que inclui, necessariamente, o que pareceu digno de registo devido à novidade e 

ao raro testemunho. Afirma também que os textos da literatura da viagem distinguem-se por um 

trabalho com encenação e recursos da linguagem. Portanto, propõe uma tipologia de caracter 

temático, em cinco categorias para as viagens e para os viajantes tradicionais (Quadro I). Por sua 

vez, estas categorias subdividem-se em espécies diversificadas, devido ao prestígio e abundância 

dos textos.  

Quadro I - Categorias para as viagens e para os viajantes tradicionais 

Categoria Descrição 

Peregrinação 

A mais antiga forma de viajar. O “peregrino”, geralmente, desloca-

se em grupo ao encontro do divino. Nas representações iconográficas, 

é comum os peregrinos medievais, por exemplo os de Santiago, 

aparecerem com utensílios característicos, tais como a cabaça de água, 

o alforje para os alimentos, o bastão, a capa, o chapéu e a concha. Estes 

objetos característicos dos lugares, começaram a ser comercializados 

em souvenirs, em que os turistas/visitantes compravam como 

recordação/coleção, ou para presentear os familiares, entre várias 

razões. Assim, a forte comercialização, e talvez a procura de preços 

mais baixos, fez com que procurassem países distantes desse lugar, por 

exemplo a China, para a fabricação desses objetos, fazendo assim com 

que houvesse uma globalização dos mesmos.  

Viagens de Comércio 

O “Mercador” era alguém que podia percorrer grandes distâncias 

por terra e mar, assim entrava em contacto com culturas diferentes, por 

exemplo, Marco Polo. 

Viagens de Expansão 

Subdividem-se em expansão da fé (distinguem-se os escritos dos 

peregrinos, cujas viagens eram intercedidas por uma mentalidade 

medieval) expansão política (são exemplo, os navegadores e escrivães 

de bordo que deixaram relatos de viagens em forma de cartas e diários) 

e expansão científica (encontram-se exemplos nas expedições de 

Langsdorff, Humboldt e Charles Darwin, em que descreviam a fauna, a 

flora e usos e costumes das terras visitada).  

Viagem Erudita 
Considera-se o “viajante de erudição” ou de “serviço”, que visa a 

aumentar a sua formação ou que já viaja como um diplomata. São 
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viagens em que o principal foco e a aquisição de conhecimentos quer 

sejam científicos, ou de cultura geral, capazes de provocar novas ideias 

e hipóteses. Como já referido anteriormente, as viagens dos jovens 

aristocratas, em que posteriormente se deu o Grand Tour. 

Viagens Imaginárias 

Trata-se da distinção entre a viagem real e a imaginária, mas 

respeitando uma diferença fundamental: a narrativa da viagem real, a 

estrutura assenta na verdade; na narrativa da viagem imaginária, é ao 

real que cabe o papel de ornamento.  

Fonte: Modificado de Cristóvão (2002: pp.44-50).  

Para Cristóvão (2002), houve uma grande oferta e diversidade de textos publicados durante 

mais de quatro séculos sobre viagens. Assim, autores, editores e críticos, agruparam diversos 

textos em função do destino geográfico das viagens; outros compilaram esses textos em função 

dos protagonistas; também houve quem propusesse reparti-los segundo as descrições das 

deslocações no tempo, espaço ou hierarquia social; outros identificaram a nacionalidade dos 

viajantes; assim como por critérios temáticos (expansão ultramarina, tragédia marítima). Este 

autor considerou que todas estas taxonomias, tinham boas razões e lógica própria, mas não 

assentavam em nenhum critério definido do que é a Literatura de Viagens, daí a criação destas 

tipologias. 

Atualmente, o turismo tem sido movido pela expectativa de prazer, existindo diferentes 

formas de atingirem o tal prazer no mundo. A indústria do turismo tem-se estruturado rapidamente 

e o leque de opções turísticas e de lazer tem vindo a multiplicar em prol de atingir variadas 

preferências, tendências ou grupos específicos. Os governos de muitos países em desenvolvimento 

procuraram melhorar os serviços de turismo nas localidades mais populares para os mochileiros 

ou então colocar restrições às visitas dos mesmos. Enquanto que alguns países começaram a 

reconhecer o potencial económico deste tipo de turismo (Cohen, 2003: p.95).  

 

1.1 Diferentes tipologias de turistas e viajantes 

Segundo Boissevain & Armas (2005), os turistas pertencem a uma categoria social cuja 

natureza é momentânea, assumindo no destino turístico uma identidade marcada pela 

diferenciação que estabelecem com a comunidade recetora e por um caráter de transitoriedade, 

ocorrendo o que Cohen (1972) denominou de “hospitalidade comercializada”. Este autor foi um 

dos primeiros a reconhecer que a compreensão da experiência turística requer a construção de 

tipologias que podem explicar a razão pela qual os indivíduos se sentem atraídos por determinado 
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tipo de destinos turísticos. Devido à complexidade dos turistas e à dificuldade da avaliação das 

dimensões e natureza dos destinos turísticos, diversos autores sentiram a necessidade de definir 

o termo “turista” e por sequente classifica-lo. Assim, no quadro abaixo estão representadas 

diferentes classificações destes autores: 

Quadro II - Classificação e definição dos tipos de turistas 

 CLASSIFICAÇÃO 

DE TURISTAS 
DEFINIÇÃO 

Erik Cohen 

(1972, 

1979) 

Drifter 

Planeia a sua viagem de forma a ter contacto com lugares 

exóticos. Procura ficar longe de casa e familiares, estando 

dispostos a viver com a população e imergir noutra cultura.  

Explorador 

Planeia a viagem, mas procura fugir do turismo de massas, 

integra-se parcialmente com a cultura local uma vez que 

procura alojamento confortável e transporte confiável.  

Massa Individual 

Não depende de pacotes turísticos, embora procure destinos 

conhecidos, tem um maior impacto (económico e cultural) no 

destino.  

Massa 

Organizado 

Têm itinerários fixos e organizados, ou seja, é dependente da 

organização da indústria turística, este viaja protegido por 

uma “bolha ambiental”.  

Plog 

(1977) 

Alocêntrico 
Procura novas realidades. A viagem é a componente 

fundamental para a vida.  

Para-Alocêntrico 

Gosta de destinos pouco visitados, embora goste de usufruir 

de instalações criadas a pensar nos turistas. Gosta de 

destinos conhecidos, serviços strandardizados, criados a 

pensar no turista, este não corre riscos e não tem interesse 

particular em interagir com os residentes.  

 
Psicocêntrico 

Procura destinos conhecidos e com bons serviços turísticos, 

mas interage mais com os residentes.  

Cêntrico 

Categoria onde se insere a maioria dos turistas, oscila entre 

alocêntrico e psicocêntrico de acordo com a sua 

necessidade e gosto pessoal.    

Smith 

(1977) 

Explorador Procura descobertas e convivência com os habitantes locais.  

Elite 
Turista que procura lugares raros (mas já descobertos por 

outros) onde já haja alguma infraestrutura.  

Off-beat Procura afastar-se das multidões.  
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Fonte: Cohen (1972, 1979); Plog (1977); Smith (1977); Burns (1999); McIntosh (1999). 

Após analisar o quadro II, verifica-se que existem correspondências cada tipo de turismo de 

cada autor.  

Unusual 

Realiza viagens pouco frequentes, indo para áreas pouco 

frequentadas e procura atividades de risco (podem ser 

atividades de pouco risco, mas diferentes).  

Massa Incipiente 
Viaja individualmente ou com pequenos grupos, procurando a 

autenticidade combinada com equipamentos recreativos.  

Massa 

Típico da classe média, cujos valores e rendimentos fazem 

com que viagem a lugares conhecidos dentro da “bolha 

turística”, ou seja, algo que dá segurança aos turistas.  

Charter 

Viaja em grupos pequenos, procura relaxar e tranquiliza-se em 

ambientes diferentes do cotidiano, mas ao mesmo tempo 

familiares, com uma oferta padronizada para os gostos 

ocidentais.  

Burns 

(1999) 

Aventureiro 
Procura novas realidades, a viagem é a componente 

fundamental da sua vida. 

Preocupado 
A viagem é vista como uma fonte de tensão e preocupação, 

tendem a viajar pouco e a evitar viagens de longo curso. 

Sonhador 
Fantasia com viagens a lugares exóticos. O objetivo essencial 

da viagem é romper com o quotidiano. 

Económico 
Não está disposto a gastar muito dinheiro. A viagem é 

apenas uma forma de descanso. 

Gastador 
Ocupa uma boa posição económica e estão dispostos a 

gastar para ter bons serviços. 

McIntosh 

(1999) 

Alocêntricos 

Turista individual com motivos educativos e culturais, políticos 

ou de diversões caras como os jogos. Estes gostam de viajar 

no anonimato. 

Quase 

Alocêntricos 

Movido pelos eventos desportivos, religiosos, profissionais e 

culturais, este gosta de fazer provas de resistência como o 

alpinismo. 

Mediocêntricos 

Motivado pela procura do descanso, sair da rotina, aventuras 

sexuais e gastronómicas e/ou recuperação da saúde. Gosta 

de registar a viagem e quando volta mostra aos amigos. 

Quase 

Psicocêntricos 
Motivado pela procura de status social. 

Psicocêntricos 

Interessados por fatores externos, comunicação social e 

campanhas publicitárias, por exemplo, um patrocínio e pela 

propaganda de um destino turístico. 
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Para Erik Cohen, o turista define-se através da diversidade das motivações individuais, do 

estilo, interesses e valores. A sua tipologia baseou-se principalmente na combinação dos fatores 

de novidade e familiaridade do destino turístico. Dividiu os turistas em institucionalizados (Drifter 

e Exploradores) e não institucionalizados (Massa Individual e Massa Organizado), apresentando 

ambos uma relação específica com os destinos que visitam. O estudo de Cohen sobre tipologias 

turísticas (1972) deu azo a que outros autores explorassem este assunto, nomeadamente Smith 

(1977), que apresentou várias tipologias de turistas com alguma proximidade com a de Cohen. 

Este último trabalhou novamente o assunto uns anos mais tarde (Cohen, 1979), mas foi Smith 

(1977) quem propôs um maior número de categorias de turistas, subdivididos em duas 

motivações principais: os que gostam de fugir dos lugares tradicionais e mais frequentados 

procurando a aventura e o contacto com o desconhecido e novas culturas; e os que viajam com 

alguma segurança procurando os lugares mais conhecidos e adaptados aos turistas. As tipologias 

de Smith são definidas em função das características de viagem e não do indivíduo. O mesmo 

acontece com as tipologias de Burns (1999). Plog (1977) defende que existem duas grandes 

categorias opostas para caracterizar os traços psicográficos dos turistas: psicocêntricos e 

alocêntricos. Segundo este, os turistas psicocêntricos caracterizam-se por não gostarem de 

aventura ou por não terem estilos de vida ativos. Preferencialmente gostam de sentir familiaridade 

com o destino que visitam, preferem estar em grupo e comprar viagens organizadas. Em contraste, 

os turistas alocêntricos tendem a ser autoconfiantes, intelectualmente curiosos, gostam de sentir 

que controlam a sua própria viagem e, por esse motivo, preferem viajar de uma forma 

independente. O modelo de McIntosh consiste numa adaptação do modelo de Plog. McIntosh 

acrescentou categorias intermédias, enriquecendo a proposta com as diferentes motivações 

dentro de cada tipo e propondo um segmento psicográfico dos turistas. Os alocêntricos de Plog 

podem ser equivalentes aos exploradores de Cohen ou Smith. Há casos que podem ser analisados 

por um critério, e outros por outro. Assim, nenhuma das classificações é exclusiva ou conclusiva. 

Os modelos podem ser aperfeiçoados de acordo com a realidade do país em questão. Uma análise 

mais cuidadosa dos modelos de Plog e de McIntosh revela que as motivações dos europeus são 

semelhantes, mas não idênticas às dos americanos. 

Depois de se encontrar com um jovem que viajava sozinho propositadamente, sem qualquer 

itinerário, calendário ou destino, e o considerar “autossuficiente”, Cohen (1972), inspirou-se 

criando conceito de drifter original. Este tipo de turista, seria o ideal para os jovens. Portanto, já 

numa fase mais precoce iniciou este conceito sugerindo vários subtipos drifter, surgindo como um 
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turismo juvenil contemporâneo que se tornou num fenómeno de massa (Cohen, 1972: pp.95-97), 

denominados atualmente de mochileiros. Os primeiros artigos dedicados a estes temas 

apareceram na década de 1970. Embora os anos 1980 fossem um período de grande expansão 

de estudos do turismo, ainda havia relativamente poucas publicações sobre mochileiros (e. g. 

Cohen 1982; Riley 1988; Teas 1988) (Cohen, 2003: p.95). Cohen destaca que drifter e mochileiro 

são conceitos distintos. Em 1990, o australiano Pearce, introduziu o termo backpacker (mochileiro) 

ao vocabulário turístico, realizando o primeiro grande estudo de mochileiros na Austrália, 

relevando-se de crucial importância para o surgimento deste termo (Carvalho, 2009). Para Pearce 

e Murphy (1995: p.823), os mochileiros são: “(…) turistas jovens e económicos que mostram 

preferência por alojamento barato, enfatizam o encontro com as pessoas (locais e estrageiras), 

organizam o itinerário da viagem de forma independente e flexível, os seus períodos de férias são 

longos e procuram atividades recreativas informais e participativas”. 

Para Paul Theroux (2014), apesar do mundo conhecido ser muito visitado e lugares 

distantes como o Butão, as Maldivas, o delta de Okavango, a Patagónia, possam ser dos mais 

procurados/desejados pelos turistas, existem destinos que não são tão procurados, assim como 

também há sítios/lugares dentro dos destinos mais procurados que não são procurados. “Os ricos 

viajam para países distantes, em África, em aviões fretados, com os seus próprios guias e chefes 

gourmet”, estes viajantes são considerados comos Gastadores, segundo Burns, que possuem uma 

boa posição económica. “Os outros viajam em grupo ou andam ao acaso, de mochila às costas. 

Todavia, há locais que não se veem, inacessíveis ou demasiados perigosos. Muitos trilhos no mato 

não levam a parte nenhuma. E alguns países estão encerrados até ordem em contrário”. Theroux, 

considera-se um mochileiro curioso enobrecido com um espirito inquiridor, que quer ver as coisas 

como elas realmente são e ver-se como realmente é. No entanto, ao fim do dia, depois de se 

aventurar a explorar o desconhecido e ter contacto com os nativos, volta para o conforto do hotel. 

Deste modo, é um explorador segundo as tipologias de Cohen.  

Os mochileiros consideram-se como viajantes “reais” em oposição aos turistas de massa, 

enquadrando-se em várias tipologias apresentas pelos autores: Drifters, Exploradores, Massa 

individual, Alocêntricos, Elite e Unusual. Estes procuram um modo de vida barato e por isso, os 

territórios menos desenvolvidos no mundo são os mais desejados, em que a sua contribuição 

económica para esses lugares acaba por ser bastante significativa. Como Theroux descreve na sua 

viagem à Namíbia, em que viu uma pobreza extrema, onde as casas eram demasiado pequenas 

e viviam demasiadas pessoas nas mesmas. A curiosidade era o que movia nesta viagem, pedindo 
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para ver a uma dessas casas, foi abordado por uma senhora, que estava lá sentada a vendar 

colares e pulseiras de missangas, e com o pouco de dinheiro que trazia no bolso conseguiu 

comprar tudo o que a senhora tinha para vender. “(…) as minhas viagens não eram motivadas 

pelo horror nem pela arrogância (…) eu não visitava os bairros miseráveis por condescendência, 

eu procurava mudanças. (…) eu queria ver mudanças, e tinha encontrado muitas (…) ver 

diferenças como estas (o processo de mutabilidade) parece-me um dos objetivos das viagens, e 

muitas vezes mostra como o mundo muda e permite vislumbrar o futuro. Mas no fim de um dia 

de imersão, eu voltava sempre ao meu hotel. O meu hotel era esplêndido” (Paul Theroux, 2014: 

p.71). 

Para Juodinis (2004), um mochileiro não estabelece um destino muito fixo, e se aparecer 

algo não planeado durante a viagem, este não se priva de aventurar. O mochileiro interessa-se 

pelo meio ambiente, pela cultura, pela sociedade e pela economia de qualquer parte do mundo. 

Para Murphy, os mochileiros tendem a compartilhar “mapas mentais” dos destinos que são 

reforçados por meios de comunicação oral em enclaves de mochileiros, onde as rotas de viagem 

e planos são o tema principal da conversa. Enquanto a maioria dos mochileiros viajam sozinhos 

ou em pares, eles procuram essencialmente a companhia de outros mochileiros, no entanto eles 

não formam grupos duradouros (Murphy, 2001: pp.61-62). 

Os viajantes procuram a cultura local, vivem e dormem onde e da maneira que for possível. 

“Para o viajante, ter identidade é não ter casa, ou seja, não ter uma das principais formas de ter 

identidade, pertencer ao grupo, ao lugar” (Peixoto, 1987: p.82). Estes tentam explorar regiões 

onde o turismo não é necessariamente, impulsionador da economia. Eles interagem com os 

habitantes locais. Estes têm como objetivo aprender e experimentar coisas novas, de mente aberta, 

em vez de fazer uma pausa relaxante e procrastinadora da vida cotidiana e rotineira. Eles 

consideram uma temporada de viagem, ao contrário de um período. “O viajante não age somente 

sobre o seu ser, mas provoca também inquietações por onde passa. Os viajantes criam uma 

distância do que eles deixaram para trás” (Figueiredo & Ruschmann, 2004: p.172). Doug Kelly (in 

Theroux, 2012: p.23), considera que nenhum outro viajante verá o que o mochileiro vê, a sua 

viagem destrona a paisagem e o que importa é a sua versão dos acontecimentos. Talvez, com esta 

teoria, o viajante esteja a enganar-se a si mesmo, mas se assim não fosse nunca iria a parte 

alguma. 

“Não é fácil definir turista, pois trata-se de um indivíduo em viagem cuja decisão foi tomada 

com base em perceções. Interpretações, motivações, restrições e incentivos e representa 
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manifestações, atitudes e atividades, tudo relacionado com fatores psicológicos, educacionais, 

culturais, étnicos, económicos, sociais e políticos” Batista in turismo, Competitividade Sustentável 

(in Brito, 2000: p.1). 

Para Paul Bowles (in Theroux, 2012), a diferença entre turista e viajante está no tempo. 

Enquanto um turista anseia o seu regresso a casa ao fim de algumas semanas ou meses, o 

viajante, já não pertencendo ao mesmo lugar, desloca-se lentamente de um lado para o outro, em 

períodos de anos, de uma parte da Terra para a outra. 

Botton (2006: p.242), questiona o que é o estado de espírito de viajante, afirmando que a 

recetividade é a característica fundamental. “É aproximar-se de cada lugar humildemente, sem 

ideias preconcebidas sobre o que possam ter de interessante. (…) Corremos o risco de ser 

atropelados por estarmos a olhar para o telhado de um edifício governamental ou uma inscrição 

mural. Descobrimos um supermercado ou um salão de cabeleireiro insolitamente fascinantes. 

Estudamos com todo o vagar a apresentação de uma ementa ou a maneira como estão vestidos 

os apresentadores do telejornal da noite. Damo-nos conta das camadas históricas que subjazem 

ao presente, escrevemos apontamentos e tiramos fotografias.” 

Um turista, teoricamente, não se importa de ser chamado de turista. Pelo contrário um 

viajante importa-se, e muito. Um turista quer ver todos os pontos turísticos, enquanto o viajante 

quer ver alguns, mas também gosta de encontrar algo interessante que não esteja no guia. Um 

turista prova comidas diferentes, já um viajante come aquilo que encontra disponível e necessário. 

Um turista tira fotos de todas as coisas famosas. Um viajante tira fotos de coisas e pessoas 

comuns, sendo recompensado pelos moradores com gratidão ou então perplexidade. Um turista 

vai sem qualquer problema ao McDonalds quando está num país estrangeiro, sem vergonha. Um 

viajante vai comer lá também, mas restringe-se mais. O turista tende a viajar em grandes grupos 

ou famílias. O viajante tende a viajar sozinho ou com outra pessoa. “Os turistas acreditam em 

quase tudo desde que estejam confortáveis” (Theroux, 2012: p. 37).  

 

1.2 Síntese Conclusiva 

Como síntese deste capítulo, importa por começar a referir que o turismo é um grande 

impulsionador da economia, o que é notável em todo o mundo, conquistando a posição de 

principal atividade económica, em pleno século XXI. Com o aumento das receitas turísticas e do 

número de destinos turístico (quer sejam regiões, cidades ou países), o turismo, além de ser uma 

atividade económica crucial para o empego, tem também uma considerável capacidade de 
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contribuir para a sustentabilidade destes mesmos destinos. Viajar está hoje ao alcance de muitos, 

sobretudo nos países desenvolvidos, e presente em cada um de nós nas diversas fases da vida. 

Ao mesmo tempo, houve um aumento significativo de “quer viajar mais por menos”, o que por 

vezes tem contribuído para uma desvalorização da autenticidade dos locais visitados. A questão 

da mobilidade, tornou-se central na estruturação social e da identidade cultural.  

Ao longo deste capítulo, foi possível verificar que existe um conjunto de variáveis teóricas 

que permitem a compreensão do comportamento do turista. Entre elas encontra-se as diversas 

tipologias dos turistas. O olhar turístico foi-se desenvolvendo e modificando ao longo dos tempos 

e nas diversas sociedades, havendo um crescimento nas práticas de turismo e lazer. Portanto, 

vários autores classificaram os turistas de acordo com as suas práticas de viajar. Por fim, verifica-

se que há distinção entre os viajantes e os turistas, que são terminologias distintas, em que os 

turistas saem de férias, os viajantes vão viajar. 

No próximo capítulo será abordado o ato de contar histórias e a evolução da narrativa das 

viagens.  
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2. Contar Viagens e a evolução da narrativa das viagens 

Contar histórias é um ato milenar, que reúne pessoas em torno de mensagens, 

conhecimento de informação desde o tempo onde apenas a oralidade era possível. As histórias 

ligam pessoas, desvendam mistérios, partilham aventuras, medos, angústias e finais felizes. 

Quando se juntam em torno de uma história e do seu orador, acabam por se compartilhar 

sentimentos, tornam-se sensíveis aos sonhos alheios e não se divide apenas um espaço, mas sim 

a imaginação, os pensamentos e as emoções. É difícil qualificar a experiência que os viajantes 

ganham numa viagem, através das suas histórias. Os relatos contados por viajantes podem ser 

reais ou imaginários, uma vez que ao escreverem e ao relatarem o lugar físico vão suscitando 

muitas viagens mentais a outras pessoas, de modo a que fiquem com uma determinada imagem 

desse local sem nunca o ter experienciado na verdade. Na Era dos descobrimentos, os viajantes 

descreviam os locais por onde tinham viajado sendo que a cartografia daquela época podia conter 

figuras fictícias/mitológicas, onde a expressão Hic sunt dracones era usada para designar os 

lugares da terra desconhecidos. Com isto despertavam um fascínio nas pessoas que ouviam estas 

histórias em que acreditavam em toda aquela ficção. Estava assim presente o Storytelling, que é 

a forma mais antiga de transmissão do conhecimento através das gerações. Uma boa história é 

autêntica, criativa, e faz uma conexão emocional e pessoal, inspira pessoas. A visão que se tinha 

do mundo, era simplesmente, uma coleção de histórias sobre factos acreditados. Ao partilhar 

histórias, partilhavam também valores e visões do mundo. As primeiras histórias eram relatos, 

seguindo a fotografia e posteriormente o cinema. Com o passar dos anos surgiu a rádio e a 

televisão, e por fim, a Internet. Todos estes meios foram obrigados a reinventarem-se, por 

imposição da sociedade da informação, pela Era do digital e pelas sociedades dos ecrãs, que 

quiseram mais histórias e estórias. Qualquer destes meios, pode ser utilizado para contar histórias, 

incluindo blogues, filmes, canais sociais e qualquer Mídias. Surge uma nova forma de relatar 

histórias com audiovisuais, derivado do desejo dos utilizadores/consumidores de hoje quererem 

experiências imersivas e pelo facto dos seres humanos serem considerados “contadores de 

histórias inatos” (Barker & Gower, 2010). O texto, a imagem, o som, a interatividade e as 

dinâmicas sociais juntam-se para contar o que noutros tempos era contado por um só meio e de 

uma só vez. Para isto, os meios digitais afirmam-se a passos largos, ainda que os meios 

tradicionais também tenham um grande peso na distribuição de conteúdos.  
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Devido às primeiras inovações modernas na construção dos navios, na tecnologia naval e 

na navegação, houve um aumento progressivo na gama das viagens e no comércio, transformando 

as perceções europeias do mundo.  

Stoddart (in Heffernan, 2003: p.6-7), afirma que o ano de 1769, quando Cook navegou pela 

primeira vez no Pacífico, foi um ponto de inflexão no desenvolvimento da geografia moderna, não 

porque as viagens de Cook abriram a massa terrestre australiana como a flora e a fauna, mas pelo 

curioso olhar europeu. Contrariamente aos outros navegadores, as explorações de Cook foram 

especificamente destinadas a atingir objetivos científicos, realizados pelos ilustres cientistas 

internacionais que o acompanhavam. A ideia de que a geografia se desenvolveu da navegação à 

exploração no período inicial e moderno, não poderá ser vista como uma evolução progressiva ou 

virtuosa de uma prática comercial especulativa a uma procura científica especifica. Colombo e 

Cook, foram ambos patrocinados por nações de estados europeus ansiosos por explorar os 

recursos que estes poderiam encontrar durante as suas viagens.  

A literatura de viagens, tem uma presença marcante no imaginário português desde as 

navegações, cujo representante máximo é a epopeia camoniana – também foi muito consumida 

durante o ano mil e oitocentos. A primeira metade do século XIX assistiu à difusão dos relatos de 

viagem realizados por naturalistas e historiadores europeus em terras americanas (Pavanelo, 

2015). De acordo com Süssekind, os relatos de viagem eram interessantes “não apenas como 

divertimento, mas, sobretudo, como meio de conhecimento, educação e acesso a informações 

históricas, geográficas e sobre os usos e costumes, de outros povos” (Pavanelo, 2015 in 

Sussekind, 1996: p.77). Para tanto, era necessário valer-se, na literatura de viagens, como um 

recurso narrativo para a divulgação não somente de informações, mas também dos ideais 

românticos – plasmados na valorização da nação e no suscitar das emoções. Foi através das 

grandes navegações que as viagens começaram a intensificar-se, que levaram a Europa, 

principalmente Portugal e Espanha à expansão ultramarina. A época dos descobrimentos e a 

consequente expansão europeia dos séculos XV, XVI e seguintes, tiveram um contributo 

verdadeiramente universal e incontestável na cultura portuguesa. Com o desenvolvimento das 

comunicações marítimas, a chamada literatura de viagens, teve um enorme reconhecimento, 

ligada à descrição de terras e gentes até então desconhecidas. Esta literatura vai desde os diários 

de bordo, roteiros e escritos de carácter científico, até relatos excêntricos e fantasiosos. Embora 

muitos destes autores, quando redigiam, não imaginavam que estes trabalhos pudessem ser de 
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conhecimento público e até mesmo que se iriam tornar tão mediáticos, por isso atingiram um 

impacte e uma riqueza perfeitamente inesperados (Carita, 1997: p.69). 

A Geografia como prática de navegação e cartografia não foi suportada com a geografia 

como uma procura científica e organizada baseada em avaliações detalhadas das características 

humanas e ambientais de diferentes regiões. Em vez disso, esta mesma atividade foi adquirindo 

novas camadas de significado e uma nova linguagem científica através das quais as suas 

descobertas poderiam ser expressas. Alexander Von Humboldt, geógrafo, naturalista e explorador, 

foi quem melhor exemplificou a geografia do iluminismo. Numa perspetiva geográfica, alguns dos 

métodos de Humboldt pedem ser destacados, uma vez que este seguiu o método comparativo e 

ao mesmo tempo a perspetiva histórica, sendo que a união destas perspetivas vão ao encontro do 

específico da geografia (Capel,1981). Este explorador era uma figura complexa – exemplar 

cientista moderno, racional e internacional, e as suas ideias também foram modeladas no fim do 

século XVIII no florescimento do romantismo europeu e no classicismo alemão. As suas viagens, 

especialmente na América do Sul, foram inspiradas pelo desejo de descobrir e categorizar o 

funcionamento interno no mundo natural. Muitas das suas obras, procuram estabelecer uma 

ciência sistemática da geografia que poderia analisar o mundo natural e o mundo humano 

explicando todas as regiões do globo (Heffernan, 2003).  

Américo Vespúcio, foi também importante para os descobrimentos e para a coleta de 

informações sobre a nova terra. Para alguns estudiosos, este era um charlatão, não só pela 

ausência dos seus dados de viagens, mas também pelas cartas em que narra as suas viagens, 

algumas certamente da sua autoria, outras de autoria duvidosa. As cartas de Vespúcio descrevem 

as suas viagens – Mundos novus e Quatro navegações, carta de Sevilha, Carta de Cabo Verde e 

Carta de Lisboa, consideradas autênticas e que apesar de grande quantidade de explorações 

marítimas o mundo ainda continuava muito obscuro (Figueiredo & Ruschmann, 2004: p.159).  

Pedro Alvares Cabral, não poderia deixar de ser mencionado. Numa das suas viagens 

registou todas as impressões sobre a terra descoberta, conhecida hoje como Brasil. Os registos 

encontram-se na Carta de Pero Vaz de Caminha. Estas cartas, de Colombo, Vespúcio e Caminha, 

são os marcos do património do Velho e do Novo Mundo. Assim, todas as cartas descrevem as 

novas terras, a paisagem, a forma da vegetação e da flora, da fauna, assim como da possibilidade 

da presença de recursos (ouro e prata), da cultura dos índios e o comportamento dos europeus 

perante esta diferença. Os textos caracterizam-se pelo realismo, entre os séculos XIV e XVI. Os 

testemunhos destes, ligados às descobertas e viagens inserem-se na literatura de viagens, que em 
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Portugal começou a ter importância com a divulgação de informações sobre as navegações e o 

descobrimento das novas terras. Fernando Magalhães, deu a volta ao mundo, com uma 

circunavegação que lhe custou a vida nas filipinas, quando entrou em conflito com os nativos, isto 

deu para reforçar alguns mitos na época. António Pigafetta, relatou a sua viagem, em que 

descreveu vários povos: “Tinta e Tatuagem – os brasileiros, homens e mulheres, pintam o corpo, 

sobretudo o rosto, de um modo estranho e diferente. Eles têm cabelo curto e espesso e não 

possuem pelo sobre nenhuma parte do corpo, porque se depilam” (Pigafetta, 1997 in Figueiredo 

& Ruschmann, 2004: p 160). Foi em grande parte através dos relatos que os descobridores 

escreveram, que foi possível dar a conhecer ao mundo os novos territórios, bem como os costumes 

dos povos que lá se encontravam. Alguns destes relatos eram exagerados e fruto da mente de 

cada um deles. A forma de que se revestem estes relatos é variada, sendo que muitos se 

apresentam como simples descrições da viagem com que se deparou o autor (paisagens, 

monumentos, costumes); outos surgem como notas de diários ou cartas, numa tentativa de maior 

espontaneidade e de infundir maior confiança na informação transmitida. Contudo, estes viajantes 

foram os responsáveis pela imagem que o mundo (Europa), do século XVI e XVII tinham dos outros 

lugares. Alguns autores ganharam uma certa notoriedade e, várias vezes reeditados e traduzidos, 

tornam-se clássicos do género. A partir do século XVI, no auge do capitalismo mercantil, a 

finalidade das viagens começou por se alterar, quando os empreendedores individuais, assim 

como os aventureiros, passaram a viajar por motivos pessoais. Foi neste tempo, que começaram 

a surgir as mansões de verão em Itália, que marcaram o início da moderna villegiatura3 (Romano, 

2013). 

Na passagem do século XVII para o século XVIII, gerou-se em Inglaterra, uma discussão 

entre a insularidade e o cosmopolitismo (Carita, 1997). Na era do iluminismo europeu, a ciência 

ainda era proveniente da geografia, envolvendo-se no debate moral e filosófico, nomeadamente 

nas discussões respeitantes à possibilidade do desenvolvimento humano dentro e fora da europa 

e as diferentes sociedades, culturais e civilizações em todo o mundo (Heffernan, 2003).  

Tornou-se assim uma tendência, principalmente como base de educação para a juventude 

aristocrata, uma viagem de estudo designada por Grand Tour, do qual derivou o termo “turismo”. 

Os jovens britânicos, sobretudo os aristocratas, começaram a fazer longas excussões pelo Velho 

Continente, com duração entre seis meses a dois anos, (Cunha, 2010) com o objetivo de 

conhecerem outras culturas e costumes diferentes do que estavam habituados. Havia jovens que 

                                                           
3 Época que se passa fora de casa, em passeio, de férias, principalmente na estação quente. 
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regressavam com uma formação enriquecida, novos conhecimentos e até com objetos culturais 

considerados valiosos. Destas viagens nasciam relatos detalhados e posteriormente houve um 

crescimento significativo de publicações de relatos de viagens para procurar responder à 

necessidade daqueles que procuravam referências sobre locais que pretendiam visitar. 

Posteriormente o interesse pela viagem como atividade educacional, espalhou-se da aristocracia 

europeia para a burguesia urbana recém-enriquecida. As narrativas destes jovens, eram ilustradas 

com representações gráficas dos itinerários, reconstituindo a geografia dos países, detalhando a 

fauna e flora, permitindo aos leitores uma forma exata da compreensão dos animais e das plantas 

conhecidas.  

Ao ser complementada por mapas e gravuras, a literatura de viagens era enriquecida pelas 

descrições das regiões, fornecendo aos leitores a possibilidade de vivenciar os locais, os tipos de 

pessoas, as paisagens e os animais. Assim, a narrativa de viagem tornou-se uma literatura 

agradável e acessível ao público letrado (Assunção, 2007). A literatura de viagens, foi-se 

popularizando, e passou a ser fundamental para a divulgação das memórias dos viajantes. Este 

género literário ganhou contornos definidos, sendo marcados pela caracterização da beleza natural 

das paisagens, do património cultural e histórico e pelos hábitos, costumes e tradições do povo do 

local.  

A partir do Romantismo, no final do século XVIII, verifica-se uma intensificação das viagens 

de estudantes, artistas e poetas, cujos principais destinos eram Itália, Grécia, Médio Oriente e 

Norte de África. Na primeira metade do século XIX, verificou-se uma grande circulação dos 

comerciantes e artistas, que andavam pelos continentes. Estes viajantes deixaram o Velho 

Continente, atravessando o Oceano Atlântico para a América. Procuravam descobrir os segredos 

daquela Terra. Mas esta viagem exigia preparação e diversas motivações. Cada novidade 

encontrada, era anotada em relatos detalhados ou em simples constatações, o discurso sobre a 

terra e os homens era vibrante. Os povos do Velho Continente, consideravam a viagem como uma 

aventura onde desejavam enfrentar os perigos do mar, dos rios, das matas, assim como o ar 

exótico das terras desconhecidas.  

Mas a literatura de viagens não se manteve estática ao longo dos anos, também foi moldada 

pelo próprio mundo que a procura documentar. Enquanto no século XVIII os mapas de viagem 

categorizavam plantas, animais, povos estrangeiros em taxonomias ordenadas, que a confiança 

do iluminismo difundira no final do século XIX, muitos escritores de viagens expressaram o medo 

e a ansiedade à medida que o império começava a desmoronar.  
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A compressão do espaço e do tempo é um aumento na velocidade da vida social e uma 

diminuição nos efeitos restritivos da distância nas atividades humanas. Os processos deste tipo já 

têm uma longa história, mas quando David Harvey propôs pela primeira vez este termo, o seu 

principal objetivo era designar o produto que Marx considerava a compressão de “exterminar o 

espaço pelo tempo” sob o capitalismo. Harvey mostrou que o ritmo acelerado da mudança social, 

está conectado através da expansão inquieta da acumulação de capital para transformações de 

relevo nas estruturas da economia. Pode-se concluir que a história do capitalismo se caracterizou 

pela aceleração do ritmo de vida, ao mesmo tempo que eram superadas algumas barreiras. Deste 

modo, Harvey estava a radicalizar um argumento proposto pelo crítico Daniel Bell. Na ótica de 

Bell, a distância física foi comprimida pelos novos sistemas de transporte e comunicação na 

passagem do século XIX e XX (Gregory, 2009). Deste modo a compressão do espaço e do tempo 

induzida quer pela aceleração dos meios de transporte, sobretudo os aéreos, quer pelos meios de 

comunicação telemáticos, como o eram, na época, o telefone, a rádio e o cinema, assim como o 

surgimento de espaços de lazer sintéticos, isto é, a construção de simulacros de paisagens 

geograficamente distantes e culturas historicamente remotas, trouxe um progressivo 

“envelhecimento do mundo” (Matos, 2014: p.238). Para este autor, há pelo menos um século, a 

“necrológica”, tem contribuído para engrossar o coro de lamentações acerca do suposto fim das 

“verdadeiras viagens” e, por conseguinte, da alegada morte da “boa velha literatura de viagens”. 

A evolução dos meios de mobilidade e comunicação não ditou o fim da deslocação física em si 

nem das narrativas de viagem. Cristóvão (2002), afirma que o desenvolvimento do turismo de 

massa, fez com que fosse incerto o relacionamento entre a literatura da viagem e a viagem 

turística. Assim, como Paul Fussell (in Lisle, 2006: pp.19-21), o mais crítico literário e social deste 

género, argumentou que, com a chegada do turismo de massa após 1945, a real viagem, e 

subsequentemente a literatura de viagens reais, acabou. Mas Holland e Huggan (Lisle, 2006) 

reivindicam o contrário de Fussell, alegando que a literatura de viagens evoluiu com o ataque do 

turismo de massa. No final da década de 1980, grandes editoras estabeleceram novas linhas 

dedicadas especificamente à literatura de viagens, defendendo que estavam a atravessar um 

grande boom inesperado na literatura de viagens, em que os autores estavam a explorar partes 

distante do globo com uma grande facilidade, o que não seria possível há anos atrás, por vários 

motivos. Estes dois autores, argumentam que a literatura de viagens continua popular porque é 

alimentada por diversificadas imagens utilizadas pelos escritores pós-coloniais, e como tal, 

fornecem um local de atitudes contemporâneas “politicamente corretas” sobre o género, raça, 
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sexualidade e classe. Contudo, a literatura de viagem ainda existe porque esta pode ser 

transformada e envolvida em ideias à escala global. Em vez de sinalizar o desaparecimento deste 

género literário, a globalização e o turismo de massa apenas levaram à sua “popularização”.  

Entende-se que a literatura de viagens é um género literário que se manteve vivo desde o 

século XV até ao século XIX, em que os textos se cruzam com a literatura da história e antropologia, 

indo buscar à viagem real ou imaginária, temas, motivos e formas. Portanto, provocou-se, a 

vulgarização dos relatos. 

Cristóvão (2002) considera que, a partir da II Revolução Industrial, segunda metade do 

século XIX, já não havia mais nada que os viajantes relatassem que fosse novo, pois, o mundo já 

estava todo explorado e mapeado. Segundo este, havia três fatores fundamentais que se tinham 

esgotado, sendo eles: a dificuldade da deslocação, a novidade e o raro testemunho. Estes fatores 

eram essenciais para os propiciadores de experiências de encanto para os viajantes e destinatários 

dos relatos. Com o aparecimento das novas tecnologias (fotografia, cinema, rádio, televisão e a 

internet), multiplicou-se a possibilidade de produção de imagens e narrativas. E assim, foi 

substituída, a espectativa pela narração do maravilhoso e do exótico, próprios de um tempo em 

que a viagem era rara, pela difusão das imagens que visam a criar e a afirmar a condição turística 

de determinados lugares e direcionam o olhar do potencial turista para as atrações, sendo-lhe 

associadas sensações de bem-estar e de distinção social.  

Na obra A Arte da Viagem de Paul Theroux (2012), são abordados e refletidos vários 

escritores da literatura de viagens. Todos eles tinham formas de pensar e escrever sobre este 

género literário, isto deve-se ao facto como cada um olha para a viagem. 

Paul Bowles, na obra, O conflito entre escritor e local (in Theroux, 2012: p.78), considera 

que um livro de viagens é a história do que aconteceu a uma pessoa na viagem, e nada mais do 

que isso. Para Bowles, os livros de viagem, não devem de conter informações sobre estradas ou 

hotéis, nem listas de frases úteis, nem estatísticas, ou dicas sobre as roupas que os pretendentes 

a visitar o lugar devem de levar. Pois, o que lhe dá prazer é ler um relato preciso de um escritor 

inteligente que explique o que lhe aconteceu longe de casa.  

No entanto houve vários escritores e pensadores que escreveram notavelmente sobre outras 

terras sem nunca saírem das suas secretárias nem das suas cidades. Como é o caso de Immanuel 

Kant que nunca viajou a uma distância superior de 160 quilómetros de sua casa. Philip Larkin, 

pouco se ausentou de sua casa situada em Hull; argumentou que não se importava de ir à China 

se pudesse vir embora no mesmo dia. Thomas Merton, no início da sua vida viajou muito, mas 
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nos seguintes anos da sua vida raramente pronunciou uma palavra que se ouvisse, fazendo assim 

um voto de silêncio. Thoreau, que nunca saiu dos Estados Unidos, glorificando-se e fazendo disso 

uma virtude, chegou mesmo a considerar-se um viajante a viver em casa. Emily Dickinson, pouco 

gostava de sair de casa; fez uma viagem a Boston em 1865, mas depois disso decidiu não sai 

mais de casa, considerava que “Fechar os olhos é Viajar” e acabou por denegrir a viagem na sua 

poesia. Existe alguma coisa no ficar em casa, no interior, andando em círculos que faz estimular 

a mente à maneira da viagem convencional.  

Depois existe também Jan Morris, talvez uma das escritoras mais viajadas que ainda está 

viva. Esta era uma escritora tão boa que numa das suas obras, Last Letters from Hav, inventou 

um país em que lhe deu uma história, uma religião, uma arte, em que foi tão especifica nos seus 

pormenores que convenceu os leitores que era um lugar que existia mesmo (Paul Theroux, 2012: 

p.211-239). 

Outro exemplo é Xavier de Maistre, um escritor francês; iniciou uma viagem pelo seu quarto. 

Com as obras: Viagem à volta do Meu Quarto e Expedição Noturna à Volta do Meu Quarto, 

inaugurou assim o modo de viagem que o tornou famoso. Nunca foi intenção deste autor 

desvalorizar os feitos heroicos dos grandes viajantes, uma vez que os considerava como Homens 

notáveis. Maistre pretendia mostrar que viajar poderia estar ao alcance de todos, mesmo para 

aqueles que não dispusessem a destimidez ou bens materiais que estes grandes Homens tinham. 

Recomendava então o seu modo de viagem a quem fosse pobre e não tão aventureiro. Sem 

necessitar de carregar bagagens ou planear grandes viagens, Maistre viaja até ao sofá, seguindo 

para a cama, observando com atenção todo o mobiliário do seu quarto “Do vantajoso ponto de 

vista do viajante, aprende a apreciar essa complexa peça de mobília (…) o prazer que extraímos 

das viagens talvez dependa mais o estado de espírito com que as empreendemos do que o destino 

que lhes fixamos”. Contudo, Maistre não foi apenas um viajante de quarto. Foi também um grande 

viajante no sentido clássico. Viajou pela Rússia e pela Itália, passou um inverno com as suas tropas 

nos alpes e bateu-se no quadro de uma campanha russa no Cáucaso. Solicitando para que antes 

de partir para destinos distantes, olhar e observar primeiro o que já foi visto (Botton, 2006:  

p.240-249). 

A literatura de viagens foi crucial para a dissolução do Império e do Orientalismo, em que 

participou no domínio internacional ao divulgar os objetivos do império - as histórias de “terras 

distantes” eram cruciais para estabelecer as relações de desigualdade, injustas e exploradoras do 

domínio colonial. Paul Theroux e Bill Bryson, são os dois mestres da literatura de viagens 
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contemporâneos, que utilizavam categorias geopolíticas convencionais para explicar as diferenças 

no domínio global. Estes dois autores, articulam visões globais opostas - uma colonial e outra 

cosmopolítica, mas ambas dependem de limites geopolíticos estáveis para localizar as diferenças 

e a identidade. Estas narrativas assumem que existem limites que separam as diferentes culturas: 

para Theroux, essas fronteiras são necessárias para proteger as identidades civilizadas e as 

incivilizadas, e a sua visão colonial permite que este faça julgamentos negativos sobre os lugares 

que visita, enquanto que para Bryson esses limites apenas indicavam as diversas tradições 

culturais e abstêm-se de julgamentos negativos, relatando de uma forma divertida que acompanha 

e mobiliza na construção de novas soberanias globais. Contudo, enquanto escritores de viagens 

como Theroux continuam a repetir metáforas coloniais, através de escritores como Bryson e Palin, 

surge uma nova posição suprem que têm uma visão cosmopolita através do bem-estar, tolerância 

e compreensão. Esta posição foi fortificada por uma democratização deste género, em que os 

documentos de viagens agora são escritos com assuntos que anteriormente eram excluídos (e. g. 

mulheres, asiáticos, orientação sexual, pessoas com deficiência/limitadas) (Lisle, 2006). 

Contudo, contar, no sentido de quantificar, histórias e experiências é algo extremamente 

complexo. Tal deve-se à existência de um conjunto extenso e diversificado de variáveis que podem 

ser consideradas nesta equação, tornando-a desta forma uma matéria bastante subjetiva. Cada 

sujeito tem a sua visão de experienciar a viagem, de sentir os lugares e os cheiros, fazendo com 

que este processo seja impossível de contabilizar. 

 

2.1 Síntese Conclusiva 

Contar ativa a memória. É pensar e refletir. Contar valoriza a viagem se bem que tem os 

seus perigos. Contar não tem qualquer problema ou desvalorização. A geografia moderna 

desenvolveu-se com o olhar curioso dos navegadores e exploradores, que procuravam uma ciência 

específica. Vários foram os relatos destes navegadores em que descobriram novos lugares, 

cheiros, pessoas, culturas, fazendo uma descrição dos mesmos quer cartográfica, quer oralmente, 

remetendo os destinatários para o seu imaginário. O turismo enquanto fenómeno de deslocação 

de pessoas no território para fora das suas áreas de residência, de forma voluntária e motivada 

essencialmente pela obtenção de conhecimento e enriquecimento cultural terá os seus primórdios 

no Grand Tour, na época do Iluminismo. Assim nasceu a literatura de viagens, que ainda está 

presente em alguns autores. Embora o mundo já esteja mais do que conhecido com a evolução 

da compreensão do espaço e tempo, devido a todos os fatores que a englobam, houve uma 
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desvalorização desta literatura. Deste modo, as figuras fictícias, a “magia” que os escritores 

transmitiam dos lugares, acabou por ser substituída pelas fotografias, vídeos, entre outros. 

Contudo, autores considerados “mestres” contemporâneos na escrita da literatura de viagem, 

escrevem sobre as diferenças no domínio global, com uma visão cosmopolita, assim assuntos que 

anteriormente não eram escritos passaram a ser a fortificação da democratização deste género 

literário. Contudo, contar, no sentido de quantificar, histórias e experiencias é algo extremamente 

complexo. Tal deve-se à existência de um conjunto extenso e diversificado de variáveis que podem 

ser consideradas nesta equação, tornando-a desta forma uma matéria bastante subjetiva. Cada 

sujeito tem a sua visão de experienciar a viagem, de sentir os lugares e os cheiros, fazendo com 

que este processo seja impossível de contabilizar. 
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3. Quantificar Viagens 

Neste capítulo pretendem-se abordar algumas questões teóricas, que servirão mais à frente 

para o enquadramento da parte empírica desenvolvida na presente dissertação, nomeadamente 

na contabilização os destinos. É importante que haja inicialmente uma breve abordagem ao 

fascínio de colecionar objetos, à ambição de propriedade e posse que as pessoas têm/sentem 

quando compram ou recolhem elementos para as suas coleções. São vários os motivos, assim 

como as lembranças, ainda que, esta possessão seja mais saliente numas pessoas do que outras 

que simplesmente não compram nem recolhem nada. O primeiro subcapítulo intitulado por 

“Colecionar lugares e destinos” aborda-se essencialmente diferentes coleções de destinos (e.g. 

ilhas, fronteiras, capitais, entre outros). 

Subsequentemente ao primeiro subcapítulo, são analisados os clubes e as plataformas 

destinadas à prática de colecionar lugares. Esta discussão inicia-se pelas sociedades geográficas, 

onde se reuniam ilustres figuras das grandes cidades europeias, para conferenciarem as suas 

viagens, que estrategicamente foram impulsionadoras na cartografia e no levantamento de terras. 

Foram criados também clubes devido ao grande interesse da sociedade em geral pela exploração 

e pelas viagens. Em Londres por exemplo, inaugurou-se The Travellers Club e mais tarde o 

Travelers Century Club. Estes clubes possuíam sedes, onde os seus membros se encontravam 

para a troca e partilha de experiências de viagens. Durante décadas estes foram os lugares de 

eleição das elites para discutir as explorações e novos conhecimentos sobre o mundo, havendo 

um apetite na sociedade por estas mesmas discussões. Naturalmente que com a chegada da 

televisão e mais recentemente com tecnologias digitais móveis, todo o universo da discussão das 

viagens pelo mundo, da exploração de territórios, sofreu uma transformação incomensurável. 

Assim, nos últimos anos começaram a surgir plataformas online especificamente destinadas aos 

viajantes.  

 

3.1 Colecionar lugares e destinos  

Colecionar é "o processo de forma ativa, seletivamente, e apaixonadamente de adquirir e 

possuir coisas removidos do uso vida comum e percebidos como parte de um conjunto de objetos 

ou experiências não-idênticos" (Belk, 1995 in King & Prideaux, 2010: p.236). O adjetivo 

“Colecionador” identifica aquele que “reúne os objetos da mesma natureza”, em razão de um 

interesse particular. Protagonizado por aquele sujeito, este processo insere-se no domínio do 
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“colecionismo”, através da ação de juntar, coligir, obter, adquiri e conservar um conjunto de peças. 

Do resultado destes processos constitui-se a coleção (Duarte, 2012: p.42). Os desenhos, as 

pinturas, os diários, as fotografias, os vídeos, os blogues e os perfis nas mais diversas redes sociais, 

são exemplos de alguns dos muitos recursos utilizados para operarmos nossas recordações. São, 

na sua essência, partes de um todo, como sendo uma coleção. Coleções de pensamentos, 

imagens e sons, registos de acontecimentos das nossas vidas. Colecionar algo pode ser 

considerado como uma forma de entretenimento ou hobby, mas também uma arte capaz de 

desenvolver a aprendizagem. É a partir dessa conceção que surge o “colecionador de lugares”. 

Com ou sem um roteiro definido, os colecionadores partem para um novo destino para exibir locais 

já conhecidos, mas de uma forma diferente. Estimou-se que até uma em cada três pessoas em 

nações ricas são colecionadores ativos de objetos tangíveis e que muitos têm mais de uma coleção. 

As lembranças de uma viagem são uma evidência tangível da experiência de viagem. Pearce (1992 

in King & Prideaux, 2010: p.236) apropriadamente comenta:   

“Lembranças são partes intrínsecas de uma experiência do 

passado, mas porque, como os atores humanos na experiência, 

possuem o poder de sobrevivência da materialidade não compartilhada 

por palavras, ações, miradouros ou outros elementos da experiência, só 

eles têm o poder de levar o passado para o presente. As lembranças 

falam de eventos que não são repetitivos, mas são reportáveis; eles 

servem para autenticar a narrativa das conversações do ator sobre o 

evento.”  

Colecionar destinos é um comportamento que descreve os motivos para visitar, lugares 

específicos e eventos para um propósito expresso de adicioná-los a uma coleção de lugares 

semelhantes aos visitados. De acordo com Timothy (1998: p.126) recolher lugares refere-se a "um 

processo pelo qual locais visitados são enumerados, e em que há um desejo de visitar lugares 

adicionais por razões de concorrência". Na visão de Timothy (1998), a coleção de lugares pode 

ser ampliada para abranger outros grupos de colecionadores, incluindo: aqueles que recolhem 

destinos de viagem, lugares e eventos ou atividades. Coleção neste contexto refere-se a pessoas 

cujas principais motivações para uma determinada viagem é adicionar uma atividade específica, 

evento, lugar ou de destino para o seu conjunto de eventos previamente recolhidos ou atividades, 

lugares ou destinos.  
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O primeiro grupo inclui aqueles que recolhem destinos de viagem. São exemplos destas 

coleções de destino pessoas que recolhem países, ilhas, capitais, ou regiões de montanha, sítios 

classificados pela UNESCO, entre outras. Neste grupo, as atividades realizadas no destino de 

viagem são secundárias. Neste sentido, o colecionador de destinos de viagem é diferente de uma 

pessoa que gosta de viajar para colecionar atividades específicas porque este colecionador 

seleciona um conjunto identificável de destinos com características específicas para colecionar. 

Quanto ao segundo grupo de colecionadores, os que recolhem mais conjuntos de lugares 

específicos, como linhas geodésicas (Timothy, 1998), portos (Schwartzman, 2003), faróis, praias 

para surfar, museus, regiões vitivinícolas francesas, campos de golfe, cavernas, estádios 

desportivos, locais de mergulho, catedrais góticas, passeios de comboio, festivais culturais, 

castelos assombrados, localidades de birdwatching, parques nacionais, entre outros, pretendem 

viagens para lugares específicos para que se possam envolver no comportamento da coleção. 

Neste caso, o destino geralmente é secundário o que realmente importa é um lugar mais específico 

ou a atividade do colecionador. O terceiro conjunto de colecionadores abrange as pessoas que 

recolhem eventos ou atividades, e pode incluir tipos específicos de festivais, experiências religiosas, 

ou migrações naturais, eventos desportivos, e por assim em diante. Um aspeto fundamental da 

recolha de destinos é que existem limites identificáveis para discriminar entre o que está incluído 

e o que não está incluído no conjunto. 

Pearce (1992), citado por King e Prideaux (2010), identificou dezassete motivos para 

colecionar, sendo eles: lazer, estética, concorrência, risco, fantasia, um senso de comunidade, 

prestígio, dominação, gratificação sensual, preliminares sexuais, desejo de reformular objetos, o 

ritmo agradável da uniformidade e da diferença, a ambição de atingir a perfeição, estendendo-se 

a si mesmo, reafirmando o corpo, produzindo a identidade de gênero e alcançar a imortalidade. 

Já Belk (1995), descreve uma lista de usos e benefícios de coleções para o colecionador incluindo 

a demonstração de conhecimento superior e discriminação dos sentimentos de domínio e sucesso, 

a oportunidade de se destacar como sendo único, aumentando o sentido de autoestima, a emoção 

da caça, os aspetos sociais da partilha a recolha e ligando a coleção com sentimentos, história e 

“a magia nas nossas vidas ". 

McIntosh e Schmeichel (2004) sugerem que a coleção é uma forma de reforçar a sensação 

de autoestima do colecionador, estabelecendo metas intangíveis e tangíveis que fornecem o 

feedback concreto do progresso para o Colecionador. Segundo King e Prideaux (2010), para 

Pearce (1992), Belk (1995), McIntosh e Schmeichel (2004) a maioria dos motivos de coleção 
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giram em torno da autoestima. Como Pearce (1992: p.49) observa, "Talvez a questão real é que 

uma coleção não é uma coleção até alguém pensar nisso nesses termos". No contexto da viagem, 

Timothy (1998: p.126) sugere que a recolha de destinos de viagens e lugares:  

“Dá credibilidade ao conhecimento de uma pessoa do mundo e 

fornece reconhecimento imediato de que pertencem a um único grupo 

de viajantes privilegiados. Através da recolha de lugares, os viajantes 

podem satisfazer parcialmente a sua necessidade básica de autoestima, 

procurando a admiração e o reconhecimento dos vizinhos, amigos e 

parentes.”  

Para Theroux (2014, p.100), a sua coleção era diferente de tantos outros autores: “Há 

pessoas que colecionam antiguidades, selos ou recordações dos Beatles. Eu coleciono travessias 

de fronteira, e as melhores foram aquelas em que tive de atravessar a pé, do Camboja para o 

Vietname, dos Estados Unidos para o México, do Paquistão para a Índia, da Turquia para a 

República da Geórgia. Para mim, uma fronteira representa a vida da maioria das pessoas. «Tornei-

me estrangeiro», disse V.S. Pritchett, referindo-se às suas viagens. «Para mim, é o que um escritor 

é – um homem que vive do outro lado de uma fronteira.» É empolgante sair a pé de um país para 

o outro, um simples peão que troca de país, atravessando a linha teórica que se vê nos mapas.”  

Algumas pessoas viajam para que possam compartilhar ou até mesmo gabarem-se das 

suas aventuras. A atividade desta natureza é descrita pelos turistas em termos que incluem "estive 

lá, fiz isso e fui a X (número) de países europeus” (Timothy, 1998). Além disso, algumas pessoas 

recolhem destinos de viagens e lugares com o principal objetivo de impressionar os outros pelas 

suas opções de destino. Para outras pessoas, é o reconhecimento e admiração da singularidade 

ou peculiaridade dos destinos que escolhem para visitar (Timothy, 1998). Por exemplo, uma 

pessoa que recolheu para a sua coleção a Ilha Pitcairn é invejada por ilustres da história, 

operadores de rádio amador, colecionadores de ilhas e outros que raramente podem ir visitar o 

local. 

 

3.2 Finalidade e fascínio da prática de colecionar: Clubes e Plataformas  

Com a revolução Francesa e as guerras napoleónicas, foram interrompidas as melhores 

formas de investigação da geografia do iluminismo, mas deram um novo impulso às ciências 

estrategicamente importantes na cartografia e no levantamento de Terras. Os ex-soldados eram 

encontrados praticamente em todas as grandes cidades europeias, sendo esses homens os 
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principais membros das primeiras sociedades geográficas, chaves na construção da disciplina 

moderna (Heffernan, 2003). 

La Sociéte de Geographie (SGP), é a mais antiga das sociedades geográficas do mundo. 

Fundada em 15 de dezembro de 1821 no Hotel de Ville em Paris por 217 personalidades, 

incluindo os maiores cientistas da época: Laplace, o primeiro presidente, Monge, Cuvier, Chapsal, 

Denon, Fourier, Gay-Lussac, Berthollet, Humboldt, Champollion, Chateaubriand, etc.. Incluía ainda 

a maioria dos que acompanharam Bonaparte na expedição egípcia como: Jomard, Malte-Brun, 

Dumont d'Urville, Delessert, Hottinguer, Didot, Bottin, etc., e entre eles um certo número de 

estrangeiros. Sete nomes deles estão gravados numa lápide de mármore acima da porta do 

anfiteatro (SGP, 2017). Posteriormente foi criada uma segunda sociedade geográfica em Berlim, 

a Gesellschaft fur Erdkunde (GEB), fundada em abril de 1828 por Heinrich Berghaus e Carl Ritter, 

com a colaboração de Alexander von Humboldt e outros geógrafos e cientistas da época, incluindo 

Leopold von Buch e Adalbert von Chamisso (Herffernan, 2003). 

Também foram criados clubes para os viajantes, que eram naturalmente uma elite. Estes 

derivam das sociedades de geografia, que haviam sido formadas no século XIX: Paris (1821), 

Berlim (1828), Londres (1830), México (1833), Frankfurt (1836), Brasil (1838), Rússia (1845) e 

muito mais tarde foram realizados em Lisboa (1875). No início do século XIX, havia um 

desequilíbrio na sociedade, em que as distinções de classe eram acentuadas. Após o fim das 

guerras napoleónicas e de anos de conflito internacional, foi criado um clube de diplomatas, pelo 

secretário das relações externas do Reino Unido, visconde Castlereagh, onde os viajantes e 

visitantes estrangeiros de distinção diplomata, se juntavam para falar sobre o conhecimento 

geográfico que iam adquirindo durante as suas viagens. Neste clube a distinção dos sexos era 

visível, uma vez que apenas os homens poderiam ser membros. Era um clube restrito, e nem 

qualquer um conseguia aceder. Assim, o conhecimento geográfico desenvolveu-se como 

epifenómeno do império, uma vez que apenas as elites tinham poder para viajar. O The Travellers 

Club (TTC), foi fundado em 1819. Em 1829, Charles Barry, foi selecionado para projetar a nova 

sede deste clube, em Londres. Este, tornou-se num dos projetos mais aclamados de Barry e foi 

fortemente influenciado pelas suas viagens a Itália. O design inspira-se no estilo do palácio da 

República florentina e ajudou a estabelecer Barry como o principal arquiteto da arquitetura 

romântica. Em 1832, o clube estreou as suas novas instalações, que são as mesmas dos dias de 

hoje. Em 1820, foram convidados a visitar o clube os primeiros viajantes estrangeiros e foram 

enviados os convites ao conde Rostopchin, ao príncipe Liechtenstein, ao príncipe Villa Franca, 
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entre outros. Um dos visitantes mais famosos foi Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, 

embaixador francês no Reino Unido (1830-1834). Ainda hoje a associação a este clube é restrita, 

pois os candidatos que têm intenção de se associarem, têm de ser aprovados por eleição e por 

comprovativos de residência ou viagem no exterior. O TTC conta entre os seus membros Prince 

George de Cambridge, o duque de Wellingon, o VIII Duque de Devonshire, George Canning, Lord 

Jonh Russell, Lord Raglan, Arthur Balfour, Stanley Baldwin, Sir Roderick Impy Murchison e Sir 

Wilfred Thesiger. O principal foco é a viagem, sendo que as principais publicações são dedicadas 

às viagens e aos viajantes do exterior. Os viajantes, para entrarem na sede, não podem ir vestidos 

de uma forma desportiva, deverão ir com gravata e casaco, ou então com um traje nacional, não 

sendo permitido irem com sapatilhas ou calças de ganga. As mulheres, embora não possam ser 

membros deste clube, podem entrar na sede como convidadas, e as regras de vestuário são as 

mesmas dos homens, tendo de ir vestidas num registo parecido. O clube oferece um ambiente 

doméstico para que os membros e convidados estrangeiros ilustres possam socializar, jantar e 

beber. 

Na sede do TTC, encontram-se os registos de uma coleção interessante que mostra a 

evolução do clube. Assim poderá ser consultado o grande número de registos relativos aos 

membros, como as listas anuais impressas e os registos de recomendações que contêm 

informações sobre os candidatos eleitos como membros. Também é possível consultar os registos 

dos visitantes estrangeiros e o nome de cada convidado que visitou o lugar. São também 

importantes os inventários do clube e os registos das provisões para consumo, como por exemplo: 

o vinho, cigarros e charutos (embora seja proibido fumar no prédio), cerveja, água mineral e 

alimentos. Através destes registos pode-se perceber a qualidade das provisões do clube, e 

curiosamente, como este lidou com a rutura da Segunda Guerra Mundial. Uma carta de Barry 

sobre a apresentação dos planos do design da sede, destaca a correspondência que pode ser 

encontrada nesta coleção.  

Em 1827, foi fundado por Arthur de Capell Brooke, um dinning club, o Raleigh Club, que 

surgiu como alternativa ao The Travellers Club, onde os membros se encontravam para trocar 

histórias das viagens e a gastronomia de terras distantes. O início da Royal Geographical Society 

(RGS) em 1830 em Londres, sob o apadrinhamento de William IV, marcou uma nova época. Várias 

eram as sociedades londrinas comprometidas com o trabalho de campo e as viagens no exterior 

que já existiam. A RGS deveria proporcionar um foco mais claro em Londres para aqueles com 

interesse em viagens e exploração. Com cerca de um ano, a RGS anunciou o seu interesse numa 
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“expedição terrestre em torno da Hudson’s Bay Company4” tendo como objetivo aumentar o 

conhecimento do Ártico, assim como o da Austrália (Livingstone, 1991). Ainda que fosse a 

sociedade mais recente, era muito maior do que as suas rivais existentes no momento, em Paris 

e Berlim, e desempenhou um papel fundamental na cristalização da geografia como uma disciplina 

independente na Grã-Bretanha (Livingstone, 1991). Enquanto outras sociedades ofereciam 

prémios e medalhas para as viagens bem-sucedidas, a RGS usou recursos materiais para apoiar 

com antecedência a exploração em grande escala, fornecendo dinheiro, estabelecendo objetivos 

específicos, empréstimo de equipamentos, entre outras. Publicou também conselhos gerais 

através das suas dicas para viajantes que começaram em 1854 e desenvolveram o que 

provavelmente foi a maior coleção de mapas do mundo. O notável sucesso desta sociedade 

inspirou atividades semelhantes em Paris e Berlim, onde as sociedades geográficas  

se expandiram rapidamente após 1850 sob direção do antigo ministro naval e colonial de Napoleão 

III, o marquês de Chasseloup-Laubat, e do Heinrich Barth. Novas sociedades geográficas também 

foram estabelecidas em outros lugares da Europa e nas novas cidades da América do Norte e do 

Sul (Heffernan, 2003). 

Um outro clube, o Travelers Century Club (TCC), poderá ser considerado um dos clubes de 

viagem mais exclusivos do mundo, com apenas um requisito de entrada, mas difícil: os membros 

do TCC devem ter visitado pelo menos cem países. Mais recentemente o TCC expandiu a sua lista 

para 324 destinos elegíveis, que incluem territórios como Prince Edward (uma província do 

Canadá) e Alasca (um estado dos EUA), uma vez que apenas existem 193 estados independentes 

na terra. Os atuais 324 territórios, conforme definidos pelo TCC, estão agrupados em 12 regiões, 

reconhecendo que muitas destas regiões não são países – o TCC distingue-os geográfica ou 

politicamente. Por exemplo, o clube vê a Sicília separada da Itália, assim como, as Ilhas de Páscoa, 

distintas do Chile. Consideram-se um clube flexível, uma vez que permitem aos membros contar 

como visita um destino em que apenas se faz escala sem sair do aeroporto. Caso o transporte 

seja terrestre, contam-se também as paragens que se fazem ao longo da viagem. Este clube conta 

com mais de 1.400 membros, alguns dos quais foram no mínimo a 100 territórios e outros 

viajaram por mais de 300 destinos. Para se tornar membro deste clube, terão de apresentar provas 

de como visitaram/estiveram nos 100 locais, preenchendo um formulário para solicitar a adesão. 

Após ser aceite como membro será exigida uma taxa anual, que é variável. Os membros têm 

acesso a várias reuniões, apresentações e seminários, viagens organizadas e atividades nas 21 

                                                           
4 Territórios do Canadá que estão dentro do círculo do ártico.  
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sedes do TCC em todo o mundo, bem como o cartão de membro um certificado e um alfinete. 

Gerou-se uma pequena competição entre os membros, fazendo com que existam vários níveis 

entre eles: 150 países é prata, 200 é ouro, 250 é platina e 300 é diamante. Aqueles que visitaram 

todos os 324 territórios recebem um globo giratório de cristal. Até 2015, apenas 15 membros 

receberam este prémio. Os fundadores deste clube, admitem que os principais benefícios da 

adesão deste clube, são o reconhecimento mundial ou o “poder de se gabarem”. O clube incentiva 

que todos sejam viajantes e não turistas, encorajando os membros a serem aventureiros pelo 

menos uma vez na vida, procurando os lugares mais remotos e obscuros da Terra. A maioria dos 

membros do clube está reformada, outros estão a colecionar lugares enquanto mantêm o trabalho 

e família. Muitas vezes, os membros juntam-se para conversarem sobre as experiências que têm 

das viagens partilhando informações úteis, especificamente sobre os destinos mais difíceis de 

alcançar ou mais incomuns, em eventos sociais, como almoços, jantares receções. A organização 

americana de “colecionar destinos” foi fundada em 1954, quando viajar era muito mais difícil do 

que é hoje. Ainda assim, em 1960, o clube apresentou 43 membros. Como os viajantes eram de 

toda a parte do mundo, e para que fosse mais fácil comunicar uns com os outros, em 2011, foi 

estabelecido uma “rede social” protegida por uma senha, chamada de Fórum TCC. O acesso a 

esta comunidade é exclusivo a membros do TCC e apenas poderá ser feito por convite. Os 

membros podem usar este fórum para publicarem mapas de viagem e fotos pessoais, partilham 

conselhos de viagem específicos e discutir sobre variados tópicos relacionados com viagens. 

Apenas em 2014 o TCC lançou a sua página no Facebook. 

Em 2000, Charles Veley, foi aos escritórios do Guinness em Londres com os seus 

passaportes, fotos e provas dos territórios que visitou, com o objetivo de obter o título de “homem 

mais viajado do mundo”. Logo depois, o presidente do TCC, escreveu em forma de protesto para 

o Guinness afirmando que, seria impossível certificar as reivindicações de Veley. Assim, o Guinness 

e o Traveler Century Club declararam que seriam incapazes de definir quem era o homem mais 

viajado do mundo, tendo eliminado este título. 

Um dos problemas da tentativa de quantificar viagens é determinar como dividir o globo. 

Poder-se-ia usar a lista de membros da Organização Internacional de Normalização de 163 países, 

a lista das Nações Unidas com 193 territórios reconhecidos ou a lista do TCC com 324 destinos. 

Procurando a validação que não conseguiu obter no Guinness, Veley em 2005 criou uma 

plataforma online, Most Travelled People (MTP), que combina quatro listas de destinos. 

Inicialmente, a lista original era de 573 territórios, começando mediante a racionalização das 4 
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listas existentes mais utilizadas (e.g., TCC5, Guinness6, DXCC7 e John Todd list) e transformando-a 

numa única lista mais detalhada. Estas quatro listas foram responsáveis por determinar as áreas 

de forma diferente, mas como eram muito confusas, Veley permitiu que os próprios usuários do 

MTP adicionassem 302 itens à lista. A maioria destas adições foram divisões de grandes países 

nos seus estados ou províncias constituintes. A partir do momento que os viajantes visitam mais 

de 150 territórios, para obterem crédito terão que provar de várias formas as suas visitas, com um 

carimbo de passaporte, um bilhete da companhia aérea, um recibo de cartão de crédito ou uma 

foto. A cada mês, os usuários são classificados num scorecard.  

A lista final do MTP consiste em 875 países, territórios, regiões autónomas, enclaves, grupos 

de ilhas separadas geograficamente e grandes estados e províncias. Veley, visitou 834 desses 

locais – ou 95% “do mundo” – dando-lhe o título que desejara, um dos homens mais viajados do 

mundo, ocupando a terceira posição do ranking do MTP, segundo as suas regras. 

Os cinco locais mais visitados pelos utilizadores do MTP são Londres, Nova Iorque, 

Amesterdão, Califórnia e Viena. Verifica-se, que os locais mais visitados são europeus e Estados 

dos EUA. Nota-se que a maioria dos utilizadores são essencialmente europeus e americanos. 

Quanto aos países menos visitados são ilhas do Oceano Pacífico (Minami Torishima, Marcus 

Island; Kure Island e Chersterfield Island) e locais na Antártida (Southern Queen Mand Land e 

Marie Byrd Land). Contudo, existem listas disponíveis que permite fazer a contabilização dos 

Países das Nações Unidas visitados, das praias, dos campos de golf e locais de mergulho por eles 

selecionados, assim como 519 restaurantes classificados por três e duas estrelas Michelin e os 

1051 lugares classificados pela UNESCO como património mundial. 

Segundo Stein (2013), Veley foi objeto de dezenas de histórias na televisão e nos jornais, 

alguns dos quais lhe entregaram a coroa de que foi ele quem mais viajou, sem fazerem grandes 

perguntas. Mas, com a crescente mediatização, começaram a surgir os rumores de 

competitividade de viajantes. Lew Toulmin, disse que Charles Veley, tem um título que qualquer 

um poderia ter. Jorge Sánchez, um espanhol, trabalhou durante as suas viagens para matar a 

                                                           
5 O TCC mantém uma lista de países e territórios. A lista não inclui apenas os Estados soberanos, mas também certos 

territórios, enclaves e grupos insulares. Em 1 janeiro de 2016, a lista continha 325 territórios. Para poder participar neste clube 

tem de visitar 100 ou mais territórios desta lista. O clube não tem nenhuma exigência quanto ao tempo que o viajante ficou no 

país.  

6 Esta é uma lista de pessoas que visitam os países. O número base acordado é o número de membros das Nações Unidas, 

dos quais existem 193.   

7 DXCC é uma lista de 339 entidades.  
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fome, dormiu debaixo de pontes, esteve preso em cinco países por atravessar a fronteira 

ilegalmente - escreveu um livro, “Meetings With Remarkable Travelers”, que tem um capítulo 

chamado: “Meeting With Charles Veley: The Speed of Light Traveler” em que relata que Veley, 

estava a viajar rápido demais pelos países, parecendo uma bola de ping-pong. Estiveram juntos 

no Saara, e Veley admitiu ter viajado a um ritmo vertiginoso, porque, uma vez declarado como o 

homem mais viajado do mundo, o ajudaria como especialista em assuntos internacionais. Quando 

este foi confrontado por Sánchez, sobre o que pensava sobre as ilhas de Salomão, que ele afirmou 

ter visitado, este respondeu que não sabia, porque só tinha visitado o aeroporto. Por fim, Sánchez, 

conclui que viajar com Veley, é a mesma coisa que comprar um bilhete para o cinema e regressar 

a casa sem ver o filme. Este representa o perigo de uma certa obsessão de contar territórios e de 

“matar” países. Lee Abbamonte, assume que não tem interesse em perder o seu tempo e dinheiro 

em visitar rochas ou icebergs no meio do oceano, admitindo que gosta de Veley como pessoa, 

mas discorda com o facto de ser considerado o homem mais viajado do mundo. O facto de ele ir 

apenas aos aeroportos e depois partir novamente faz parte da contagem? Isso é o que marca as 

pessoas viajadas? Quando confrontado com isso, Charles, admite ter apenas um objetivo, visitar 

todos os territórios (Stein,2013).  

Jeff Shea, acredita ter visto mais do mundo do que Veley: “Charles é a pessoa mais viajada 

de acordo com os seus critérios, e eu sou o mais viajado de acordo com os meus” (Stein, 2013). 

Shea um aventureiro de 60 anos, visitou todos os países, assim como escalou o pico mais alto de 

cada continente, andou cerca de 590 milhas em todo o Altiplano da Améria do Sul. Em resposta 

ao site do MTP de Veley, Shea criou a sua própria plataforma, com uma lista bem mais extensa: 

a SISO (Shea International Standards Organizations), que consiste em 3.978 territórios – aqueles 

que desejam “marcar” o Azerbaijão como um lugar visitado, não podem simplesmente alugar um 

carro na Turquia e passar a fronteira, mas têm que visitar cada um dos seus 78 territórios 

geograficamente distintos. Ainda assim, Shea admite que o seu método não é perfeito. 

Foi então em 2003, que Jeff Shea criou a SISO, que significa a lista de territórios 

subnacionais de 3166-2 da organização internacional de normas (ISO - International Standards 

Organizations) modificados por Shea. Em termos simples, a SISO é uma lista de todas as unidades 

territoriais e subnacionais de todo o mundo. O autor desta lista, diz ter tomado a consciência que 

a ISO (onde se inspirou para criar a própria lista) tinha um padrão de 3166 territórios. 3166-2 era 

a lista dos territórios subnacionais, ou províncias, formando um total de 3931 territórios. Após 

fazer alguns ajustes lógicos, chegou a uma lista representativa do mundo de 3978 territórios no 
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total. É uma lista de divisões de primeiro nível de todas as nações do mundo, por exemplo, cada 

estado dos EUA é um território, assim como as prefeituras do Japão, as províncias da França, os 

países do Reino Unido, divisões de Myanmar, e assim sucessivamente, aplicando esta regra em 

todos os países. No caso de Portugal, este encontra-se dividido pelas NUTS 2. O objetivo da SISO 

era estabelecer uma lista permanente e imutável de todos os territórios do mundo, para que os 

viajantes possuam uma referência para contar as suas viagens, quer seja no momento como daqui 

a cem anos, permitindo que haja comparações. Como existiam muitas listas de países e territórios, 

que ao longo dos anos continuavam a mudar e a ampliar-se, Shea sentiu a necessidade de 

estabelecer uma lista permanente que não fosse despótica, mas sim objetiva. Também queria 

estabelecer uma lista com detalhes suficientes para abordar adequadamente a quantidade de 

territórios do mundo, muitos dos quais são pouco conhecidos, de modo que um viajante tenha 

uma vida inteira de territórios para visitar e estudar. Devido aos detalhes dos territórios, esta 

plataforma teve pouca adesão, contando apenas com 51 usuários, até à data (2017). 50% da SISO 

são fragmentos de 1989. Shea considera que pode haver cerca de 10 pessoas que alcançaram 

todos os territórios, duvidando que haja muito mais do que isso, caso a lista se torne popular 

acredita que, poderá chegar aos 40 viajantes a percorrerem os 3978. Contudo, a SISO permitirá 

que qualquer viajante em qualquer época, compare onde esteve e o que fez em relação a outros 

viajantes. 

No ano de 2012, Harry Mitsids, fundou o The Best Travelled – Dare Share Discover (TBT), 

cujo principal objetivo é ser uma plataforma de viagens de referência para viajantes competitivos 

e para o púbico em geral. Harry, sentiu que nas plataformas já existentes, faltava algo apelativo, 

portanto decidiu criar uma plataforma com um design elegante em termos de cores e 

funcionalidades, em que seja de fácil navegação e intuitiva, fornecendo estatísticas relevantes e 

atualizadas, bem como mapas das viagens realizadas pelos seus membros. Promoveu também 

uma fácil publicação de histórias e fotografias de viagens, incluindo uma grande variedade de links 

de viagens e blogues pessoais de viagens. Um outro aspeto que os criadores do TBT sentiram 

necessidade foi uma divisão do mundo mais lógica. Consideraram que para os grandes viajantes 

apenas os 193 países das nações unidas não eram suficientes, mas também as outras divisões 

não faziam nenhum sentido inerente e pareciam ser bastante desequilibradas em alguns territórios 

(e.g. países desenvolvidos) ou ilhas remotas, não havia uma visão equilibrada do mundo. Além 

disso, um dos objetivos da TBT, era criar uma comunidade sensata para os grandes viajantes 

assim como para aqueles que ainda estão a começar as suas viagens. Assim, o TBT conta com 
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uma lista de 1281 territórios que poderão ser colecionados pelos viajantes. Para ajustar esta lista, 

trabalharam com alguns dos mais experientes viajantes de forma a tentarem uma divisão 

equilibrada, desafiando os usuários a explorar mais do mundo e não visitar apenas territórios 

óbvios (ex. capitais), mas sim, os territórios que estão pelo caminho. A principal base são os 

países, que em quase todos os casos, são divididos pelo menos em dois territórios.  

Os viajantes desta plataforma têm como principais destinos Londres (Reino Unido), Paris 

(França), Moscovo (Rússia), Amesterdão (Holanda), Barcelona (Espanha), Nova Iorque (Estados 

Unidos), Roma (Itália), entre outros, e dos menos visitados destacam-se ilhas Paracel (China), 

Heard e ilhas McDonald (Austrália), ilha Clipperton (França), ilha Spratley (China), Galguduud e 

Mudug, Lower Juba e Gedo (Somália), entre outros. Para finalizar, existem outras listas disponíveis 

na plataforma, em que estão apenas as capitais, sendo que os viajantes podem selecionar as que 

já visitaram, assim como as cidades europeias, africanas, americanas e australianas, os 

aeroportos, marcos famosos, ilhas, rotas e estações de comboios, festivais, museus, linhas aéreas 

e as fronteiras atravessadas. 

 

3.3 Síntese Conclusiva 

No final do século XVIII e no início do século XIX, a Geografia nos Estados Unidos e na  

Grã-Bretanha era um projeto diversificado que englobava uma variedade de práticas que decorria 

de uma diversidade de interesses sociais e cognitivos (Livingstone, 1991). Com o decorrer dos 

anos, e com o crescente desenvolvimento das tecnologias, houve uma transformação da 

sociedade. A inteligência humana procura constantemente soluções eficazes para responder às 

suas necessidades, tornando-lhes a vida mais fácil. As sociedades vão-se adaptando e evoluindo 

consoante a evolução tecnologia. O mesmo aconteceu no seio dos viajantes. Viajar não era uma 

prática que estava ao alcance de todos. De entre vários clubes, destaco (a título de exemplo): o 

TCC, criado para os homens diplomatas, para discutirem possessões territoriais e viagens no 

contexto de exploração. Mais tarde foi criado um outro clube, o TTC; permitindo aos viajantes que 

se reunissem de forma a partilhar e contar as suas viagens, as aventuras que enfrentavam, a 

melhor forma de chegar ao destino, entre outros aspetos. Para que fosse possível esta troca de 

experiências, os clubes possuíam sedes. Eram clubes exclusivos, em que a entrada para os 

mesmos era “exigente”. Passados mais de 100 anos, começaram a aparecer as primeiras 

plataformas destinadas aos viajantes online. Umas surgiram por ambição, outras por necessidade. 

Alguns destes clubes passaram a ter website incluindo um fórum. Passamos assim de um clube 
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apenas de homens, para clubes de pessoas que tivessem viajado pelo menos em cem territórios, 

até às plataformas online para os viajantes. Deste modo, os interessados e os utilizadores foram 

aumentando. 

A nível demográfico, em janeiro de 2018, o MTP, tem um total de 12.204 usuários ativos, 

representando 143 países. Verifica-se também que 459 dos usuários são portugueses mantendo 

assim a 5ª posição dos mais ativos. Os homens mantêm a liderança a nível de utilização com 74% 

e as mulheres com uma percentagem de 26%. Quanto ao TBT, conta com mais de 18.000 

usuários de várias idades e nacionalidades.  

No que diz respeito às faixas etárias verifica-se que os viajantes que utilizam estas 

plataformas têm entre os 13 e os 80 anos. Os principais utilizadores destas plataformas, têm 

idades compreendidas entre os 30 e 49 anos, sendo estas as faixas etárias mais de metade dos 

usuários do TBT. Faz-se a ressalva que há uma grande adesão ao TBT (comparativamente ao 

MTP) dos jovens com idades entre 20 aos 29 anos, isto talvez se deva ao facto desta plataforma 

estar mais ativa nas redes sociais, e do design apelativo do Website. Em contrapartida os 

utilizadores seniores, são mais ativos no MTP do que no TBT, ainda que seja uma diferença 

insignificante. Ainda assim, a faixa etária predominante é dos 30 aos 39 anos, como se pode 

verificar na figura 1. 
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Fonte: MTP e TBT. Elaboração própria.  

Com a progressiva abertura das sociedades, estas plataformas (e.g. MTP, TBT) de 

colecionar destinos, perderam alguma relevância. A forte influência das redes sociais e blogues no 

quotidiano da sociedade, fizeram com que os viajantes optassem por estes meios com o objetivo 

de colecionarem as suas viagens e, de um certo modo, vangloriar-se. No capítulo 5, este tema das 

plataformas será aprofundado, no que toca às listas dos mesmos. 
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Figura 1 - Utilizadores do TBT e MTP segundo as faixas etárias, dados referentes a 
janeiro de 2018. 
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4. Os viajantes e o “público”  

O turismo é sem dúvida um fenómeno que está em constante evolução. Nos últimos anos, 

a prática do turismo tornou-se mais fácil e acessível, quer pelas viagens lowcost ou pelo aumento 

da qualidade de vida das pessoas em geral, sendo que no mundo desenvolvido quase toda a gente 

pratica turismo. Com o aumento das viagens e ao mesmo tempo das tecnologias, vários são 

aqueles que pretendem dar a conhecer as suas viagens e de uma certa forma, ganhar uma 

notoriedade social. 

Assim, este capítulo incide sobre numa das componentes mais empíricas da presente 

dissertação. Partindo dos vencedores de prémios da BTL - Feira Internacional de Turismo de 2017, 

foram selecionados para análise quatro blogues premiados, assim como o blogue de João Cajuda, 

considerado por diversas entidades e comunicação social (Rise Social Media; Revista Sábado, por 

exemplo) como um dos bloggers de viagem mais influente das redes sociais. O presente capítulo 

faz com uma abordagem comparativa entre estes blogues, detalhando os seus os objetivos, os 

seus seguidores, bem como a profissão dos bloggers em questão. 

 

4.1  A procura da exposição pública e da notoriedade e Visibilidade  

Na obra de Urry, “The Tourist Gaze” (1990), a experiência turística tem uma natureza 

fundamentalmente visual e a de troca das práticas turísticas relacionam-se com as transformações 

da forma de observar as pessoas e com as espectativas do que se espera ver (Zusman et al., 

2007: p.21). Para Urry, o turismo é uma atividade pós-moderna que exige o reconhecimento do 

pós-turista, alguém consciente e indiferente à autenticidade ou inautenticidade que observa, mas 

que sobretudo procura experienciar uma viagem, seja ela à Papua Nova Guiné numa aldeia 

tradicional remota, num resort no Algarve ou na Disneyland Paris. Isto é, a condição pós-moderna 

encontra na artificialidade e representação do real uma realidade desejada do que a própria 

realidade (Bernardo, 2013: p.16). 

Viajar é experienciar aventuras e culturas diferentes, e desperta ao viajante (sobretudo os 

mais jovens) uma necessidade de expor essas experiências quer seja com os amigos, quer seja 

com outros viajantes, procurando a credibilidade de conhecimento de uma pessoa ou até mesmo 

para se gabarem. 

A internet teve um rápido crescimento comparativamente às outras tecnologias, com 

impactos significativos em grande parte do mundo. Novas formas de viagens “virtuais” e 
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“imaginárias” começaram a surgir estando sempre combinadas com as viagens físicas. Os 

smartphones, em muitas sociedades são uma nova tecnologia, que se envolve especialmente nas 

novas maneiras de interação e comunicação mesmo estando em movimento, fazendo estar 

presentes, e ao mesmo tempo ausentes. Este crescimento das tecnologias de informação e 

comunicação está a permitir novas formas de coordenação de pessoas, reuniões e eventos. O 

aprovisionamento multinacional de diferentes componentes de produtos manufaturados envolve a 

entrega just-in-time de todo o mundo (Urry & Sheller, 2006). Deste modo, a internet tem-se tornado 

o meio de comunicação e informação mais influente dos últimos anos, devido ao seu constante 

crescimento. O hábito de acesso a todo o instante, não é explicado somente pelo facto de estarem 

contactados com a família e amigos mais próximos, mas também, para divulgarem os pequenos 

e grandes acontecimentos da vida. Mais do que aproveitar as viagens, a sociedade quer mostrar 

que viajou, e nada melhor do que partilhar fotos na internet (Carril, 2013: p.4). 

Existem empresas turísticas que oferecem viagens a figuras públicas para que estas 

partilhem a sua experiência de modo a atrair turistas a esses locais. Os viajantes procuram cada 

vez mais as redes sociais para darem a sua opinião dos territórios visitados, acabando por 

influenciar o seu círculo de amizades online, e muitos desconhecidos que os seguem nestas redes. 

“O futuro destas comunidades passará pelo desenvolvimento do seu papel na própria viagem, 

através da integração com os aparelhos móveis e pela georreferenciação” (Dippelreiter et al., 2008 

in Torres 2012: p.21). No final da década de 1990, os sites das redes sociais começaram a 

aparecer com o objetivo de ajudar as pessoas a encontrar, formar e manter relacionamentos 

sociais (Henderson, 2009). Assim as redes sociais tornaram-se o maior local para os viajantes 

irem ao encontro da notoriedade e exposição pública.  

Atualmente existem diversas formas de os viajantes divulgarem as suas viagens. A prática 

mais comum são as redes sociais com maior aderência: Facebook, Instagram e Twiter. Existem 

também viajantes que recorrem aos blogues (sendo mais frequente em figuras públicas e 

profissionais), websites de viajantes (e.g. Most Travelled People, Travelers Century Club), artigos 

em revistas específicas, livros, programas de televisão, entre outros. O leque de escolha é variado. 

Cada vez mais os viajantes recorrem às redes sociais para procurar, planear as suas 

viagens, partilhar experiências dos destinos, hotéis e outros. As redes sociais são locais 

privilegiados de recolha de informação mais estruturada e agregada de outros viajantes e partilha 

de experiências (Casaló, et al. 2011 in Torres, 2012: p.18). “Uma imagem vale mais do que mil 

palavras”, uma afirmação popular, que se contextualiza neste caso, uma vez que os viajantes 
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partilham fotografias nas suas redes sociais atraindo outros viajantes a esses locais sendo também 

uma forma de recordar essas viagens ao invés de guardar num disco ou numa pasta do 

computador. É também uma forma de contabilizar os locais visitados. 

Segundo Magrini (2017), todos os dias são publicadas 80 milhões de fotografias no 

Instagram. Esta é a rede social do momento, com 6 anos de existência, continua a ter mais de 

500 milhões de utilizadores que acabam por influenciar e deixam-se influenciar por outros através 

de imagens e vídeos. Sendo uma rede que se baseia em fotografias, e sendo as imagens os pilares 

das viagens que todos fazem, ou querem fazer, as redes sociais acabam por permitir que os 

utilizadores possam sonhar com territórios, culturas e outras formas de estar e viver. Páginas de 

viajantes, ou de lazer e destinos, têm milhões de seguidores, e através delas vai-se em busca de 

um destino de sonho e também da inspiração para viajar. As fotografias de “lugares perfeitos” ou 

as “fotografias perfeitas” de territórios, quando colocadas online por viajantes quase profissionais 

ou que se apresentam como tal, fazem com que quem queira partir numa aventura tome decisões, 

influenciando muito mais do que panfletos, agências de viagens e anúncios da internet. Chris 

Burkard, um fotógrafo de viagens que tem mais de dois milhões de seguidores no Instagram, 

afirma que já conheceu pessoas que viajam para certos territórios inspirados nas suas fotografias, 

o que não acontecia há 10 anos. 

 

4.2 Análise de viajantes 

Para a maioria das pessoas, a viagem é uma atividade de lazer, tomada como uma 

oportunidade para entrar casualmente em novas vistas, sons, cheiros e sensações. O cumprimento 

deste ato, contrasta com a vida quotidiana. Viajar é escapar, é um desafio. A viagem é um desvio 

da normalidade. Mas o que acontece quando a viagem se torna um modo de vida?  

À medida que o século XX ia chegando ao fim, começou a aparecer uma nova forma de 

“autoexpressão” na internet, chamado de “logs da Web”, que de imediato se abreviou para blogue. 

Este era assim o novo tipo de revista online que teve uma rápida adesão, não só por designers e 

escritores da internet, mas por milhões de usuários comuns que desejavam expressar opiniões 

sobre notícias do dia, música ou restaurantes, análise dos desenvolvimentos tecnológicos ou 

apenas para manter os familiares informados sobre ações que faziam. Nos dias de hoje, os blogues 

podem ter papéis institucionais e pessoais. Os blogues “clássicos” assemelham-se a um diário. O 

escritor adiciona conteúdos ao seu blogue diária ou semanalmente, ou quando há algo de novo a 

ser dito ou respondido. Na verdade, o que os torna diferentes das revistas tradicionais é a ligação 
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e a interatividade. Quando um blogger escreve algo como uma notícia, ele ou ela quase sempre 

inclui um link da Web que pode levar o leitor diretamente para a fonte em questão. A interatividade 

dá a oportunidade aos leitores de comentarem a publicação do diário ou responder a alguém que 

já tenha comentado, podendo criar rapidamente uma série de comentários e troca de ideias ou 

opiniões em tempo real (Henderson, 2009). Há 20 anos, sendo que o primeiro blogue surgiu em 

1997, por Jorn Barger, que estes diários se mantêm ativos na internet e converteram-se numa 

indústria. Cada vez mais bloggers portugueses estão a profissionalizar-se e a tornar-se 

celebridades. Sendo este um negócio rentável, há quem esteja disposto a deixar carreiras para 

estar na blogosfera a full-time e criar tendências com o apoio técnico de agências especializadas. 

Identificou-se a BTL – Feira Internacional de Turismo que organiza, pela quarta vez, em 

2017, o BTA – Blogger Travel Awards, que se destina a premiar os melhores blogues de viagens 

em colaboração com a TAP Portugal. Os nomeados estão entre as seguintes categorias: viagens 

pessoal, fotografia de viagens, viagens profissional e melhor blogue de viagens eleito pelo público. 

Em 2017 houve mais de 120 inscrições. A escolha do júri, tem em atenção os seguintes critérios: 

qualidade da informação e escrita, relevância dos temas abordados, criatividade, inovação e 

imagem gráfica. Este é um evento que tem crescido bastante e pelo qual o público apresenta cada 

vez mais interesse, sendo que na última edição contou com mais de 4 mil votos para a categoria 

de “melhor blogue de viagens eleito pelo público”. Os Bloggers Travel Awards pretendem destacar 

os blogues de viagens “publicados em Portugal ou de língua portuguesa” que mais se destacaram 

no ano anterior, a eleição tem em conta “a importância dos temas abordados, a qualidade de 

informação e a escrita, a criatividade, a inovação e a imagem gráfica”. Viaje Comigo, Viajar entre 

Viagens, Got2Globe e Alma de Viajante, foram os blogues vencedores. 

Então, optou-se por fazer uma análise a cinco blogues, todos eles muito diferentes, com 

profissões distintas e as mais diversas formas de viajar, mas também têm pelo menos dois 

objetivos em comum: a partilha das suas viagens com o público e o gosto de viajar. Os critérios 

de seleção foram sobretudo a relevância social ou notoriedade que é atribuída a estes viajantes, 

medida através da obtenção de distinções em feiras/eventos/concursos e no número de visitas 

que estes têm numa área. Pretende-se deste modo estudar a notoriedade e visibilidade dos 

viajantes. Assim, foram escolhidos os quatro blogues premiados pela BTL e o blogue do João 

Cajuda que foi considerado mais influente com base nas redes sociais. Na figura que se segue, 

estão os logotipos de cada blogue: 
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Figura 2 - Logotipo dos blogues 

 

 

 

 

 

Fonte: Viaje Comigo (2018); Viajar entre Viagens (2018); Alma de Viajante (2018); Got2Globe (2018); João Cajuda 

(2018). 
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Quadro III - Relação dos Blogues selecionados (por ordem de seguidores no Facebook) 

Blogue Criador/es Profissão 
Data de 

Fundação 
Prémios 

atribuídos (2017) 
Outros prémios Objetivo 

Seguidores no 
Facebook e 
Instagram8 

João Cajuda João Cajuda 
Blogger de viajens 

profissional e 
videographer 

2013 
Blogue mais 

influente (Rise 
Global) 

- 

Diário das suas aventuras pelo mundo e uma 
seleção de destinos e lugares que mais gosta. 
Tenciona partilhar o seu trabalho e inspirar os 
outros a viajar. 

577.573 
 

216.000 

Alma de 
Viajante 

Filipe Morato 
Gomes 

Blogger Profissional 2001 
Eleito pelo público 

(BTL, 2017) 

FITUR 2018; Bloggers Open 
World Awards 2017; Melhor 

Blogue Profissional (BTL, 
2016) 

Inspirar a viajar mais e melhor, a viver em vez de 
ver, a estar em vez de passar. Mostrar que todos 
podem viajar, e não é preciso ser rico para viajar. 
Provar que há pessoas boas em todo o mundo, ao 
contar histórias delas e com elas. 

218.411 
 

4.665 

Viajar entre 
Viagens 

Carla Mota 
Rui Pinto 

Professora de 
Geografia no ensino 

secundário 
Professor de Física 

e Química no 
ensino secundário 

- 
Melhor Blogue de 
Viagens Pessoal 

(BTL, 2017) 

FITUR 2018; Blogue do ano 
(Capital média 2017); Melhor 

Blogue eleito pelo público 
(BTL, 2014 e 2016);Melhor 
Blogue de Viagens Pessoal 

(BTL, 2015) 

Contar estórias e histórias e ser também um local 
de divulgação científica. Inspirar pessoas a viajar 
através de fotografias ou citações 

34.692 
 

14.900 

Viaje Comigo 
Susana 
Ribeiro 

Jornalista 2013 
Melhor Blogue 

Profissional (BTL, 
2017) 

Melhor Blogue eleito pelo 
público (BTL, 2015) 

Partilhar dicas sobre viagens, gastronomia, 
atividades com crianças, noticias e passatempos 
no sector do turismo 

33.576 
 

13.800 

Got2Globe 
Marco Pereira 

Sara Wong 
Redator publicitário 

Fotógrafa 
2014 

Melhor Blogue de 
Fotografia de 
Viagens (BTL, 

2017) 

- 

Incentivar uma vasta audiência de viajantes 
nacionais e internacionais a viajar e ajudar na 
escolha dos destinos e estarem preparados para 
o que vão encontrar, através de três elementos: 
texto, vídeo e fotografia 

6.612 
 
744 

Fonte: Viaje Comigo (2018); Viajar entre viagens (2018); Got2Globe (2018); Alma de Viajantes (2018); João Cajuda (2018). 

                                                           
8 Dados referentes a 8 fevereiro de 2018. 
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Após análise do quadro III, encontram-se várias características comuns entre os viajantes 

selecionados. Os objetivos apresentados por estes viajantes para a criação dos blogues, são 

semelhantes: partilhar dicas dos destinos e inspirar pessoas a viajar através de audiovisuais. Todos 

os blogues são recentes, ainda assim, são várias as pessoas que não residem em Portugal que 

vão dando dicas dos vários locais que os bloggers publicam. Alguns viajantes que gostam de contar 

as suas experiências, vão dando também dicas através dos seus comentários. Tendo em conta o 

quadro I (que se encontra no subcapítulo 1.1), referente às tipologias de turistas apresentadas por 

diversos autores, pelo que se pode averiguar pelas fotografias, vídeos e experiências que os 

viajantes publicam nos blogues, todos eles são mochileiros, planeiam a sua viagem de modo a ter 

contacto com os residentes, estando dispostos a envergar numa cultura diferente daquela que 

estão habituados, procurando novas realidades para romperem o quotidiano. Contudo, estes 

também demonstram estar motivados pelo status social. Produzem conteúdos publicitários, de 

modo a fazer publicidade a destinos turísticos, hotéis locais e agências turísticas acabando por 

patrocinar as suas viagens. Assim sendo, estes viajantes, enquadram-se na tipologia de Drifters e 

Exploradores de Cohen, de Alocêntricos de Plog, Sonhadores de Burns e Quase Psicocêntricos e 

Psicocêntricos de McIntosh.  

Abrangem também uma vasta audiência internacional. Segundo os autores do blogue viajar 

entre viagens, o mesmo é visto em mais de 130 países. De acordo com a revista Sábado, viajar 

entre viagens e o blogue de João Cajuda (ocupando a posição 12 do Rise Global9) são dos blogues 

mais influentes de Portugal em 2018 (Arsénio & Lito, 2018). Entre eles, neste momento, João 

Cajuda é o que tem mais seguidores nas redes sociais (Facebook e Instagram). Por ser 

considerado como uma figura pública devido à sua participação em novelas, a divulgação do seu 

blogue foi um processo rápido e facilitado. Depois deste, segue-se o Alma de Viajante e o Viajar 

entre Viagens.  

Em suma, os viajantes partilham constantemente fotos das suas viagens, e os motivos 

passam por, vangloriar que estiveram naquele lugar, ou pela partilha de uma fotografia bonita ou 

até mesmo para recordarem o lugar em que estiveram. Como nas redes sociais não podem fazer 

grandes descrições das suas experiências, aventuras, locais por onde passaram, o que comeram, 

entre outras, então optam pela criação dos blogues. Após a análise dos blogues, foi possível 

                                                           
9 Este ranking classifica os milhares de bloggers de viagem, marcados pela influência das redes sociais usando a pontuação 

Klout (50%) e nas conversas do Twitter que contém a palavra “viagem” (50%). Os tweets, retweets e menções que contém a palavra 

“viagem” ou relacionadas recebem pontos. A pontuação é lançada semanalmente, todas as quartas-feiras. 
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constatar que estes iniciaram a sua partilha, quer através de fotografias quer mediante opiniões 

pessoais, por diversão e até mesmo, para partilhar as suas vivências com outros possíveis 

viajantes. Pretendem sobretudo dar a conhecer o mundo através de relatos, fotografias e as 

histórias e estórias que vivem ao longo das suas viagens. Estes viajantes são relativamente jovens 

e formados, gostam de viajar e mostrar o que fazem e por onde passam. Embora influenciem 

viagens e destinos, nem todos se consideram “agências de viagem”, ou seja, não marcam viagens, 

apenas dão informações. Marco Pereira, Sara Wong, Filipe Morato Gomes e João Cajuda são 

viajantes profissionais. No entanto, Carla Mota e Filipe Morato Gomes, são líderes da agência 

Nomad10, organizam grupos para fazerem viagens.  

 

4.3 Síntese Conclusiva 

A Internet é o meio de comunicação mais fácil, rápido e influente de chegar ao público-alvo, 

isto deve-se ao seu desenvolvimento dos últimos anos, permitindo às pessoas de criarem os seus 

blogues. Com o aparecimento das redes sociais, este efeito de divulgação, tornou-se ainda mais 

rápido e eficaz. Deste modo, vários são os bloggers que recorrem a estas redes para publicarem 

as suas viagens, influenciando os seus seguidores para visitar os locais por onde estes passam. 

A linguagem do turismo está cheia de superlativos. Uns revelam o “segredo da Pérsia”, 

outros são “conhecedores”, “os mais experientes”, mas todo este “conhecimento” é relativo uma 

vez que não é possível medir o conhecimento que cada um tem dos territórios por onde passam. 

Visitar o mesmo território várias vezes e mesmo que permaneça no mesmo um longo período do 

tempo não faz com que conheça completamente esse lugar, que conheça os seus segredos, entre 

outros. Estes títulos adquiridos pelos viajantes, a meu ver é marketing, uma forma de “vender o 

seu produto”.  

  

                                                           
10  “As nossas viagens são baseadas na curiosidade. Dando-lhe a oportunidade de se divertir, enquanto conhece novas 

pessoas e culturas, vivendo a aventura da descoberta e do contato próximo. Uma equipa de líderes de viagem portugueses trabalha 

em conjunto com guias locais para que faça parte das regiões que visita e para que não se limite a ser um mero turista que apenas 

espreita o outro lado do vidro. Para que se possa envolver de uma forma mais natural no quotidiano local, acumulando histórias 

enriquecedoras e inesquecíveis. Os nossos grupos são pequenos (em média 12 viajantes), os alojamentos são de cariz familiar e 

os transportes são locais (sempre que possível). Resumindo, as nossas experiências são autênticas” (Nomad, 2017). 
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5. Proposta de um índice de viajantes 

Este último capítulo representa a etapa mais empírica desta dissertação, no qual são 

apresentadas as questões de partida, assim como, os fatores considerados importantes para uma 

hierarquização de viajantes. Seguidamente é descrito o processo efetuado para o teste de um 

índice e o respetivo ranking.  

Como já foi mencionado em capítulos anteriores, no terceiro subcapítulo, estão designados 

todos os critérios adotados para a criação de uma lista com a divisão do globo, assim como uma 

análise crítica às listas já existentes.  

Este capítulo está dividido em três subcapítulos, o primeiro corresponde às questões de 

partida que levaram à escolha da temática desta dissertação, de seguida os aspetos e fatores 

considerados importantes para a hierarquização. Dentro deste subcapítulo, existem quatro 

secções terciárias, no qual estão descritos e cartografados os critérios anteriormente supracitados. 

Por fim, encontram-se expostas entrevistas realizadas a oito viajantes, cujos motivos das suas 

viagens são diferenciados.  

 

5.1 Questões de Partida  

Na época atual, viajar nunca foi tão fácil e está ao alcance de muitos. Portanto definir um 

viajante experiente torna-se difícil, havendo múltiplas perspetivas sobre o que deverá ser estimado 

para definir esta experiência, se bem que, é impossível quantificar ou comparar o grau de 

conhecimento dos locais que os viajantes têm/obtêm durante as suas viagens. Muitos viajantes 

contam os territórios que visitam de diferentes formas - colecionando objetos, contando em 

histórias as suas viagens, em mapas com pins, entre outros. Também há viajantes que optam por 

fazer esta contagem em plataformas já desenhadas para eles, como adiante será discutido. 

Os clubes e plataformas que já foram discutidas anteriormente no capítulo 3, permitem que 

os viajantes colecionem territórios, possibilitando uma contagem por vezes bastante simples dos 

mesmos. Conclui-se que existem discrepâncias entre eles e uma forma muito simplificada, no meu 

entender, de contar viagens. 

Tanto os clubes de viajantes, como as diversas plataformas existentes, criaram as suas 

próprias listas com a divisão do globo. Após uma análise comparativa, verifica-se que estas 

apresentam desequilíbrios bastante fortes nos diferentes países. Na minha perspetiva, algumas 
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listas têm territórios em excesso, outras em défice. Numa fase posterior, estão explicados alguns 

exemplos destes casos.  

Outra questão chave que se levanta nesta dissertação, relaciona-se com a distância, isto é 

de forma simples, com partida de Portugal, uma viagem a Nendo (Ilhas Salomão) não deve de 

contar o mesmo como uma viagem a Espanha, uma vez que existem fatores, no antes e durante 

a viagem que terão de ser tomados em conta. Mas o que poderá constituir uma visita? É suficiente 

atravessar a fronteira, ou é necessário comer uma refeição no destino? Passar a noite? Para tal é 

proposto um índice que partiria de uma crítica clara de contar territórios, em que vários aspetos 

serão tomados em atenção para que a hierarquização de um viajante, seja mais coerente e 

transparente. Ainda assim, este é um exercício bastante subjetivo. 

 

5.2 Aspetos a ter em conta para o índice 

Existem várias premissas a ser consideradas para a hierarquização de um viajante. A 

presença física num território tem um valor, mas o que é um território? Poderia considerar como 

território um país, uma cidade ou a região administrativa de cada país. Optando por não o fazer, 

devido às diferentes áreas de cada território e não sendo estes todos iguais e proporcionais, optou-

se por dividir o mundo em diversas regiões e territórios. Decidiu-se agrupar o mundo em dez 

grandes regiões (ver anexo C), dentro de cada uma dessas regiões estão representados os 

territórios dos respetivos países, podendo estes ser: ilhas, enclaves e continente. Deste modo, 

foram escolhidos critérios para que fosse uma divisão territorial proporcional de cada país (este 

tema, está abordado no subcapítulo que se segue, 5.3). 

O tempo de permanência é diretamente proporcional às oportunidades que os viajantes 

têm de interagir com os territórios e com as pessoas. Se isto acontece ou não, é um assunto 

diferente, que tem de ser ponderado. Para fazer a contabilização deste aspeto, consideraram-se 

dois fatores: o número total de noites e o número máximo de permanência em dias. O número 

total de noites está classificado numa escala com diferentes valores (ver figura 3). Se o viajante 

permanecer 30 ou menos noites nesse território não terá qualquer acréscimo face ao facto de lá 

ter estado. Um acréscimo acontece caso o viajante permanecer nesse território mais de 30 noites, 

isto porque - por exemplo, numa viagem de vários dias cujo transporte utilizado é o terrestre, as 

noites que passam num território para descansar não são contabilizadas, só se ultrapassar as 30 

noites. Em contrapartida, a estadia máxima em dias consecutivos no território, tem classes mais 

pequenas comparativamente ao número de noites no total. Assim sendo, esta inicia com a opção: 



[55] 

inferior a uma semana. Esta opção não valerá pontos, apenas serão contabilizados pontos a partir 

da opção: de uma a duas semanas, que contará 0.5. A escala máxima, que valerá 8 valores é 

superior a um ano. 

O número de vezes que visitou o mesmo lugar será também moderado. Desta forma, a 

visita será multiplicada por 
1

10
 da bonificação (considera-se como bonificação a distância, a 

perigosidade e os vistos, estes temas serão abordados nas secções terciárias que se seguem), ou 

seja, 𝑍 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 × 10% × 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠. Salienta-se que Portugal 

não conta como um país visitado, uma vez que se parte do princípio que o utilizador/viajante 

reside no mesmo. Mas nos arquipélagos dos Açores e a Madeira, já são contabilizados. Na figura 

3, estão representados detalhadamente todos os fatores que constituem o índice de modo a que 

seja mais percetível. Mais à frente, serão esmiuçados todos os pormenores destes fatores, assim 

como, o processo para chegar a cada um e as categorias estabelecidas. 

 

Figura 3 - Esquema detalhado sobre os fatores do índice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria.  
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Para testar a funcionalidade deste índice, e recorrendo ao programa de cálculo Excel, foi 

criada uma tabela, como se pode verificar no quadro IV. Esta inclui todos os fatores previamente 

descritos com a respetiva pontuação, para que fosse possível apresentar a viajantes. Após a 

realização de vinte e três testes a pessoas distintas, umas que viajaram mais do que outras, foi 

possível comparar os diferentes valores, de modo a obter diversas classes do ranking.  

Quadro IV - Tabela teste como os resultados adotados para construção do índice de 
viajantes 

Fonte: Elaboração Própria. 

Esta tabela é constituída por nove colunas. Na primeira coluna estão agrupadas as grandes 

regiões, onde os viajantes selecionam visitadas. Após essa seleção, são automaticamente filtrados 

os respetivos países e na terceira coluna serão exibidos todos os territórios pertencentes a cada 

um deles. Posteriormente os viajantes selecionam quais os territórios visitados, o número total de 
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noites, assim como, a estadia consecutiva (estes valores constam de uma lista pré-definida). De 

seguida, na coluna “visitas” os viajantes selecionam o número de vezes que visitaram aquele 

território. Como já foi referido anteriormente, 10% deste valor será multiplicado pela bonificação, 

cujo resultado estará expresso na última coluna. Esse resultado, não é o valor que indicará a 

pontuação final. Numa outra folha de Excel, será feito todo o somatório (quadro V). 

Quadro V - Somatório para obtenção do resultado do índice de viajantes 

Fonte: Elaboração Própria 

Esta folha tem como objetivo fazer o somatório de todos os fatores, de modo a obter um 

valor total. Após este processo e descoberta a pontuação final, será possível perceber qual a sua 

hierarquização através do quadro VI. Para tal foram determinadas cinco classes baseadas e 

ajustadas em testes anteriormente realizados a pessoas que viajaram em diferentes situações e 

com diferentes experiências.  

Quadro VI - Ranking de Viajante 

Pontuação Classificação 

< 49 Iniciado 

50-149 Bronze 

150-299 Prata 

300-449 Ouro 

> 450 Platina 

Fonte: Elaboração Própria 

Como referido anteriormente, foram realizados vários testes a diferentes viajantes para que 

fosse possível a execução deste ranking. Um viajante que tenha visitado mais de 150 territórios 

dos 838, e residiu em cinco territórios, enquadra-se na categoria de ouro. Já um viajante que 
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apenas visitou 7 territórios e residiu em apenas um desses territórios (não é contabilizada a 

residência em Portugal) ainda será considerado um iniciado.  

Contudo, existem dificuldades na operacionalização das ponderações e pontuação de cada 

fator. Nomeadamente no tempo de estadia, número de vistas, perigosidade e obtenção do visto. 

No que diz respeito ao tempo de estadia poderão surgir casos em que este fator é um pouco 

ingrato, uma vez que cada caso é um caso, e cada viajante é um viajante. Um viajante que 

permanece num território por um curto período de tempo, em apenas uma semana poderá 

conhecer mais desse território do que um viajante que permanece no mesmo território, por 

exemplo, mais de um mês. Isto acontece porque, o espírito do viajante e a motivação da viagem 

será o ponto que os diferencia. Um outro aspeto é o número de visitas a um lugar, isto porque, 

um viajante que se desloque a um lugar várias vezes porque vai visitar um familiar/amigo, poderá 

obter uma maior pontuação só porque visita várias vezes esse território, no entanto, esse mesmo 

viajante, durante a sua estadia esteve restringido à habitação dos seus familiares, fazendo entrar 

novamente a questão da motivação da viagem. A motivação da viagem poderá influenciar a 

hierarquização do viajante, mas este não poderia ser um fator porque teria uma logística muito 

complicada. Outra questão que também foi levantada é a perigosidade do local. Embora seja um 

fator com uma baixa pontuação, acaba por ser influenciado, supondo que uma pessoa que viaja 

numa situação de missão diplomata, acaba por ir “protegida” em comparação a um viajante 

“normal”, assim como a questão dos vistos, será muito mais fácil a obtenção do visto do que a 

um viajante “comum”. Para que todas estas questões pudessem ser mais rigorosas, considera-se 

que todos os viajantes viajam em lazer e que todos obtêm o mesmo perigo assim como as mesmas 

dificuldades. Através de entrevistas, foram expostos todos estes aspetos a diversos viajantes, cujas 

suas viagens foram realizadas em diferentes contextos.  

Seguidamente, apresentam-se os critérios para a divisão territorial do globo, de modo a 

obter-se uma lista com padrões específicos. Posteriormente, abordar-se-á a temática das 

bonificações, que incluem a existência ou não de obrigatoriedade de obtenção de visto para um 

determinado destino, a perigosidade do mesmo, segundo um índice global existente, e a distância 

em tempo da origem ao destino. Por fim, encontram--se desenvolvidas e analisadas as entrevistas 

efetuadas.  

  



[59] 

5.2.1 Critérios da divisão 

Como anteriormente mencionado, existem plataformas destinadas aqueles que gostam de 

viajar e colecionar as suas viagens. Most Travelled People e The Best Travelled, são exemplos 

dessas plataformas, que criam rankings de viajantes, baseados nas viagens publicadas pelos 

utilizadores. Ambos incluem listas com os destinos de toda a parte do mundo. Geraram assim, 

listas em que subdividem o mundo em mega - regiões, sempre com o objetivo de tornarem as 

listas diferentes face às já existentes. São plataformas novas e as mais utilizadas, uma vez que 

rapidamente ultrapassaram os 10 mil utilizadores, espalhados pelo mundo, das mais diversas 

regiões, sendo mais ativos os europeus e os americanos.  

No que diz respeito ao Most Travelled People (MTP), que é um clube para os viajantes que 

desejam ir “a todos os lugares”, conta com uma lista de 875 territórios. Assim, este club dividiu 

o mundo em 12 partes (tabela 3): África (69 territórios), Antártida e Subantártica (28 territórios), 

Ásia (169 territórios), Oceano Atlântico (17 territórios), Caraíbas (41 territórios), América Central 

(11 territórios), Europa (240 territórios), Oceano Indico (26 territórios), Médio Oriente (25 

territórios), América do Norte (102 territórios), Oceano Pacifico (81 territórios) e América do Sul 

(66 territórios). 

Quadro VII - Grandes regiões do mundo e o número territórios existentes em cada 
uma delas, segundo a lista do MTP 

Mega - Região Número de Territórios 

África 69 

Antártida e Subantártica 28 

Ásia 169 

Oceano Atlântico 17 

Caraíbas 41 

América Central 11 

Europa 240 

Oceano Indico 26 

Médio Oriente 25 

América do Norte 102 

Oceano Pacifico 81 

América do Sul 66 

TOTAL 875 

Fonte: Most Travelled People, julho de 2017 
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Como anteriormente referido, o TBT dividiu o mundo em 27 mega regiões e 

subsequentemente em 1281 territórios a visitar, desejando mostrar todos os aspetos de 

interessantes, que incluem cidades, paisagens, museus, ilhas, aeroportos entre outros. 

Quadro VIII - Grandes regiões do mundo e o número territórios existentes em cada 
uma delas, segundo a lista do TBT 

Fonte: The Best Travelled, julho 2017 

Apesar de não ser perfeita, com esta listagem do TBT conseguiram-se resolver alguns dos 

problemas detetados, nomeadamente: 

• Os 193 países das Nações Unidas, não incluem o Taiwan ou a Palestina. 

Mega - Regiões Número de Territórios 

Europa do Sul 85 

Europa Oeste 84 

Europa do Norte 26 

Europa de Este 103 

Ásia do Norte 31 

Ásia Central 28 

Ásia de Este 94 

Ásia Oeste 84 

Ásia do Sul 71 

Sudoeste Asiático 70 

Norte de África 38 

Oeste de África 47 

África Central 30 

África de Este 58 

Sul de África 43 

Norte da América do Norte 28 

Sul da América do Norte 64 

América Central 43 

Caraíbas 43 

Oeste da América do Sul 37 

Este da América do Sul 70 

Austrália 22 

Oceano Pacifico Melanésia 19 

Oceano Pacifico Micronésia 13 

Oceano Pacifico Polinésia e Outros 28 

Antártida e Ilha subantártica 13 
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• Optaram também por não utilizar a lista dos países das Nações Unidas mais os territórios 

independentes (total de cerca de 205) isto porque, numa visita a Tijuana considera-se que esteve 

no México. Assim como se for a Londres, considera-se que esteve no Reino Unido. No entanto, só 

esteve em Tijuana e em Londres.  

• TCC (Traveler Century Club) é o Clube líder de viagens, conta com 324 territórios, mas os 

problemas permanecem. Uma rápida visita a Buenos Aires ou uma paragem na Cidade do Cabo, 

o viajante já pode considerar ambos os países como visitados. 

• MTP (Most Travelled People) tem 875 territórios, mas um país grande como o Cazaquistão 

ou a República Democrática, representam 1 território visitado, enquanto a pequena Suíça está 

dividida em cantões e representa 26 territórios a visitar, havendo assim um desequilíbrio. 

• A SISO considera cada divisão administrativa um território visitado, o que eleva a conta 

397811 territórios, sendo esta opção demasiado extensa. A Eslovénia tem em si, mais de 200 

territórios enquanto a Sérvia só conta com 3. Independentemente da lógica adotada para a divisão, 

isto não faz sentido para o TBT. 

Após uma revisão mais alargada e rigorosa dos países, a TBT considera que alguns dos 

problemas ficaram resolvidos. Observou cada território, tendo em conta a sua população bem 

como as diferentes divisões étnicas. Assim, para que uma pessoa possa ser considerada “mais 

viajante” tem de visitar mais territórios, de uma base de dados alargada e rigorosa por país.  

Devido à intervenção de geógrafos, a lista inicial de 1221 territórios, foi decidido alterar 

ligeiramente a listagem, que levou à atual com 1281 territórios. A maioria dos países de tamanho 

médio, estão divididos em três territórios que refletem áreas geográficas ou elementos étnicos 

dentro deles. Quanto aos países grandes, estão divididos de acordo com as suas regiões 

administrativas, apesar de alguns casos, como a Austrália Oeste, a maioria das províncias chinesas 

e alguns estados dos Estados Unidos da América, terem subdivisões de territórios mais extensos. 

Nos casos de rochas/ilhas inabitadas, estas não foram consideradas, a menos que sejam 

territórios muito extensos (como é o caso das ilhas do Coral na Austrália). O principal foco, centrou-

se nos territórios que oferecem realmente um interesse e coisas para fazer e ver, aumentando o 

conhecimento e o alcance do mundo. 

Após análises destas listas de territórios, verifica-se que não têm segmentos fixos para a 

divisão do mundo. A lista do MTP acaba por ter lacunas, como por exemplo, o caso da Suíça, um 

                                                           
11 Para criar esta lista, foram retiradas 2 províncias à ISO 3166-2 e adicionadas 49 da SISO, portanto 3978 é o número de 

províncias da combinação da ISSO 3166 com a SISO. 
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país pequeno que está dividido em 26 territórios; a Bélgica, que está dividida em 3 partes; ou até 

mesmo a Alemanha, que embora sendo maior, não deve estar dividida em 18 partes. 

Relativamente à lista do TBT acaba por ter demasiados territórios. Estes alegam que os países 

médios estão divididos em três territórios, que refletem áreas geográficas ou elementos étnicos, 

os países grandes estão divididos de acordo com as suas regiões administrativas, com exceção de 

alguns casos, mas o que é certo é que não há nenhum critério que possa ser seguido para ser 

feita a distinção. Por exemplo, a China é um país grande, com 9.596.961 km2, contando com 23 

províncias, 4 municipalidades, 5 regiões autónomas e 2 regiões administrativas especiais, ficando 

assim com 34 subdivisões. A TBT dividiu este país em 62 territórios. Embora este seja um país 

extenso, não se justificam tantas divisões. 

Para combater estas questões, foram adotados critérios de divisão dos territórios tornando 

a lista mais precisa. Em primeiro lugar, foi considerado que todos os países, cuja área é inferior a 

200.000Km2 não seriam divididos. Este valor, foi definido após análise de uma listagem da área, 

em km2, dos 193 países mais territórios, formando um total de 195 territórios. 

Depois de encontrada a mediana dessa lista – e que coincide com países que ocupam a 

posição 96 e 97 – percebe-se que a área desses países varia entre os 120.000 km2 e os 130.000 

km2. Como nenhum destes valores poderia ser adotado, uma vez que, quando fosse sentida a 

necessidade de efetuar a divisão de um país/região este teria uma área correspondente a 60.000 

km2 e 65.000 km2. Considerou-se o arredondamento para os 150.000 km2, mas em caso de 

divisão, estes teriam apenas cerca de 80.000 km2. Achando que seriam áreas pequenas, foi 

decidido então os 200.000km2, deste modo sempre que necessário dividir um país/região este 

terá no minino 100.000km2. Então, após definido o valor máximo dos territórios, os que têm uma 

área correspondida entre 200.000 Km2 e 400.000 Km2 dividem-se em dois (exceto enclaves, ilhas, 

outros territórios), e assim sucessivamente. Quando há uma divisão territorial com algum grau de 

autonomia usa-se essa divisão. A densidade populacional é também considerada um fator 

determinante para justificar as divisões das áreas. Considera-se uma baixa densidade populacional 

quando esta se encontra abaixo de 40 hab/km2, isto porque, segundo o Geo Banco de Dados 

(2017), atualmente existem cerca de 47,63 hab/km2 no nosso planeta. Assim países/regiões com 

grandes dimensões e baixa densidade populacional, quando divididos, poderão ter mais do que 

200.000 km2. Em África aplica-se este critério em bastantes países devido aos desertos. Portanto, 
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as divisões poderão não ser proporcionais devido à baixa densidade, como também é o caso da 

Austrália, da Gronelândia e o estado da Amazónia no Brasil12.  

Depois de todos estes fatores serem tomados em atenção, chegou-se a uma lista com o 

total de 838 territórios. Todos estes territórios foram cartografados recorrendo aos sistemas de 

informação geográfica, assim como ao programa DIVA-GIS13, que se tornaram imprescindíveis. 

Para esta representação cartográfica, foram sentidas algumas dificuldades que tiveram de ser 

ultrapassadas, tais como a obtenção das Shapefiles14 dos limites administrativos de cada 

país/território e a junção de várias regiões/municípios para a criação de uma região pretendida 

(e.g. no Brasil existem 5570 municípios, e houve a necessidade de fazer a junção, para obter os 

24 territórios pretendidos). Foram trabalhadas inicialmente 4355 shapefiles que após a junção de 

todas os países/territórios e enclaves passaram a ser 253 shapefiles. 

 

                                                           
12 No anexo B, está um quadro com notas explicativas sobre a divisão de alguns territórios excecionais.  
13 DIVA-GIS é um software cuja finalidade é cartografar e analisar dados geográficos. Oferecem dados espaciais de todo o 

mundo que poderão ser usados em outros programas de SIG. 

14 Shapefile é um formato popular de arquivo quem contém dados geoespaciais em forma de vetor usado por Sistemas de 

Informação Geográfica. 
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Figura 4 - Mapa das divisões do Mundo 

Fonte: Limites do mundo recolhidos no DIVA-GIS (http://www.diva-gis.org/gdata). Elaboração própria.  
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5.2.2 Vistos 

O visto é uma autorização, que se traduz num carimbo ou num autocolante no passaporte, 

que indica que a pessoa foi autorizada a entrar ou a sair de um país ou área. O visto é emitido por 

uma embaixada ou consulado do país para o qual se pretende viajar. Este pode não conceder 

plenos direitos para a entrada de uma área ou um país. O visto é apenas uma autorização e pode 

ser revogado a qualquer momento. O sector de imigração tem sempre a última palavra sobre a 

entrada/saída do país. Um visto corresponde a várias condições de permanência: período máximo, 

datas de validade, finalidades de permanência, entre outros. 

As embaixadas e consulados analisam a solicitação do visto, que deve ser feita com 

antecedência nas repartições diplomáticas ao redor do mundo, estas avaliam o motivo da 

requisição, informações sobre as visitas anteriores ao país e a garantia económica. Por vezes a 

requisição de um visto pode ser feita através de uma empresa especializada na emissão de vistos 

e outros documentos de viagens internacionais, como agências de viagem. Se no país de origem 

do viajante, não houver representação diplomática do país para o qual pretende viajar, será 

necessária uma deslocação ao país mais próximo que tenha uma embaixada ou consulado do 

mesmo, para tentar fazer a requisição do visto. Por vezes, a requisição do visto poderá ser feita 

pelo correio. Em alguns países, o período autorizado de permanência de visto não é o mesmo que 

a validade do visto. Por norma o período do visto para os viajantes, corresponde dos 30 aos 90 

dias. 

Para a esmagadora maioria dos viajantes, a obtenção de vistos cria entropias que 

consomem tempo e recursos financeiros. Naturalmente há viajantes para o qual isto não constitui 

problema, pois viajam no seio de organizações que já tratam destas questões. Outros viajantes 

ainda preferem recorrer a agências de viagens para o tratamento dos vistos. Tendo em conta que 

os viajantes são residentes em Portugal, estes não precisam de visto para viajar em todos os 

países da União Europeia, assim como na América (com exceção do Suriname e das Bahamas 

nas Caraíbas). No entanto, para viajar para alguns territórios, é necessário a obtenção de visto. 

Em Portugal, não há consulados nem embaixadas representantes de todos os países, e embora 

sejam poucos, existem países que para se obter visto é necessário viajar para outro país, o que 

acarreta mais encargos financeiros e disponibilidade de tempo. Conforme os países, a obtenção 

dos vistos tem diferentes graus de dificuldade. Atendendo a essa dificuldade e partindo do princípio 

que as viagens são em turismo/lazer, com um período máximo de 30/90 dias, foram 
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estabelecidos critérios (para pessoas com passaporte português) de vistos atribuindo uma 

categoria, representados no quadro IX e cartografado na figura 5. 

Quadro IX - Critérios de obtenção dos vistos 

Critérios de visto Categoria Observação 

Sem visto, apenas passaporte 

válido 
A 

Não é necessário a obtenção do visto desde 

que a estadia não seja superior a 90 dias 

Visto à entrada e à saída B Apenas acontece na Líbia 

Sem visto D 

É o caso dos países europeus, não é 

necessário visto nem passaporte desde que o 

cartão de cidadão esteja válido 

Com visto à entrada E 
Poderão ser obtidos nos aeroportos e fronteiras 

dos países 

Com visto em Portugal F 
Existe consulado ou embaixada representativa 

desse país em Portugal 

Com visto noutro país G 

Não há consolados nem embaixadas desses 

países em Portugal, será necessário viajar para 

outro país para conseguir a obtenção do visto 

Com vistos nas agências de 

viagem 
H 

É necessário consultar agências de viagens 

para a obtenção dos vistos, é o caso do Butão 

e Coreia do Norte 

Com visto nos consolados dentro 

do próprio país 
I  

Fonte: Portal das comunidades Portuguesas – Ministério dos negócios estrangeiros, 2017. Elaboração Própria. 
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Figura 5 - Mapa do tipo de visto necessário para a entrada de um país (com passaporte português) 

Fonte: Portal das comunidades Portuguesas – Ministério dos negócios estrangeiros, 2017. Elaboração própria. 



[68] 

5.2.3 Perigosidade 

O Instituto de Economia e Paz15, lançou a décima primeira edição do Global Peace Index 

(GPI), que classifica 163 estados e territórios independentes de acordo com o seu nível da paz. 

Segundo o GPI de 2017, o mundo tornou-se mais pacífico no último ano, no entanto, na última 

década tornou-se significativamente menos pacífico.  

A chave para reverter o declínio na paz, é através da construção da Paz Positiva - um quadro 

holístico das atitudes, instituições e estruturas fundamentais que compõem a paz a longo prazo. 

O GPI 2017 afirma que houve um declínio na militarização nas últimas três décadas e que 

globalmente, o impacto económico da violência na economia é significativo. 

A maioria das nações incluídas no GPI tornaram-se mais pacíficas ao longo do ano passado, 

sendo que 93 países melhoraram a sua situação, enquanto 68 se deterioraram. No entanto, a 

longo prazo, houve um aumento na "desigualdade da paz". A Islândia continua a ser o país mais 

pacífico do mundo, ocupando a mesma posição desde 2008. A este, junta-se ao topo do índice, a 

Nova Zelândia, Portugal, Áustria e Dinamarca, todos classificados altamente no GPI de 2016. Há 

também poucas mudanças na parte inferior do índice. A Síria continua a ser o país menos pacífico 

do mundo, seguido do Afeganistão, do Iraque, do Sudão do Sul e do Iémen. 

Esta melhoria ocorre apesar dos graves conflitos que decorrem, e das crises humanitárias 

em muitos dos países menos pacíficos do mundo, bem como o aumento de conflitos internos e 

instabilidade nos Estados Unidos. Os dados do Índice de Paz Global (GPI) de 2017 captam uma 

situação paradoxal nos assuntos globais - 2016 viu a continuação de várias tendências negativas 

dos conflitos que decorrem na Síria, Líbia, Iraque, Sudão do Sul, Iêmen e Afeganistão, para não 

mencionar o aumento da instabilidade nos Estados Unidos da América - no entanto, o resultado 

da paz global mostrou um mundo um pouco mais pacífico. Embora esta seja uma tendência 

positiva, ela também revela um mundo cada vez mais complexo e dividido. 

Desde a década de 50, o terrorismo e problemas políticos têm sido fonte de insegurança 

em vários locais turísticos. Enquanto a perturbação política está confinada a destinos concretos, o 

terrorismo tem, nos últimos anos aumentado à escala global. 

O turismo é muito sensível à influência da violência política e aos ataques terroristas, uma 

vez que os turistas valorizam a tranquilidade e a paz dos destinos escolhidos, de modo a poder 

                                                           
15 O Instituto de Economia e Paz (IEP) é um grupo de reflexão independente, não partidário, sem fins lucrativos, dedicado a 

mudar o foco mundial para a paz como uma medida positiva, realizável e tangível do bem-estar e progresso humano. 
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usufruir do prazer e das atividades oferecidas pelos mesmos. Assim sendo, a perigosidade dos 

países/territórios é também um fator importante na formulação do índice de viajante, que devem 

ser bonificados pelo risco/perigo que enfrentaram. Para isso foi adotada a classificação do GPI 

em que através de uma escala de 1 a 5 (sendo que 1 é mais pacífico e 5 o mais perigoso) indica 

a perigosidade do país/território. A figura 6, abaixo representada, indica a perigosidade dos países, 

sendo que o vermelho representa os mais perigosos e o verde mais escuro os mais pacíficos. Os 

que se encontram a cinzento, são aqueles para os quais não há informação sobre perigosidade. 

Contudo existe um problema relacionado com as datas das visitas dos viajantes. Como referido 

anteriormente, as posições não têm variado muito, mas a qualquer momento, e com a evolução 

dos ataques terroristas, um país que num ano é pacífico, no ano seguinte poderá mudar essa 

posição.  



[70] 

Figura 6 - Mapa da Perigosidade dos Países 

 

Fonte: Global Peace Index (GPI), 2017. Elaboração própria. 
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5.2.4 Distância 

Numa linguagem corrente, a distância é a medida da separação de dois pontos. A distância 

entre dois pontos, é medida através do comprimento do segmento de reta que os une. Para 

Frémont (in Holzer,1999) a distância é definida como a relação simples entre dois lugares, entre 

uma pessoa e um lugar, ou entre duas pessoas. Este identificou cinco tipos de distâncias: a 

distância métrica, como sendo uma extensão objetiva; a distância- tempo, que corresponde ao 

tempo que é necessário para completar o espaço entre dois objetos; a distância afetiva; distância 

ecológica; e por último, a distância estrutural. 

Muitas das vezes, em viagens longas, anseia-se encontrar a linha reta da distância entre a 

partida e o destino. Conhecer as distâncias entre lugares, ajuda a preparar e a cuidar de algumas 

necessidades que poderão vir a ser sentidas durante a viagem. O cálculo da distância entre cidades 

assim como dos voos para os diversos destinos, são de fácil obtenção. Para tal, Holzer (1999), 

acredita que as viagens, assim como, o conhecimento de novos territórios, são importantes para 

o estabelecimento de bases de comparação. A deslocação entre diferentes lugares permite 

estabelecer melhor a noção de distância. 

Numa primeira impressão, a distância ao lugar, não será um fator relevante para a 

classificação de um viajante. Mas o que é certo, é que a distância varia de lugar para lugar. Após 

a ponderação de várias variáreis, chegou-se à conclusão que a distância que um viajante percorre 

para chegar ao seu destino, terá de ser tomada em consideração. Por exemplo, a distância 

percorrida para chegar a Espanha continental não envolve o mesmo tipo de esforço daquele que 

implica percorrer a distância para chegar à Nova Zelândia.  

Inicialmente, estabeleceu-se que os viajantes partiriam do Porto. Foram realizados buffers 

para obter a equidistância de cada lugar (figura 7), cujo ponto de partida seria a cidade do Porto. 

Após este processo, concluiu-se que este método não seria o mais correto e rigoroso uma vez que 

era bastante abstrato. Para que este fator fosse mais preciso, através do website Rome2rio16, foi 

                                                           
16 Rome2rio é uma plataforma onde é possível planear uma viagem abrangendo todo o mundo, com o objetivo de permitir 

ao utilizador que consiga chegar do ponto A ao B em toda a parte. Este exibe instantaneamente os transportes necessários para a 

viagem – avião, comboio, autocarro, barco, táxi ou as opções de conduta e tarifas estimadas da viagem, assim como, a duração 

da viagem e detalhes da reserva. Possuem um motor de busca de viagens, que contém informações das rotas de mais de 4.800 

operadores de transportes em mais de 158 países. Este mecanismo de pesquisa contém todas as informações necessárias para 

comparar e escolher as melhores opções de transporte para a viagem. 



[72] 

efetuado o cálculo em horas, do tempo que demora a chegar a cada um dos 838 territórios, 

utilizando o meio de transporte mais rápido.  

Observou-se que há territórios que são de demorado acesso. Por exemplo, na Líbia, um país 

que tem uma equidistância de cerca de 4000 km em relação a Portugal, verificou-se que para 

chegar ao sul deste país (onde passa o deserto Saara) são necessárias 61 horas, em contrapartida 

para chegar ao norte deste país apenas serão necessárias cerca de 15 horas. Se se fizer uma 

comparação, por exemplo, com a África do Sul, um país que tem uma equidistância relativa a 

Portugal de 9000 km, a duração de viagem é de 15h40m (cabo ocidental), ou seja, embora a 

distância absoluta seja um fator importante, que poderá exigir uma outra preparação para a 

viagem, a dificuldade de chegar ao destino, por parte dos transportes, terá de ser valorizada, daí 

a utilização desta plataforma.  

Depois deste cálculo, efetuou-se um gráfico de dispersão (figura 8). Este gráfico surgiu na 

necessidade de apurar as classes. Devido à dispersão dos pontos, decidiu-se que as classes 

seriam as seguintes: 0 – 3h; 4h – 6h; 7h – 12h; 13h – 24h; 25h – 48h; 49h – 60h; mais de 60h.  

Por último, após todos os cálculos e decididas as classes, recorrendo novamente ao S.I.G, 

como se pode verificar na figura 9, foi cartografado o mapa com as horas que demora a chegar a 

cada um dos territórios estabelecidos.  
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Figura 7 - Mapa com a equidistância dos Países em relação a Portugal 

 

Fonte: Elaboração Própria.  
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Figura 8 - Gráfico de dispersão do tempo de viagem para cada território (partindo do Porto) 

Fonte: Elaboração própria.  
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Figura 9 - Mapa da distância e viagem em tempo (partida do Porto) 

Fonte: Rome2Rio, 2018. Elaboração própria  
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5.3 Entrevistas aos viajantes 

Após todos os aspetos recolhidos e as várias hipóteses formuladas, como referido 

anteriormente, estas foram expostas a viajantes experimentados, através de entrevistas (anexo D). 

Para tal, foram selecionados oito viajantes, procurando que tivessem atividades profissionais 

distintas assim como os motivos pelo qual viajam. Assim sendo, foram selecionadas pessoas que 

viajam sobretudo em missões eleitorais, religiosas/militares e ao serviço das Nações Unidas, um 

viajante profissional, um viajante independente “mochileiro”, uma académica, um arquiteto que 

exerce funções políticas e uma empresária no ramo da moda. Os nomes aqui usados são 

pseudónimos para garantir a privacidade dos entrevistados. 

Manuel, na categoria de missões religiosas e militares, começou a dirigir viagens em grupos 

religiosos, em 1978, cujos principais destinos eram Lourdes (França) e Itália: “Todos os anos ia a 

Lourdes e da última vez levei 528 pessoas. É fascinante a alegria que partilhava com os outros. 

Incluía todo o tipo de pessoas, eram viagens de ajuda social” salientando que “numa viagem 

cultivamos muito. Tem-se várias visões do mundo e cultura, criam-se amizades e amigos 

inseparáveis”. Em 1998, entrou para a Força Aérea, começando as suas viagens em serviço 

militar, sendo delegado pelo capelão chefe para as reuniões de todas as religiões dos países da 

união atlântica, embora só em 2001 se tornou capelão chefe da Força Aérea Portuguesa. 

Rita viaja essencialmente em contexto de trabalho, pelo que guarda tudo o que lhe foi 

fornecido nesse contexto. Quanto à categoria de viajante em missões das Nações Unidas, Maria, 

que reside atualmente em África, possuí no seu escritório um mapa desse continente e costuma 

assinalar os países que já visitou. Assim como Rita, Mariana, empresária no ramo da moda viaja 

constantemente em contexto de trabalho. Na categoria de académica, Teresa, docente 

universitária, desvaloriza a contabilização/coleção de lugares. João é arquiteto, e exerce funções 

políticas numa Câmara Municipal. António, professor de música e que escreve relatos das suas 

viagens para a Diares of Magazine17, considera-se um backpacking. Relativamente a José, um 

viajante profissional. Realizou duas viagens de bicicleta, em que percorreu mais de 50 países. 

Depois destas duas viagens, a vontade de partilhar com as pessoas alguns dos locais que tinha 

conhecido aumentou, fazendo com que abandonasse a área das artes do espetáculo tornando-se 

um viajante profissional. No quadro X, que se segue, estão descritos os viajantes assim como as 

respetivas profissões ou motivos pelos quais viajam. Neste mesmo quadro, estão relatados os 

                                                           
17 Revista de viagens e fotografias 
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objetos que os entrevistados vão colecionando à medida que viajam assim como a forma como 

contabilizam os países visitados.  

Quadro X - Quadro de Entrevistados 

Nome18 
Motivo 

/Profissão 
Contabilização e Coleção 

Manuel 

Missões 

Religiosas e 

Militares 

Durante as suas viagens, não contava os países a não ser 

mentalmente, e fazia várias coleções, enriquecendo-as com 

“objetos” de outros países (tais como chávenas, pratos, selos, 

moedas, etc.) 

Rita 
Missões 

Eleitorais 

Conta essencialmente os países por onde passa “tenho um mapa 

em que o formato do país que visitei tem uma foto minha tirada 

lá. Mapa feito por mim”. Coleciona tudo o que pode, desde jornais, 

informação sobre país (turística e política), livros sobre o país, 

mapas, postais – no último dia envia sempre por correio um postal 

para si, com aquilo que sente por aquele país.  

Maria 
Missões das 

Nações Unidas 

Inicialmente não contava os países que visitava, apenas os listava 

no telemóvel. A certo momento, a lista já era grande e como não 

queria de forma alguma esquecer-se de todos os países onde 

esteve, nem das memórias que cada um lhe trazia, decidiu 

assinalar num mapa todos os países que visitou. Normalmente 

quando viaja gosta sempre de trazer uma recordação nem que 

seja simbólica e sem qualquer valor, dependendo do sítio em 

questão. Uma vez que gosta muito de arte, procura trazer sempre 

objetos relacionados com o tema, nomeadamente pinturas. 

Mariana 
Empresária no 

ramo da moda 

Não contabiliza as suas viagens, apenas coleciona ímanes alusivos 

às cidades/países visitados.  

Teresa 
Docente 

Universitária 

Contabiliza os países apenas mentalmente e cada vez compra 

menos coisas nas suas viagens, alegando que a tendência é o 

afastamento dos bens materiais. 

João 

Arquiteto 

exerce funções 

políticas numa 

CM 

Conta todas as suas viagens e comenta: “Antes de viajar, e tendo 

em conta o tipo de viagens que faço, produzo sempre um dossier 

de preparação e de estudo do território que irei atravessar. Aí, de 

certa forma, ficam guardados os lugares que irei percorrer. Depois, 

e como levo sempre cadernos de viagem, vou desenhando à 

medida que viajo. Agora não marco num mapa, como muita gente, 

os lugares onde já estive. As viagens e os lugares ficam todos no 

meu interior…não sinto necessidade de os expor dessa 

forma…num mapa”. Para além de produzir o seu próprio dossier 

e dos desenhos que elabora, este viajante coleciona outro tipo de 

                                                           
18 Os nomes dos entrevistados são fictícios 
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objetos tais como os bilhetes de metro ou avião, para depois 

servirem de marcadores de livros que leva para a viagem ou que 

compra durante a viagem. Também guarda água do grande canal 

de Veneza e areia de Wadi Rum, mas confessa que os seus objetos 

preferidos são os desenhos que faz durante as viagens. 

António 

Viajante 

Independente 

“Mochileiro” 

Conta os países de uma forma muito simples, através de um 

mapa, colorindo os países visitados. Viaja, maioritariamente, de 

mochila às costas e bicicleta, pelo que não pode colecionar 

objetos, mas coleciona algo bem mais importante para ele: “(…) 

histórias e as vivências em cada país. Muitas delas, histórias bem 

engraçadas por ser um habitat completamente diferente do 

nosso”. 

José 
Viajante 

Profissional 

Não tem por hábito contar as suas viagens, uma vez que sabe de 

cor quais são. “Marco, mais do que lugares, experiências que 

passei e pessoas que conheci. O Pachu na Noruega, o Pal na Índia, 

o Sahar no Irão, a Jasmine na Arménia!” Quanto ao colecionar 

objetos nas suas viagens, poucos são os que traz, uma vez que as 

suas maiores viagens foram de bicicleta, que dificultava o 

transporte dos mesmos. Apesar desta limitação de espaço e peso 

devido ao transporte, sempre que pode traz chapéus de vários 

países, pedaços de cartazes que arranca da rua, postais ou papéis 

de pessoas que lhe escrevem. 

 

Após relatarem o que colecionam das suas viagens, foi questionado aos entrevistados se 

estes conheciam e utilizavam alguma das plataformas desenhada para que os viajantes pudessem 

publicar as suas viagens. Verifica-se que nenhum deles contabiliza as suas viagens através das 

plataformas destinadas aos viajantes. Embora alguns conheçam e não são utilizadores, como no 

caso do António: “conheço apenas o The Most Travelled People mas não utilizo… como faço isto 

apenas para o meu bem estar e não para ser conhecido. Nunca me inscrevi”, outros desconhecem 

por completo a existência das mesmas, como José menciona na sua entrevista “não conheço. 

Aliás, desconhecia por completo o conceito e não participarei nele, posso garantir-te. Matemática 

e viagens não colam”. 

Posteriormente, numa segunda parte da entrevista, foram apresentados aos entrevistados, 

os fatores considerados importantes para a hierarquização de um viajante. Estes teriam de 

classificar de 1 a 5 cada fator, sendo que o 1 seria o menos importante e o 5 o mais importante, 

vejamos os resultados no quadro XI. 
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Quadro XI - Classificação dos entrevistados referentes aos fatores considerados 
importantes para a hierarquização dos viajantes 

 

Depois dos entrevistados classificarem os fatores considerados importantes, conclui-se que 

o número de territórios visitados é considerado o mais importante para hierarquização dos 

viajantes. Apenas 2 entrevistados não atribuíram a pontuação mais alta a este fator, considerando 

o número de visitas e a perigosidade os mais importantes nesta equação. Curiosamente, alguns 

entrevistados consideraram a perigosidade dos destinos como um fator desnecessário, e em 

contrapartida, outros classificaram-no como um dos mais importantes. O mesmo acontece com a 

distância percorrida para chegar ao destino. Tal acontece devido à forma como viajam. No caso 

de Manuel, este entendeu que distância percorrida e a perigosidade dos destinos eram o menos 

importante assim como o grau de dificuldade na obtenção do visto. Isto deve-se ao facto de este 

viajar “protegido” uma vez que viajava em serviço militar, onde o transporte era facilitado assim 

como a obtenção dos vistos.  

Rita partilha da mesma opinião em relação à perigosidade dos destinos e à obtenção dos 

vistos, e o motivo é o mesmo ao de Manuel: facilidade de obtenção dos vistos e apoio dos governos 

desses países, uma vez que as suas viagens são no contexto de missões eleitorais: “Não considero 

que alguns deles sejam necessários para a classificação de um viajante, nomeadamente o grau 

de dificuldade na obtenção do visto e a perigosidade. Estes servem para ter histórias diferentes 

das viagens. No meu caso, tenho, nas viagens em trabalho, maioritariamente para países 

perigosos, mas cuja preparação tem o apoio dos governos desses países. O visto é um visto 

diplomático, a segurança é privilegiada e tenho sempre a liberdade de escolher as cidades que 

quero visitar e contacto quem quero”.  

Entrevistados 

Número de 

territórios 

visitados 

Distância 

percorrida 

Perigosidade 

dos destinos 

Obtenção 

do visto 

Número total 

de noites e 

dias 

Número 

de 

visitas 

Manuel 5 1 1 3 4 5 

Rita 3 2 2 2 3 3 

Maria 5 4 1 2 4 4 

Mariana 3 1 4 3 2 3 

Teresa 4 4 4 1 4 1 

João 4 5 - 1 3 2 

António 5 5 5 5 5 5 

José 2 1 2 3 2 4 

Total 31 23 19 20 27 27 
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Maria partilha da mesma opinião de Manuel e Rita em relação à perigosidade dos destinos. 

Considera o número de territórios visitados o fator mais importante seguido pela distância, o 

número total de noites e dias e o número de vezes que visitou o lugar. Dando a sua opinião, esta 

diz: “quando se gosta de viajar, explorar e conhecer novos territórios, culturas e povos, não se olha 

necessariamente aos fatores de risco ou de perigo, ate porque nos dias de hoje isso tornou-se 

muito relativo. A paixão pela aventura e a adrenalina de viajar para um novo pais, de aprender algo 

de novo através de uma nova cultura e ate testar todos os nossos sentidos com novos paladares 

e aromas ultrapassam (pelo menos no meu caso) qualquer medo ou receio de viajar para um 

determinado destino.” 

João, embora exerça funções políticas, quando viaja não privilegia de proteção como Manuel 

e Rita, mas ainda assim considera a perigosidade dos destinos com fator dispensável. Para este 

entrevistado, os territórios visitados e a distância percorrida são importantes para a hierarquização 

dos viajantes: “Acho que a dinâmica que cada um imprime à viagem…sim define o mais ou menos 

viajante que possamos ser. Eu viajo para abraçar a alma dos lugares…para os conhecer…para os 

percorrer…para os puder “ser”. Sinto em mim uma necessidade de mundividência muito grande, 

de sentir que faço parte de algo muito mais vasto do que aquilo que possa ser catalogado pela 

enumeração da quantidade de vezes que andamos de avião. Por isso…e sempre que tenho 

oportunidade realizo viagens por superfície. Para mim a viagem…também é o caminho!” João 

sempre que pode viaja de mota, e será esta a razão pela qual considera a distância dos destinos 

como o fator mais importante.  

Tal como João viajou de mota, José realizou longas viagens de bicicleta, mas ainda assim 

considera que a distância percorrida não é o fator mais importante, atribuindo a pontuação mais 

baixa. Para José o número de vezes que visitou o mesmo lugar é o mais importante: “quando 

viajo, o que me interessa é ir, não para onde vou, quanto tempo vou, se viajo 3 dias ou 3 meses 

(já que posso beber mais da experiência que durante 3 meses). Gosto de regressar ao meu destino 

vezes sem conta e achar que não me canso porque simplesmente não vou no sentido de visitar, 

marcar, mas no sentido de reviver, de encontrar pessoas que conheci antes, de criar laços!” 

Acrescentando ainda à sua entrevista com: “considero sempre que os trabalhos são muito 

académicos e teóricos. Que quando estamos sentados, não vivemos o que realmente nos interessa 

e por isso, as perguntas por vezes de pessoas que não viajam tanto, são normais e quantificam 

em vez de qualificarem. Costumo sempre dizer que infelizmente, quem projetava as ciclovias no 

seu início, eram sempre pessoas com cursos, mas que nunca andaram de bicicleta!” 
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Contrariamente a estes entrevistados, Mariana e Teresa consideram que a perigosidade dos 

destinos um é fator importante para a hierarquização dos viajantes. Enquanto que Mariana não 

acha necessário a distância percorrida, Teresa, considera como um aspeto bastante importante. 

No que diz respeito a António, este acredita que todos os fatores são importantes, mas 

admite que é difícil classificar um viajante uma vez que cada viajante tem a sua forma de viajar e 

ver as coisas, dando um exemplo: “ até ao momento visitei 115 países muitos deles mais do que 

uma vez... e a viagem que estou a fazer neste momento por África sei que não é a mais bonita 

por paisagens ou monumentos, mas vim à procura de aventura e de estar com pessoas puras e 

genuínas ao contrário dos países desenvolvidos… mas tudo isto se tornou deste modo com o 

tempo e os anos”.  

Contudo, as opiniões variam entre os entrevistados. O que para uns é muito importante, 

para outros é o menos relevante. Após esta classificação, foi solicitado aos entrevistados que 

sugerissem outros fatores que considerassem mais importantes do que os que foram 

apresentados, assim como, se excluiriam algum que não achasse importante para esta equação 

da hierarquização dos viajantes. Este exercício, tem por objetivo, perceber e refletir se os fatores 

estudados seriam os mais adequados aos olhos de quem viaja, e se para estes, existem outros 

fatores que estariam esquecidos e que fosse possível equacioná-los. 

Quadro XII - Fatores que os entrevistados excluiriam e incluíam  

Entrevistados Excluiria Fator Incluía Fator 

Manuel Nenhum Objetivo da viagem 

Rita Nenhum 
Possibilidade de conhecer bem o país, contactando com 
outros locais sem ser nos circuitos turísticos. 

Maria 
Perigosidade dos 

destinos 
Motivo da viagem, se foi a título de trabalho ou lazer, 
assim como o tipo de viagem realizada. 

Mariana Distância percorrida 
Adaptação à cultura e saber interagir com essa 
diferença (e.g. alimentação); ultrapassar a barreira 
linguística. 

Teresa 
Dificuldade de 

obtenção do visto; 
Número de visitas 

Tipo de viagem 

João 
Perigosidade dos 

destinos 
Referências que trazem de cada viagem e a forma como 
elas marcaram ou enriqueceram. 

António Nenhum Nenhum 

José Nenhum 
Quantos amigos fez no país visitado e que hoje se 
mantém ou se considera ter alguma segunda família 
noutro país. 
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Como referido anteriormente, os entrevistados partilham opiniões diferentes acerca dos 

critérios que poderiam hierarquizar um viajante. A perigosidade dos destinos, foi considerado o 

fator menos importante para a hierarquização dos viajantes, e por consequente, seria excluído por 

dois entrevistados (Maria e João). Embora, o Manuel, a Rita e o José o considerem como um fator 

que não é importante, não o excluíam desta hierarquização. Teresa, retirava desta equação a 

dificuldade na obtenção de visto e o número de visitas. Na sua entrevista, Teresa comentou que: 

“Há vários tipos de perfis de viajantes: aventura, praia, neve, cultural, etc., acho pertinente ter em 

atenção o tipo de turismo que cada individuo gosta de fazer.” Assim, para esta entrevistada o tipo 

e a motivação da viagem, seriam fatores importantes a considerar. 

Naturalmente que as sugestões apresentadas pelos entrevistados se baseiam nos motivos 

e objetivos das suas viagens, no contacto que têm com os nativos dos territórios que visitam e a 

adaptação à cultura desses destinos. Todos estes fatores sugeridos, seriam uma mais-valia, e com 

certeza que enriqueceriam esta hierarquização. Contudo, estas sugestões seriam muito subjetivas 

e difíceis (senão impossíveis) de atribuir classes e pontuações de uma forma correta, uma vez que 

cada viajante, tem a sua forma de viajar e os seus gostos, sendo que a viagem poderá ser 

considerada como um ao individual.  

Devido à subjetividade, optou-se por manter os seis fatores que já teriam sido estudados. A 

questão da barreira linguística, do contacto com a cultura local, os amigos feitos nos locais que 

visitam, os motivos e objetivos da viagem, implicam uma logística difícil de controlar e seria tudo 

muito relativo de viajante para viajante. 

 

5.4 Síntese Conclusiva 

Ao longo deste capítulo percebeu-se que a hierarquização dos viajantes não é de todo uma 

tarefa fácil. Vários foram os fatores ponderados para que este processo fosse o mais preciso e 

inclusivo possível, mas conclui-se que há um grau de subjetividade muito grande. 

Das entrevistas efetuadas a oito pessoas compreende-se que as opiniões sobre esta 

temática divergem. Vários foram os fatores que os entrevistados consideram importantes, tais 

como a capacidade de comunicação no destino, ou a capacidade de comunicar na língua nativa, 

entre outros. De facto, Cohen e Cooper (1986) foram dos poucos autores que deram relevância a 

estes estudos. Porém, estes fatores seriam muito difíceis de equacionar uma vez que são abstratos 

e pessoais. 
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Na sequência de uma tentativa de entrevista a um viajante considerado profissional, 

tentativa esta não bem sucedida pois este optou por não participar na discussão, tive acesso 

público a uma reflexão deste mesmo tema, apresentado no seu blogue, destinado a contar viagens 

e histórias de viagens. Desta iniciativa resultou um debate com outros viajantes que o seguem. 

Catarina Gralha, confessa que conta países e que repete territórios visitados. Pelo seu comentário 

perceber-se que esta valoriza o número de lugares visitados: “(…) já regressei diversas vezes a 

alguns países e repeti cidades, exatamente porque fica sempre algo por ver, por conhecer, por 

experimentar… Na verdade, quero regressar a todos os países onde já fui, porque vivi algo de 

mágico em todos eles. E porque uma cidade ou uma localidade não é um país. Mas sabes, no 

fundo, porque é que conto países? Porque sei que, infelizmente, no espaço de uma vida não vou 

ter tempo para experienciar o mundo inteiro, para provar toda as comidas, para conhecer todas 

as pessoas, para ver todas as paisagens, para compreender todas as culturas (…)” (Catarina 

Gralha, 29 de novembro de 2017). Outro comentário que surgiu e que vai ao encontro desta 

questão dos fatores importantes para a hierarquização dos viajantes foi o de João Leitão (30 de 

novembro de 2017), que refere que o tempo de permanência num lugar é irrelevante, isto porque, 

na sua opinião, se pode estar um ano num lugar e não ter experiências. Tendo tudo a ver com a 

maneira com que cada um vive a viagem e com o carácter do viajante: “(…) Quem comunica, é 

alegre, convive, e se interessa por viagem, vai acabar sempre por aproveitar ao máximo, seja de 

que maneira for, seja de quantos países por mês for… Por várias vezes conheci viajantes a viverem 

vários meses em diferentes locais, e não conhecem ninguém, não visitam nada, etc. Ou seja, o 

tempo é irrelevante. Viajar devagar, e ficar mais tempo num lugar não tem relação nenhuma com 

o ter experiências enriquecedoras ou deixar de ter (…)”. Este comentador, confessa que vê a 

viagem em distâncias, não dando relevância a quantos países tem de atravessar até chegar ao 

destino, mas sim os quilómetros que percorrer: “(…) Resumindo, para mim antes de viajar não 

avalio em número de fronteiras a cruzar, mas sim, a distância. Não tenho esse limite fronteiriço 

(…)”. João Leitão, declara que já esteve com várias pessoas que contabilizam países, e que 

geralmente não dizem mal dos que não contam, isto porque essas pessoas, encaram este ato 

como uma missão pessoal, e que cada um faz o que quer da sua vida.  

Já Oliraf, considera que este ato de contabilização é o resultado da democratização do 

conceito de vigem, e que nos dias de hoje, as pessoas quantificam tudo. “(…) Infelizmente, a 

democratização da viagem, tal como a fotografia, serve mais para mostrar do que para experienciar 

(…) Acima de tudo, viajar para muitos países não é sinal de experiência e contacto com o “Outro”. 
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A mim, a palavra competição não me faz impressão, visto que cada pessoa tem os seus gostos 

pessoais, interesses, experiências, etc. Eu conto experiências, não países” (Oliraf, 30 de novembro 

de 2017).  

Gabriel Mendes (29 de novembro de 2017), considera que passar não é a mesma coisa 

que visitar ou conhecer, admitindo ser uma pessoa de listas. Ainda assim, considera “tonto” quem 

utiliza estas práticas. Considera também que é ridículo e presunçoso utilizar os números dessas 

listas para se vangloriar ou entrar em “rankings”. 

Estes foram alguns dos diversos comentários que surgiram na reflexão do blogger. Como 

seria de esperar as opiniões também foram variadas, em que há pessoas que contam as suas 

viagens e admitem fazer listas, os que gostam de visitar várias vezes o mesmo destino para repetir 

experiências ou para ver o que mudou nesse local. Caso os entrevistados desta investigação 

fossem estas pessoas, analisando os comentários apresentados, perceber-se-ia que os resultados 

seriam a valorização da distância e do número de visitas. Ao longo destes comentários também 

se percebe, que para essas pessoas, o essencial da hierarquização dos viajantes são os motivos 

e os objetivos da viagem, assim como as experiências adquiridas ao longo das suas viagens.  
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Conclusão 

Ao longo da sua história, o turismo refletiu e acompanhou o processo da evolução das 

sociedades. Desde as primeiras deslocações internas humanas, provavelmente por crenças 

religiosas ou de saúde, até aos dias de hoje, denota-se uma crescente evolução do turismo. Da 

nacionalização, passamos à internacionalização turística, devido em parte ao desenvolvimento 

económico. A evolução dos transportes, permitiu também uma maior facilidade, no ato viajar, 

acima de tudo, mais recentemente, com o aparecimento das companhias aéreas low-cost. As 

primeiras grandes viagens foram realizadas através das navegações, e com a evolução dos 

transportes o comboio passou a ter um papel primordial. Já no século XX o automóvel transformou 

por completo a indústria do turismo, sendo que o avião foi decisivo para a globalização da mesma 

e para o alcance de qualquer território no planeta. Os domínios dos transportes e das práticas 

turísticas influenciam-se mutuamente em múltiplos aspetos. São vários aqueles que viajam. O 

prazer de viajar encontra-se materializado numa multiplicidade dos produtos turísticos que cada 

vez mais procuram satisfazer os gostos mais exigentes. Responsável pelos grandes movimentos 

populacionais, o turismo afeta todos aqueles que viajam assim como os destinos. Constituindo 

uma manifestação da realidade socioeconómica e histórica, o turismo insere-se dentro das 

necessidades de expansão social, económica e cultural, através das deslocações.  

Nos primeiros capítulos da presente dissertação, faz-se uma reflexão teórica em torno de 

variáveis consideradas fundamentais para construção do estudo empírico. Assim, iniciou-se por 

caracterizar o turismo como uma abordagem multidisciplinar. Em termos teóricos o primeiro 

objetivo, foi definir os diferentes conceitos de viagem assim com as tipologias de turistas, pois os 

objetivos e motivações da viagem foram-se alterando e adaptando às necessidades dos viajantes. 

Foram vários os autores que definiram tipologias de viagens, turistas e viajantes. O olhar turístico 

foi-se desenvolvendo e modificando ao longo do tempo e dos valores das diversas sociedades, 

levando também a um crescimento nas práticas do turismo e lazer.  

Devido ao olhar curioso que motivava os navegadores e os exploradores, durante as suas 

viagens estes escreviam ou relatavam as suas aventuras. Desde sempre que os viajantes 

descreviam os lugares novos que encontravam quando regressavam das suas viagens. No século 

XIX a excentricidade de visitar lugares exóticos e a paixão de explorar tornou-se popular entre certas 

sociedades avançadas. Atrás deste interesse estava escondido o desejo da expansão da Europa e 

a necessidade de novas matérias primas e novos mercados. Foi então neste contexto colonial e 
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imperialista, que nasceram as primeiras sociedades geográficas, fontes inesgotáveis de relatos de 

viagens e aventuras. Destas, derivaram clubes destinados aos que viajavam, que inicialmente se 

destinavam apenas para as elites.  

Urry (1990: p.16) refere que o turismo nos finais do século XVIII e inícios do século XIX era 

uma “marca de status social”, já que era vivido essencialmente pela aristocracia, pela classe alta, 

que era quem detinha o poder. Viajar representava um “consumo ostentatório”, era um símbolo 

de distribuição de riqueza desigual (Franklin, 2009; Urry, 1990; Urry & Larsen, 2011). 

Socialmente, viajar deixou de ser um privilégio da aristocracia, tendo-se assistido à “mobilidade, 

cada vez maior, da classe média e média alta” (Urry 1990: p.175). Devido ao aumento da 

qualidade de vida, a prática de viajar tornou-se acessível a grande parte das pessoas, 

principalmente nos países desenvolvidos. Durantes as viagens, são vários aqueles que têm o 

fascínio por mostrar/partilhar com outras pessoas os lugares que visitam, publicando fotografias 

em redes sociais. Desde a década de 90 com a origem da internet, a conexão entre pessoas 

tornou-se mais fácil e com o desenvolvimento desta tecnologia, surgiram as redes sociais. Estas 

facilitaram o Inter-relacionamento entre as pessoas que estão ligadas por diversas razões. A 

primeira rede social surgiu no Canadá em 1995. Nos anos de 2000, a internet teve um aumento 

significativo de presença na vida das pessoas. Com isto, as redes sociais alcançaram uma imensa 

massa de utilizadores, surgindo o “boom” das redes sociais. Estas eram utilizadas para a partilha 

de publicações baseadas em fotografias acompanhadas de ideias, sentimentos ou o que o 

utilizador preferisse. Também os viajantes começaram a impor-se no mundo digital através das 

redes sociais, e a sua influência era notória em diversos temas. Vários foram aqueles que se 

tornaram viajantes profissionais, influenciando cada vez mais outras pessoas em relação à tomada 

de decisão numa próxima viagem. As fotos e os vídeos publicados nas redes sociais, como 

Instagram, Facebook e nos blogues que criam, dão a conhecer destinos e viagens que cativam os 

seus seguidores. 

Com esta partilha, os viajantes procuram de várias formas um certo reconhecimento, e 

alguma notoriedade e visibilidade no seio dos seus amigos e familiares. Alguns viajantes, procuram 

um outro tipo de visibilidade pública, e para isso criam blogues, cujo sucesso medido pelo número 

de visitantes ou seguidores, lhes permite, em alguns casos, a participação noutros media mais 

tradicionais (jornais e televisão), a inscrição em feiras de turismo (BTL – Feira Internacional de 

Turismo de Lisboa, por exemplo), entre outras. Nesta dissertação, foram analisados cinco blogues 

de viagem que se destacam a nível de reconhecimento em Portugal, assim como na atribuição de 
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prémios e nos seguidores nas redes sociais. Os principais objetivos destes bloggers é incentivar 

outras pessoas a viajarem e a visitarem os locais por onde estes passam. A viagem consiste no 

movimento de pessoas para outros lugares, com qualquer propósito ou duração, utilizando ou não 

qualquer meio de transporte. O percurso da viagem pode ser terreste, marítimo ou aéreo. Viajar é 

experienciar novos lugares, culturas, cheiros, sabores, entre outros. São vários os viajantes que 

contam, no sentido de quantificar, as suas viagens, assim como as diversas formas utilizadas para 

este ato, denominado por colecionar. Colecionar pode ser entendido como uma forma de 

entretenimento ou hobby, e são vários os objetos que podem ser colecionados, desde chávena, 

pacotes de açúcar, desenhos, pinturas, diários, entre outros. Há também quem colecione 

pensamentos, recordações, imagens e sons ou registos de acontecimentos. Colecionar destinos, 

é um comportamento que descreve motivos para visitar lugares específicos ou eventos de uma 

determinada natureza, de modo a adicioná-los a uma coleção com características semelhantes.  

Muitos viajantes contam os lugares que visitam de diferentes formas: colecionando objetos, 

contando histórias das suas viagens, com mapas de pins, partilhando fotografias nos seus blogues 

e redes sociais, entre outros. Também há viajantes que optam por fazer esta contagem em 

plataformas já desenhadas para eles, possibilitando-lhes assim uma contagem bastante simples 

dos lugares que visitam. Estas plataformas criaram rankings entre os viajantes, estimulando a 

prática de viajar cada vez mais. Após análise destas plataformas, entende-se que existem lacunas, 

quer na simplicidade das mesmas, quer nas listas dos territórios por eles definidos. 

Respetivamente ao ranking este varia conforme o número de locais visitados, sendo apenas 

este o único fator, para a classificação dos viajantes. Não concordando com esta simplicidade foi 

proposto construção um índice de viagem, considerado mais completo, face às contabilizações 

existentes. Conforme os resultados obtidos nesta equação, através de um ranking, os viajantes 

perceberam qual a sua hierarquização. Deste modo, os fatores propostos para este índice são: 

• Número de territórios visitados; 

• Número total de noites; 

• Número máximo de dias consecutivos; 

• Número de visitas; 

• Distância percorrida em horas até ao destino; 

• Perigosidade do destino; 

• Dificuldade na obtenção do visto. 
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Todos estes fatores foram ponderados e estudados previamente na tentativa de perceber 

se seriam os mais indicados. Embora, em alguns casos, o tempo de permanência não seja 

diretamente proporcional às oportunidades que os viajantes têm em relação à interação nos 

territórios, este será sempre uma variante importante nesta equação, por isso o número total de 

noites e o número máximo de dias consecutivos nos territórios foram considerados. A distância 

percorrida em horas ao destino, a perigosidade do destino e a dificuldade na obtenção do visto, 

decidiu-se que seriam considerados como uma bonificação, uma vez que implica outro tipo de 

segurança, assim como um acréscimo dos gastos monetários e temporais. O número de visitas 

efetuadas ao mesmo território, também é valorizado, assim como o número de territórios visitados 

Uma outra questão que surgiu depois de analisar estas plataformas, foram as listas dos 

territórios por elas apresentadas. Cada plataforma, constituiu a sua própria lista dividindo todos os 

territórios do globo. Assim, o Traveler’s Century Club, define “todo o lado” como 324 territórios. O 

Most Travelled People, defende a existência de 875 territórios. Já o The Best Travelled, dividiu o 

mundo em 1281 territórios. Estas listas apresentam desequilíbrios, em que em alguns países 

existem territórios a mais, e noutros há um défice. Posto isto, foi elaborada uma lista da divisão 

do mundo com critérios pré-definidos, tornando-a mais rigorosa. Em primeiro lugar, definiu-se que 

todos os países/regiões com uma área inferior a 200.000 km2 não seriam divididos, os que 

possuem uma área superior eram divididos. Posteriormente, determinou-se que a densidade 

populacional influenciaria a divisão dos territórios, que se tornou essencial para a justificação de 

algumas divisões. Assim países/regiões com grandes dimensões e baixa densidade populacional, 

quando divididos, poderão ter mais de 200.000 km2. Deste modo, a lista contém 838 territórios 

agrupados em 11 grandes regiões.  

Com estes fatores considerados como essenciais para a hierarquização dos viajantes, assim 

como os critérios definidos para a divisão do mundo, acredita-se ter resolvido as lacunas detetadas 

nas listas das plataformas.  

A escolha do objetivo principal desta dissertação, proposta da criação de um índice de 

viagem, deve-se principalmente a alguns fatores: como a contagem bastante simples na 

contabilização dos territórios visitados pelas existentes clubes e plataformas destinadas aos 

viajantes e os desequilíbrios apresentados nas listas estabelecidas pelos mesmos. Para que este 

estudo fosse possível, o cumprimento dos processos metodológicos estabelecidos foi fundamental. 

O levantamento bibliográfico, a pesquisa detalhada das plataformas e dos clubes de viajantes, 

assim como a utilização cartográfica, possibilitaram o aprofundamento do estudo. Foram 
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realizadas oito entrevistas a viajantes experimentados, cujas profissões são distintas assim como 

os motivos pelo qual viajam. Nestas entrevistas foram apresentados aos entrevistados os fatores 

considerados importantes para este exercício de hierarquizar os viajantes. Nestes termos, 

considera-se que a aplicação das mesmas permitiu a obtenção de dados qualitativos que 

permitissem perceber se haveria outros fatores que pudessem ser importantes para a 

hierarquização dos viajantes. Apesar de não se ter alterado a lista de critério pré-estabelecidos, 

estas entrevistas serviram para densificar a discussão em tornos dos mesmos. Isto deveu-se ao 

facto de as opiniões serem tão diversificadas, em que os fatores mais importantes para uns eram 

o menos importante para outros. Foram apresentados outros fatores que os entrevistados 

consideravam importantes, mas acabaram por não serem equacionados devido à grande 

subjetividade que eles apresentavam.  

A utilização dos S.I.G. provou ser um elemento imprescindível para esta investigação. 

Sempre que possível, foram cartografados os fatores que integrariam no índice de viagem, assim 

como a divisão dos territórios com os critérios estabelecidos. Através desta ferramenta (S.I.G.) foi 

possível obter um retrato mais real do território, assim como dos dados apresentados, 

nomeadamente o nível da comparação de cenários entre os diversos territórios. Inicialmente 

sentiu-se uma dificuldade na obtenção das shapefiles que continham as regiões administrativa de 

todos os países, mas através de uma pesquisa mais aprofundada acabaram por se encontrar.  

No que diz respeito aos fatores anteriormente supracitados, para a composição do índice 

proposto, estes surgiram na tentativa de diluir a simplicidade encontrada no método de 

contabilização e hierarquização nas plataformas destinadas aos viajantes. 

Contudo a hierarquização dos viajantes constituiu um princípio basilar que esteve 

subjacente a esta investigação, desde que a mesma se iniciou. De facto, é algo difícil uma vez que 

se trata de um exercício bastante subjetivo. Embora tenha sido encontrado uma outra forma de 

contabilizar territórios e posteriormente obter uma hierarquização, com critérios definidos e 

específicos daqueles que haviam até então, este exercício continua a ter um grande grau de 

subjetividade. No entanto, é possível concluir que os objetivos delineados inicialmente foram 

cumpridos na sua totalidade. 

Enlaçadas as principais dificuldades na realização desta dissertação, importa referir a 

importância da continuidade deste estudo. Assim, seria interessante e uma mais valia avançar 

com website ou até mesmo uma aplicação para smartphones. Estes equipamentos estão 

presentes cada vez mais no dia-a-dia das pessoas. O mesmo acontece durante as viagens, em 
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que as pessoas os utilizam para ver mapas, hotéis, roteiros, entre outros. Desta forma, esta 

aplicação poderia funcionar como uma espécie de rede social de viajantes, em que os mesmos 

iam partilhando os locais que visitavam, e assim contabilizavam e compartilhavam com outros 

viajantes a sua classificação no ranking fomentando entre eles uma espécie de “competição” ou 

“comparação”. Outro aspeto também considerado relevante, seria a adaptação do ponto de 

partida consoante o local de residência do utilizador, fazendo os cálculos de forma automática. 

Assim como a atualização anual dos índices de risco e a situação dos vistos para mais origens 

que não apenas Portugal.  

  



[91] 

Referências Bibliográficas 

Allis T. (2014), Viagens, Visitantes, Turistas… Em busca de conceitos em um mundo urbano. 

Caderno Virtual de Turismo. Edição especial: Hospitalidade e políticas públicas em turismo. 

Rio de Janeiro, 14(supl.1), 23-38. 

Arsénio, D. & Lito, R. (2018), Estes são os bloggers mais influentes de Portugal. Revista Sábado, 

714. 

Assunção, P. de (2007), Viajantes e relatos: a representação dos trópicos. Colóquio Internacional 

“Da conceção e construção cultural dos jardins”. Biblioteca pública de Évora, 2 e 3 de maio 

de 2007, 1-12. 

Barker, R., & Gower, K. (2010). Strategic application of storytelling in organizations: Toward 

effective communication in a diverse world. Journal of Business Communication, 47(3), 295-

312. 

Bernardo, E. (2013), Abordagens Teóricas ao Turismo. CIES e-working Paper Nº172/2013. 

Boissevain, J. & Armas, R. (2005). Rituales Ocultos: Protegiendo la cultura de la Mirada turística. 

Revista Turismo e Patrimonio Cultural, vol.3 (2), p. 217-228.  

Botton, A. de (2006), Sobre o Hábito. The Art of Travel. Publicações Dom Quixote, Portugal, 239-

249. 

Boyer, M. (2003), História do turismo de massa. Bauru, SP: Edusc. 

Brito, B. R. (2000) O Turista e o Viajante: Contributos para a conceptualização do Turismo 

alternativo e Responsável, IV Congresso Português de Sociologia, Coimbra. 

Burns, P. (1999). An Introduction to Tourism & Anthropology. London: Routledge  

Capel, H. (1981); Filosofía y Ciencia en la Geografía Contemporánea. Una introducción a la 

geografía. Revista geográfica de América Central, 15-16. Barcanova -Temas Universitários; 

Barcelona, 177-182. 

Carita, R. (1997), Literatura de viagens na Madeira. Literatura de Viagem – Narrativa, História, 

Mito (org. de Ana M. Falcão, Maria T. Nascimento e Maria Luísa Leal), Colóquio realizado 

na Universidade da Madeira de 11 a 14 de Julho de 1995, Ed. Cosmos, Lisboa, 69-83. 

Carril, B. P. R. (2013), Motivações das publicações de fotos de Viagens: Facebook e Instagram 

como instrumentos influenciadores no Turismo. Trabalho de Conclusão de curso de 

Turismo. Faculdade de Turismo e Hotelaria: Universidade Federal Fluminense. 



[92] 

Carvalho, D. T. B. (2009), Turismo Backpacker: Um estudo Exploratório sobre perfil, características 

e motivações. Trabalho de Conclusão de Curso de Turismo. Faculdade de Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo: Universidade Federal Fluminense. 

Cohen, E. & Cooper, R. (1986), Language and Tourism. Annals of Tourism Research, Vol. 13, 533-

563. 

Cohen, E. (1972), Toward a sociology of international Tourism. Social Research, 39 (1), 164-182. 

Cohen, E. (1979), A phenomenology of touristic experiences. Sociology 13, 179–201. 

Cohen, E. (2003), Backpacking: Diversity and Change, Journal of Tourism and Cultural, Change, 

1:2, 95-110.   

Cristóvão, F. (2002), Para uma teoria da Literatura de Viagens. Condicionantes Culturais da 

Literatura de Viagens: Estudos e Bibliografias, 15-52. 

Cunha, L. (2010), A República e a afirmação do turismo, in Comissão Nacional para as 

comemorações do Centenário da República (org.), Viajar – viajantes e turistas à descoberta 

de Portugal no tempo da I República (catalogo de exposição). Lisboa: comissão Nacional 

para as Comemorações do Centenário da República, 129-138. 

Duarte, A. M. C. (2012), Da coleção ao museu. O colecionismo privado de arte moderna e 

contemporânea em Portugal, na segunda metade do século XX. Contributos para a história 

da museologia. Tese de Doutoramento. Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

Figueiredo, S. L. & Ruschmann, D. V. M. (2004), Estudos genealógico das viagens, dos viajantes 

e dos turistas. Novos cadernos NAES. Brasil, 7, 155-188. 

Franklin, A. (2009), The Sociology of Tourism. The SAGE handbook of tourism studies, 65. 

Gregory, D. (2009), Time-Space Compression in Derek Gregory; Ron Johnston; Geraldine Pratt; 

Michael J. Watts; Sarah Whatmore (eds.) The Dictionary of Human Geography. Wiley- 

Blackwell, Cornwall. 

Hanson, S. (2009), Mobility in Derek Gregory; Ron Johnston; Geraldine Pratt; Michael J. Watts; 

Sarah Whatmore (eds.) The Dictionary of Human Geography. Wiley- Blackwell, Cornwall. 

Heffernan, M. (2003), Histories of geography. in: Holloway, S and Rice, S. and valentine, G., eds., 

Key Concepts in Geography London: Sage. 3-22. 

Henderson, H. (2009), Blogs and Bloggins. Encyclopedia of Computer Science and Technology, 

Revised Edition. Facts on File, inc., New York.  

Holzer, W. (1999), O Lugar na Geografia Humanista, Revista Território, ano IV 7, 67-78. 



[93] 

Joaquim, G. (2015), Viajantes, Viagens e Turismo: Narrativas e Autenticidades. Mundos Sociais, 

Lisboa. 

Juodinis, G. (2004), O Turismo Mochileiro: Os Caminhos e as Experiencias vividas. VIII Congresso 

Luso-Afro-Brasileiro de ciências Sociais, Coimbra 16, 17 e 18 de Setembro.  

King, L. M.& Prideaux B. (2010), Special interest tourists collecting places and destinations: A case 

study of Australian Word Heritage sites. Journal of Vacation Marketing 16(3), 235-247. 

Lisle, D. (2006), The Global Politics of Contemporary Travel Writing. Cambridge University Press, 

Reino Unido. 

Livingstone, D. N. (1991), Of design and dining clubs: Geography in America and Britain, 1770-

1860. Science History Publications Ltd, (73) 91,  153-183. 

Magrini, M. (2017), Como o Instagram está a mudar a forma de viajar. Revista Volta ao Mundo. In 

https://www.voltaaomundo.pt/2017/03/13/como-o-instagram-esta-a-mudar-a-forma-de-

viajar1/. 

Matos, M. (2014), De volta à Terra: viagens desaceleradas a pé, de burro e de trotinete. Cadernos 

de Literatura Comparada. Universidade do Minho, 237-255. 

McIntosh, R. W. (1999), Tourism: principles, practices, philosophies (8ed.). Toronto: John Wiley & 

Sons, Inc. 

McIntosh, W. & Schmeichel, B. (2004) Collectors and collecting: a social psychological perspective. 

Leisure Sciences 26, 85–97. 

Murphy, L. (2001), Exploring Social Interactions of Backpackers. Annals of Tourism. Research, 28, 

50-67. 

Organización Mundial del Turismo (OMT) (2015), Tourism Highlights. Madrid: UNWTO 

Publicaciones [online]. Consultado a 23 de março de 2017 [https://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899]. 

Organización Mundial del Turismo (OMT) (2017), Tourism Highlights. Madrid: UNWTO 

Publicaciones [online]. Consultado a 23 de março de 2017 [https://www.e-

unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029]. 

Pavanelo, L. M. (2015), Vinte horas de liteira na superfície escabrosa do globo: a narrativa de 

viagem, segundo Camilo Castelo Branco. Revista Letras 91, 1632. 

Pearce, P. & Murphy, L. (1995), Young Budget Travelers: Backpackers in Australia. Annals of 

Tourism Research, 22(4), 819-843. 

Peixoto, N. B.(1987), Cenário em ruínas. São Paulo: Brasiliense. 



[94] 

Pereira, V. (2017), Farol Urbano. Smart Cities: Cidades Sustentáveis, 14, 60-63. 

Plog, S. (1977). Why destinations areas rise and fall in popularity. In Kelly. E. (ed) Domestic and 

International Tourism. Massachusetts: Wellesley. 

Romano, L. A. C. (2013), Viagens e Viajantes: Uma Literatura de Viagens Contemporânea. Estação 

Literária Londrina, 10B, 33-48. 

Smith, V. (1977), Hosts and Guest. The Anthropology of Tourism, University of Pennsylvania Press, 

Philadelphia.  

Smith, V. (1989), Introduction, in: V. Smith (ed.), Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press. (2ed.), p. 1-17. 

Sussekind, F. (1996), Palavras Loucas, orelhas moucas, os relatos de viagem dos românticos 

brasileiros. Revista USP, 94-107.  

Theroux, P. (2012), A Arte da Viagem. Quetzal Editores, Portugal. 

Theroux, P. (2014), O último comboio para a zona verde – Do coração de África até Angola, o meu 

último safari. Quetzal Editores, Portugal.  

Timothy, D. J.(1998), Collecting places: geodetic lines in tourist space. Journal of Travel & Tourism 

Marketing 7(4), 123-129. 

Torres, H. I. T. (2012), A relação entre a indústria das viagens e turismo em Portugal e o Facebook: 

Profissionalização da página do facebook da Amadeus Portugal. Turismo alternativo e 

Responsável. IV Congresso Português de Sociologia, Coimbra Projeto de Mestrado em 

Marketing. Departamento Marketing: Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa.  

Trigo, L. (2003), Turismo e Qualidade: Tendências Contemporâneas. Papirus, Campinas.  

Urry, J. (1990), O Olhar do turista: Lazer e viagens nas sociedades contemporâneas. São Paulo: 

Studio Nobel. 

Urry, J. & Sheller, M. (2006), The new mobilities paradigm, Environment and planning A 38 (2), 

207-226. 

Urry, J. & Larsen, J. (2011), Tourist Gaze 3.0. Los Angeles: Sage. 

Zusman, P., et al. (2007), Viajes y geografias: Exploraciones, turismo y migraciones en la 

construcción de lugares. Buenos Aires: Prometeo Libros.  



[95] 

Webgrafia  

“Alma de Viajante”; http://www.almadeviajante.com/ - Consultado em 28-06-2016. 

“Blogger Travel Awards”; http://btl.fil.pt/ - Consultado em 07-06-2016  

“Colecionadores de Viagens”; http://www.colecionadoresdeviagens.com/ - Consultado em 04-05-

2016  

“Colecionar Viagens”; http://colecionarviagens.blogspot.pt/ - Consultado em 04-05-2016  

“Daqui Ali”; http://www.daquiali.com/ - Consultado em 23-06-2016  

“De mãos dadas pelo Mundo”; http://www.demaosdadaspelomundo.com/ - Consultado em 23-

06-2016  

“Estadão”; http://viagem.estadao.com.br/ - Consultado em 24-06-2016  

“Facestore”; https://facestore.pt/estatisticas_do_facebook - Consultado em 04-07-2016   

“Filipe Morato Gomes”; http://www.fmgomes.com/ - Consultado em 28-06-2016  

“João Cajuda”; http://www.joaocajuda.com/ - Consultado em 26-05-2016  

“Navegações Portuguesas”; http://cvc.instituto-camoes.pt/navegaport/f07.html - Consultado em 

25-03-2016  

“Obvious”; http://lounge.obviousmag.org/ideias_de_guerrilha/2015/12/as-diferencasentre-

turista-e-viajante.html - Consultado em 02-04-2016  

“Organização Mundial do Turismo”; - http://media.unwto.org/es/content/entender-elturismo-

glosario-basico) - Consultado em 24-03-2016  

“Travelers Century Club”; http://travelerscenturyclub.org/ - Consultado em 20-06-2016  

“Turismo en Teoría”; http://www.tourismtheories.org/?page_id=63&lang=es - Consultado em 20-

03-2016  

“Viaje Comigo”; http://www.viajecomigo.com/autora/ - Consultado em 23-06-2016  

“Vida de Turista”; http://www.vidadeturista.com/artigos/diferenca-de-turista-eviajante.html - 

Consultado em 02-04-2016  

“Geo Banco de Dados”; https://geobancodedados.wordpress.com/ - Consultado em 04-05-2017 

“Densidade Populacional”; https://www.populationpyramid.net/pt/densidades-

populacionais/equador/2017/ - Consultado em 04-05-2017 

“Rise Global”; https://www.rise.global/travel1k/r/2437589 - Consultado em 14-11-2017 

“Nomad”; https://www.nomad.pt/ - Consultado em 4-09-2017 

“Société de Geographie”; https://socgeo.com/ - Consultado em 19-12-2017 



[96] 

“Royal Geographical Society”; http://www.rgs.org/HomePage.htm - Consultado em 19-12-2017 

“DIVA-GIS”; http://www.diva-gis.org/gdata - Consultado em 19-04-2017 

“Alma de Viajante – Viajar não é uma competição”; https://www.almadeviajante.com/viajar-nao-

e-competicao/ - Consultado em 04-01-2018 

 

 

  



[97] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXOS 
  

  



[98] 

  



[99] 

Anexo A – Lista da divisão dos territórios e bónus 

ÁFRICA  

Bónus Países Capital Área (km²) 
Dens. Pop. 
(Hab/km²) 

Divisões Perigosidade (2017) Visto Territórios Horas 
 

1.2+0.5+0.1 

Argélia Argel 2.381.741 13 4 3 E 

Deserto Sahara (Tamanrasset, Bechar, 
Laghout, , El Oued, Adrar, Tindouf) 

9h56 1 

0.6 +0.5+0.1 

Costa Central (Argel) 4h48 2 

Costa Nordeste (Annaba, Constantina) 5h55 3 

Costa Noroeste (Oran, Sidi Bel Abbes) 4h52 4 

1.2+0.5+0.3 

Angola Luanda 1.246.700 19 6 3 F 

Cabinda 15h55 5 

1.4+0.5+0.3 

Luanda 7h45 6 

Moxico, Kuando Kubango, Lunda 17h07 7 

Bengo, Zaire, Uíge, Kwanza, Malanje 11h23 8 

Benguela, Huambo, Bié 11h10 9 

Namibe, Huíla, Cunene 16h50 10 

1.2+0.7+0.1 Benim Porto Novo 112.622 66 1 3 G - 9h45 11 

1.4+0+0 Botswana Gaborone 581.730 2 2 2 G 
Central, Nordeste, Noroeste, Ghanzi 18h25 12 

Kgatleng, Kweneng, Kgalagadi, Sudoeste, Sul 19h13 13 

1.2+0.1+0.1 Burkina Faso Uagadugu 274.200 50 1 3 E - 10h25 14 

1.4+0.7+0.3 Burundi Bujumbura 27.834 228 1 3  - 16h45 15 

1.2+0.1+0.3 Camarões Yaoundé 475.442 34 1 3 E 

Norte (Extreme North, North, Adamawa, 
Garoua, Maroua) 

7h30 16 

Outros (Southwest, Northwest, West Litoral, 
Centre, East, South) 

8h17 17 

1.5+0.7+0.5 República 
Centro-Africana 

Bangui 622.984 6 2 5  
Norte (Birao, Ndele, Bouar, Bossangoa) 25h06 18 

1.4+0.7+0.5 Sul (Bangassou, Bangui) 17h56 19 



[100] 

1.2+0.1+0.3 

Chade N'Djamena 1.284.000 7 3 4 E 

Norte (Borkou, Tibesti, Ennedi, Wadi Fira, 
Batha, Barh El Gazel, Kanem) (Deserto Saara) 

11h50 20 

Sudoeste (Lac, Hadjer-Lamis, N'Djamena, 
Chari-Baguirmi, Mayo-Kebbi, Tandjilé, Logone) 

7h14 21 

1.4+0.1+0.3 
Sudeste (Guéra,Moyen-Chari, Mandoul, 

Salamat,Sila, Ouaddai 
21h35 22 

1.4+0.7+0.1 Djibuti Djibuti 23.200 20 1 3  - 12h30 23 

1.4+0.5+0.5 
República 

Democrática do 
Congo 

Kinshasa 2.344.858 25 11 5 F 

Ituri, Haut-Uele, Bas-Uele 18h30 24 

Haut- Shaba, Kolwezi, Lualaba, Lubumbashi 22h04 25 

Bandundu, Kinshasa, Kwango, Kwilu 20h44 26 

Bas- Fleuve, Boma, Cataracteres, Lukaya, 
Matadi 

21h37 27 

Bukavu, Maniema, Nord- Kivu, Sud- Kivu 18h50 28 

Haut- Lomami, Tanganika 17h59 29 

Kananga, Kabinda, Lulua, Mbuji- Mayi, 
Sankuru, Tshilenge 

20h00 30 

Kasai, Mai- Ndombe 19h33 31 

Kinsangani, Tshopo 17h34 32 

Mbandaka,Tshuapa, Équateur 20h42 33 

Mongala, Nord- Ubangi, Sud- Ubangi 16h10 34 

1.4+0.1+0.3 

Egito Cairo 1.001.049 77 6 4 E 

Matruh, Vale Novo (Deserto Saara) 19h50 35 

1.2+0.1+0.3 

Asyut, Assuão, Sohag, Qina, Luxor 10h22 36 

Sinai 12h22 37 

Gizé, Faiyum, Beni Suef, Minya 13h24 38 

Outros 8h49 39 

Mar Vermelho 8h27 40 

1.4+0.1+0.1 
Guiné 

Equatorial 
Malabo 28.051 19 3 3 E 

Annobon 45h35 41 

Bioko Island (Malabo) 8h17 42 
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Rio Muni (Bata) 12h41 43 

1.2+0.5+0.3 Eritreia Asmara 117.600 37 1 4  - 12h46 44 

1.4+0.1+0.3 

Etiópia Addis Abeba 1.104.300 64 5 3 E 

Tigré, Afar 12h52 45 

Amhara, Benishangul-Gumaz 13h19 46 

1.2+0.1+0.3 

Somali, Dire Dawa 12h51 47 

Oromia, Adis Abeba, Harari 11h02 48 

Região das Nações, Nacionalidades e Povos do 
Sul, Gambela 

17h13 49 

1.4+0.5+0.3 Gabão Libreville 267.667 5 1 3 G - 12h29 50 

1.2+0.5+0.3 Gambia Banjul 112.95 140 1 3  - 11h42 51 

1.3+0+0.1 Gana Accra 238.533 87 1 2 E - 7h47 52 

1.2+0.1+0.1 Guiné-Bissau Bissau 
33.501 

39 2 3 F 
Ilhas Bijagós 7h52 53 

2.624 Continente 6h23 54 

0.6+0.1+0.1 
Costa do 
Marfim 

Yamoussou
kro 

322.463 53 2 3 F 
Costa (Abidjan, San Pedro) 7h47 55 

Centro (Yamoussoukro) 14h34 56 

1.4+0.1+0.1 Quénia Nairobi 580.367 58 3 3  

Central, Área de Nairobi, Oriental 12h32 57 

Nyanza, Vale do Rift, Ocidental 14h20 58 

Nordeste, Costa 15h24 59 

1.4+0+0.1 Lesoto Maseru 30.355 61 1 3 D - 16h11 60 

1.4+0.7+0.1 Libéria Monrovia 111.369 31 1 3 G - 14h01 61 

1.4+0.7+0.5 
Líbia Trípoli 1.759.540 3 4 5 B 

Nalut, Na Nuqat al Khams, Yafran, Tarhuna Wa 
Msalata, Misratah, Al Murgub, Tajura Wa Al 

Nawahi AlArba, Gharyan, Tarabulus (Tripoli), Al 
Jifarah, Az Zawiyah, Sabratha Wa Surman, Na 

Nuqat al Khams 

15h10 62 

Banghazi, Al Hizam al Akhdar, Al Marj, Al Jabal 
al Akhdar, Al Qubbah, Darnah 

26h24 63 

1.8+0.7+0.5 Al Kufrah, Ghat, Murzuq (deserto) 61h00 64 
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1.4+0+0 Malawi Lilongwe 118.484 102 1 2 D - 17h44 65 

1.2+0.7+0.3 

Mali Bamaco 1.240.192 9 7 4 C 

Bamako 9h50 66 

1.4+0.7+0.3 
Mopti, Ségou, Sikasso 27h52 67 

Koulikoro 10h43 68 

1.5+0.7+0.3 
Caies 17h24 69 

Tombuctu, Kidal, Gao (Deserto) 41h21 70 

0.6+0.7+0.3 

Mauritânia Nouakchott 1.025.520 2 6 3 C 

Adrar (Aoujeft, Atar) 15h35 71 

1.4+0.7+0.3 

Deserto (Tiris Zemmour, Tagant, Hodh ech 
Chargui, Chinguetti (adrar)) 

15h02 72 

Inchirit, Dakhet Nauadhibou 6h45 73 

Tagant (Moudjéria, Tidjika) 15h16 74 

1.2+0.7+0.3 Nouakchott, Trarza 7h59 75 

0.3+0+0.1 Marrocos Rabat 446.550 75 2 3 A 

Norte (Chaouia- Ouardigha, Doukkala- Abda, 
Fès- Boulemane, Gharb- Chrarda-Béni Hsser, 
Grand Casablanca, Meknès- Tafilalet, Oriental, 
Rabat- Salé- Zemmour- Zaer, Tanger- tétouan, 

Taz- Alhoceima- Taounate) 

2h30 76 

Sul (Guelmim-Es Semara, Laâyoune- Boujdour- 
Sakia El Hamra, Marrakech- Tensift- Al Haouz, 

Souss Massa- Draaâ, Tadla- Azilal 

3h59 77 

1.4+0.5+0.1 Moçambique Maputo 801.590 24 4 3 C 

Niassa, Cabo Delgado 17h07 78 

Tete, Manica, Sofala 18h24 79 

Maputo, Gaza, Inhambane 13h17 80 

Nampula, Zambézia 19h55 81 

1.4+0.1+0 Namíbia Windhoek 824.116 2 2 2 E 

Norte (Kavango, Ohangwenat, Omusati, 
Oshana, Oshikoto, Zambezi) 

24h44 82 

Deserto (Karas, Omaheke, Hardap, Khomas) 22h27 83 

Outros (Erongo, Kunene, Otjozondjupa) 14h58 84 
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1.4+0.7+0.1 
Níger Niamey 1.267.000 9 3 3 C 

Agadez (Deserto Saara) 19h25 85 

Este (Maradi, Zinder, Diffa) 19h09 86 

1.2+0.7+0.1 
Oeste e Centro (Niamey, Tahua, Dosso, 

Tillabéry) 
10h58 87 

1.2+0.5+0.3 

Nigéria Abuja 923.768 139 2 5 C 

Federal Capital Territory, Kadunat, Kebbi, Kogi, 
Kwara, Niger  

13h35 88 

1.4+0.5+0.3 

Zamfara, Yobet, Kano, Borno, Jigawa, Sakoto 17h33 89 

Enugu, Rivers, Oyo, Benin 15h11 90 

Adamawa, Bauchi, Benue, Gombe, Nassarawa, 
Plateu, Taraba 

12h17 91 

1.4+0.5+0.1 
República do 

Congo 
Brazzaville 342.000 8 2 3 F 

Norte (Ouesso, Impfondo) 20h44 92 

Sul e Centro (Owando, Oyo, Djambala, 
Loubono, Kayes, Madingo Kayes) 

19h33 93 

1.4+0.5+0.1 Ruanda Kigali 26.338 320 1 4  - 15h17 94 

1.2+0+0 
São Tomé e 

Príncipe 
São Tomé 

142 
187 2 0 D 

Ilha Príncipe 13h41 95 

859 Ilha São Tomé 8h35 96 

0.6+0+0.1 Senegal Dakar 196.722 56 1 3 D - 6h52 97 

1.2+0.5+0 Serra Leoa Freetown 71.740 83 1 2 F - 12h42 98 

1.4+0+0.5 Somália Mogadishu 637.657 13 4 5 E 

Puntlândia 17h56 99 

Galmudug 17h16 100 

Somalilândia, Maakhir 14h26 101 

Sul 19h51 102 

1.4+0+0.1 África do Sul 

Pretória 
(executiva) 

1.221.037 36 7 3 A 

Cabo Setentrional 17h26 103 

Cidade do 
Cabo 

(legislativa) 

Estado Livre 17h10 104 
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Bloemfontei 
(judiciária) 

Cabo Ocidental 15h40 105 

Cabo Oriental 18h22 106 

Gauteng, Noroeste 13h42 107 

Kwazulu-Natal, Mpumalanga 15h04 108 

Limpopo 17h05 109 

- Espanha Madrid 
18.5 

91 2 0 D 
Ceuta 4h54 110 

12.3 Melilla 3h49 111 

1.5+0.7+0.5 

Sudão Cartum 1,886,068 16 5 5 C 

Darfur (Nyala) 31h12 112 

1.4+0.7+0.5 

Kurdufan (El Obeid, Kadugli) 20h27 113 

Norte (Merowe, Karima) 17h00 114 

Mar Vermelho 13h22 115 

Outros (Al Jazirah, Al Qadarif, Blue Nile, 
Kassala, Khartoum, Sennar, White Nile, Rivver 

Nile) 

12h07 116 

1.4+0+0.1 Suazilândia 
Mbabane, 
Lobamba 

17.364 67 1 3 D 
- 16h07 117 

1.4+0+0 
Tanzânia Dodoma 945.087 38 6 2 E 

Ilha Zanzibar 15h46 118 

Ilha Pemba 23h29 119 

Costa (Salaam, Lindi, Mtwara, Pwani, Tanga) 15h44 120 

Norte (Kagena, Manyara, Geita) 13h56 121 

Este (Dodoma, Iringa, Ruvuma) 28h34 122 

1.5+0+0 Oeste (Katavi, Mbeya, Tabora) 22h28 123 

1.2+0+0.1 Togo Lomé 56.785 100 1 3 E - 7h57 124 

0.6+0+0.1 Tunísia Tunes 163.610 61 1 3 A - 4h32 125 

1.4+0.5+0.1 Uganda Kampala 241.038 115 1 3  - 14h50 126 

1.2+0+0 
Sahara 

Ocidental 
- 266.000  1 0 A 

- 7h12 127 
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1.5+0.7+0 

Zâmbia Lusaka 752.612 14 4 2 G 

Noroeste, Copperbelt 21h38 128 

1.4+0.7+0 

Sul, Ocidental 19h37 129 

Central, Lukasa, Oriental 14h56 130 

Luapula, Norte 27h16 131 

1.4+0+0.1 Zimbabwe Harare 390.757 32 2 3 C 
Mashonaland, Manicaland, Masvingo, Harare 16h46 132 

Bulawago, Matabeleland, Midlands 15h25 133 

1.2+0.7+0.1 Guiné Conacri 245.857 39 1 3 F - 11h17 134 

1.2+0.7+0.5 

Sudão do Sul Juba 644.329 12,7 3 5 C 

Lagos, Goque, Tonje, Gogrial, Uau, Uail; 
Tuique; Abiei,Lol, Cafia, Juba 

12h33 135 

1.4+0.7+0.5 
Nilo, Latjur, Bié, Boma, Juncali, Ruengue, 

Lieche 
26h36 136 

1.5+0.7+0.5 
Gbudue, Maridi, Amadi, Terequeca, Jubeque, 

Rio lei, Imatongue, Namoruniangue 
20h29 137 
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AMÉRICA  

Bonus Países Capital Área (km²) 
Dens. Pop. 
(Hab/km²) 

Divisões 
Perigosidade 

(2017) 
Visto Territórios Horas 

 

1.5+0+0 

Canadá Ottawa 9.984.670 3 12 1 A 

Nunavut (sul) 16h05 1 

1.4+0+0 

Northwest Territories 18h33 2 

Yukon 45h49 3 

Newfoundland and Labrador 12h30 4 

New Brunswick 10h15 5 

Manitoba 12h21 6 

Saskatchewan 12h36 7 

British Columbia 14h24 8 

Alberta 13h47 9 

1.2+0+0 

Ontario 8h40 10 

Quebec 8h34 11 

Nova Scotia 17h12 12 

1.4+0+0.3 México 
Cidade do 

México 
1.964.375 53 7 4 A 

Baixa California, Baixa California Sul 16h51 13 

Centro (Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Estado do 
Mexico, Morelos, Querétaro de Arteaga, 

Tlaxcala) 

20h17 14 

Costa Pacifico (Colima, Michoacan, Guerrero, 
Nayarit, Jalisco, Chiapas, Oaxaca) 

18h13 15 

Costa do Golf (Tabasco, Tamaulipas, Vera Cruz, 
Nuevo Leon) 

17h50 16 

Noroeste (Sinaloa, Sonora, Chihuahua) 21h21 17 

Central Norte (Zacatecas, San Luis Potosi, 
Durango, Aguascalientes) 

18h03 18 

Mexico – Yucatan (Campeche, Yucatan, 
Quintana Roo) 

17h59 19 
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1.4+0+0.1 

Estados Unidos 
Washington 

DC 
9.371.174 33,75 47 3 A 

Alabama 13h44 20 

Arcansas 15h37 21 

Alasca 16h09 22 

North and South Carolina 13h29 23 

1.2+0+0.1 

Connecticut, Rhodes Ialands, Maine, 
Massachuetts, New Hampshire, Vermont 

10h17 24 

New York 09h14 25 

Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Maryland 10h29 26 

Virgínia, West Virgínia 10h49 27 

Flórida 12h48 28 

Geórgia 11h28 29 

Tennessee 12h33 30 

Indiana, Kentucky 12h53 31 

Ohio 10h42 32 

Illinois 11h22 33 

Washington  12h25 34 

1.4+0+0.1 

Louisiana 12h26 35 

Míchigan 13h05 36 

Idaho 15h43 37 

Iowa 14h17 38 

Minnesota 13h13 39 

Colorado 13h37 40 

Hawaii 23h27 41 

Califórnia (Sul) 15h12 42 

North Dacota 15h09 43 

South Dacota 15h58 44 

Missúri 13h49 45 
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Montana (Este) 16h09 46 

Montana (Oeste) 16h33 47 

Nebrasca 14h43 48 

Nevada (Norte) 17h13 49 

Nevada (Sul) 17h06 50 

Califórnia (Norte) 15h12 51 

New México (Norte) 16h11 52 

New México (Sul) 17h31 53 

Oklahoma 15h10 54 

Mississíppi 13h34 55 

Óregon 15h53 56 

Arizona (Sul) 15h57 57 

Texas (Costa: Calhoun, Cameron, Chamber, 
Harris) 

16h12 58 

Texas (Sudoeste: Frio, Dewitt, Duval, Dimmit, 
Guadalupe) 

16h20 59 

Texas (Oeste: Howard, El Paso, Andrews, 
Bayol) 

16h37 60 

Texas (Noroeste: Blanco, Anderson, Cass, 
Dallas) 

17h05 61 

Utah 14h06 62 

Kansas 15h24 63 

Wisconsin 11h03 64 

Arizona (Norte) 15h57 65 

Wyoming 15h01 66 

1.4+0+0.1 Brasil Brasília 8.515.767 37 24 3 A 

Maranhão Sul (Alto Parnaiba, Balsas) 23h17 67 

Maranhão Noroeste (Santa Luzia, Turiaçu, 
Grajou) 

18h48 68 
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Maranhão Nordeste (Barreirinhas, S. Luis, 
Parnarana) 

18h39 69 

Tocantins (Palmas) 16h51 70 

Serqipe (Aracaju), Pernambuco 12h58 71 

Minas Gerais Este (Belo Horizonte) 13h00 72 

Minas Gerais Oeste (Uberlandia, Uberaba) 14h53 73 

Minas Gerais Sul (Ouro preto, S. João del Rei) 15h50 74 

São Paulo Costa (São Paulo, Campinas, 
Santos) 

11h53 75 

São Paulo Interior (Ribeirao Preto) 14h34 76 

Distrito Federal do Brasília, Goiás 13h05 77 

Paraíba 12h14 78 

Alagoas (Maceio) 12h04 79 

Piauí (Teresina) 12h54 80 

Rio de Janeiro, Espirito Santo (Vitória) 11h37 81 

Rio Grande do Norte (Natal) 10h10 82 

Fernando de Noronha 19h20 83 

Ceará (Fortaleza) 10h45 84 

Bahia Sul (Vitoria da Conquista, Itabuna, 
Mucuri) 

18h01 85 

Bahia Nordeste (Salvador) 12h08 86 

Bahia Noroeste (Formosa do rio preto, Pilão 
Arcado, Bom Jesus da Capa) 

20h21 87 

1.2+0+0.1 

Rio Grande do Sul Norte (Palmeira das 
missões, Bom Jesus) 

19h26 88 

Rio Grande do Sul Oeste (Alegrete, São Gabriel) 21h56 89 

Rio Grande do Sul Este (Porto Alegre) 14h00 90 

Pará Interior (Santarém) 15h58 91 

Mato Grosso do Sul (Campo Grande) 16h10 92 
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Mato Grosso Este (Cuiaba, Cocalinho) 15h24 93 

Mato Grosso Oeste (Tapurah, Aripuana, Mato 
Grosso) 

21h16 94 

Pará Costa (Belém) 10h11 95 

Acre (Rio Branco) 19h40 96 

Paraná (Curitiba, Foz do Iguassu) 13h47 97 

Amazonas 15h56 98 

Rondônia (Porto Velho) 17h42 99 

Roraima Norte (Boa Vista) 21h53 100 

Roraima Sul (Vilhena) 20h25 101 

Santa Catarina (Florianopolis) 15h04 102 

Pará Sul (Cumarado Norte, Marabá) 15h00 103 

1.4+0+0 Chile Santiago 756.783 4 21 2 A 

Arica e Parinacota, Tarapacá, Antofagasta 19h02 104 

Atacama, Coquimbo, Valapaíso, Santiago 20h10 105 

O'Higgins, Maule, Biobio, Araucanía, Los Ríos 18h13 106 

Los Lagos, Aisén, Magallanes 20h38 107 

1.4+0+0.1 Peru Lima 1.285.216 7 21 3 A 

Loreto 19h46 108 

Costa Norte (Tumbes, Piura, Lamba yeque, La 
Libertad) 

21h54 109 

Costa Centro (Ancash, Lima, Caltao, Ica) 20h46 110 

Ucayali, Mdre de Dios, Puno, Cusco 19h08 111 

Apurimac, Ayacucho Huanca Velica, Junín, 
Pasco 

17h35 112 

Costa Sul (Arequipa, Moquegua, Tacna) 19h31 113 

Huánuco, San Martín, Amazonas, Caja marca 18h07 114 

1.4+0+0 Argentina 
Buenos 
Aires 

2.780.400 7 12 3 A 

Entre Rios, Santa Fé 18h53 115 

Formosa, Chaco, Corrientes, Missiones 18h56 116 

Jujuy, Salta, Tucumán 22h19 117 
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San Juan, San Luis, Mendoza 20h20 118 

Buenos Aires 16h00 119 

Chubut 19h20 120 

Santa Cruz 19h22 121 

Rio Negro 21h30 122 

Catamarca, La Rioja 20h55 123 

Santiago, Córdoba 19h11 124 

Neuquén, La Pampa 19h08 125 

1.9+0+0 Tiera del Fuego 21h24 126 

1.4+0+0 Guiana Francesa Caiena 90.000 2 1 0  - 13h30 127 

1.4+0+0.1 Guiana Georgetown 214.969 3 1  A - 16h00 128 

1.4+.+0.1 Paraguai Assunção 406.752 15 2 3 D 

Norte (Alto Paraguai, Boquerón, Hayes, 
Concepción, Amambay, San Pedro) 

16h47 129 

Sul (outros) 19h26 130 

1.4+0.7+0 Suriname Paramaribo 163.821 2 1 0 G - 16h30 131 

1.4+0+0 Uruguai Montevidéu 176.215 19 1 2 A - 15h59 132 

1.4+0+0.1 Bolívia Sucre 1.098.581 8 5 3 A 

La Paz, Pando 19h05 133 

Cochabamba, Oruro, Chuquisaca 16h02 134 

Potosí, Tarija 19h57 135 

Santa Cruz 15h02 136 

El Beni 18h14 137 

1.4+0+0.3 

Colômbia Bogotá 1.141.748 37 5 4 A 

Região Caribe (incluindo San Andrés e 
Providencia) 

16h40 138 

Região Andina 13h40 139 

Região pacifico 14h55 140 

1.5+0+0.3 
Rigião Orinoquía 27h13 141 

Região Amazonas 27h55 142 

1.4+0+0.1 Equador Quito 283.561 47 2 3 A Galápagos 20h42 143 
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Continente 15h29 144 

1.4+0+0.3 
Venezuela Caracas 912.050 27 5 4 A 

Falcón, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Zulia, 
Mérida, Trujillo, Barinas, Táchira 

14h18 145 

Apure, Guárico, Aragua, Carabobo, Cojedes, 
Miranda, Vargas, Anzoátegui, Monagas, Sucre 

16h02 146 

.Insular (Nueva Esparta, Dependências 
Federais) 

14h15 147 

Bolivar, Delta Amacuro 28h43 148 

1.5+0+0.3 Amazonas 15h41 149 

1.7+0+0 Belize Belmopan 22.966 12 1 0 A - 17h40 150 

1.4+0+0.1 Costa Rica San José 51.100 78 1 2 A - 14h08 151 

1.4+0+0.1 El Salvador 
San 

Salvador 
21.041 318 1 3 A 

- 14h31 152 

1.4+0+0.1 Guatemala 
Cuidade de 
Guatemala 

108.889 134 1 3 A 
- 15h48 153 

1.4+0+0.1 Honduras Tegucigalpa 
112.088 62 

2 3 A 
Continente 18h13 154 

261 145,87 Islas de la Bahia 16h30 155 

1.4+0+0.1 Nicarágua Manágua 131.812 42 1 3 A - 17h03 156 

1.4+0+0.1 Panamá 
Cidade do 
Panamá 

75.517 38 1 2 A 
Continente 15h00 157 

San Blas Islands 19h37 158 
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 CARAÍBAS 
 

 

Bónus Países Capital Área (km²) 
Dens. Pop. 
(Hab/km²) 

Divisões Perigosidade (2016) Visto Territórios Horas 
 

1.4+0+0 
Antígua e 
Barbuda 

Saint John's 

280 

155 3 0 A 

Antigua 14h20 1 

160,6 Barbuda 15h26 2 

- Redonda 15h35 3 

1.4+0+0 Bahamas Nassau 13.878 21 1 0 A - 15h18 4 

1.4+0+0 Barbados Bridgetown 431 647 1 0 A - 14h10 5 

1.4+0.5+0.1 Cuba Havana 110.861 102 - 
3 

C 
Isla de la Juventud 23h26 6 

 Outros 13h07 7 

1.4+0.1+0 Dominica Roseau 751 91 1 0 E - 15h03 8 

1.4+0+0.1 
República 

Dominicana 
Santo 

Domingo 
48.442 183 1 3 A 

- 13h06 9 

1.4+0+0.3 Haiti 
Porto 

Príncipe 
27.75 292 1 3 A 

- 16h18 10 

1.2+0+0 

França Paris 

1,78 252 

4 0  

Guadeloupe and Dependencies (Marie Galante) 12h14 11 

1,1 393 Martinique 11h50 12 

1.4+0+0 
25 361 Saint-Barthélemy 14h50 13 

87 892 Saint Martin 13h55 14 

1.4+0+0 Granada 
Saint 

George's 
344 260 2 0 A 

Grenada 15h20 15 

Carriacou 19h35 16 

1.4+0+0.1 Jamaica Kingston 10.991 248 1 3 A - 14h33 17 

1.4+0+0 Países Baixos Amesterdão 

193 370 

6 0  

Aruba 16h12 18 

294 64 Bonaire 26h10 19 

444 358 Curacao 13h23 20 

13 150 Saba 26h10 21 

21 152 Sint Eustatius 27h10 22 

37 908 Sint Martinho 13h55 23 
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1.4+0+0 
São Cristóvão e 

Névis 
Basseterre 261 164 1 0 A 

São Cristóvão 16h22 24 

Névis 28h04 25 

1.4+0+0 
Trindade e 

Tobago 
Port of 
Spain 

5.131 212 2 0 A 
Trindade 15h06 26 

Tobago 15h54 27 

1.4+0+0 Reino Unido Londres 

102 129 

6 0  

Anguilla 15h41 28 

153 147 Ilha British Virgin 25h06 29 

262 170 Ilha Cayman 15h13 30 

102 91 Montserrat 14h28 31 

430 47 Caicos 31h10 32 

324 15 Turks 32h10 33 

1.4+0+0 Porto Rico San Juan 9,104 438 1 0 A - 13h42 34 

1.4+0+0 
Ilhas Virgens 
Americanas 

Charlotte 
Amalie 

346,36 354 1 0  - 19h33 35 

1.4+0+0 Santa Lúcia Castries 539 269 1 0  - 13h47 36 

1.4+0+0 
Saint Vicent and 
The Grenadines 

Kingstown 389 304 2 0 - 
Saint Vicent 14h58 37 

Grenadines 17h28 38 
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EUROPA  

Bónus Países Capital Área (km²) 
Dens. Pop. 
(Hab/km²) 

Divisões Perigosidade (2017) Visto Territórios Horas 
 

1.2+0+0 Albânia Tirana 28.748 123 1 2 D - 7h25 1 

0.3+0+0 Andorra 
Andorra-a-

Velha 
476 174 1 0 D 

- 5h48 2 

0.6+0.7+0.1 Bielorrússia Minsk 207,6 49 1 3  - 7h09 3 

0.3+0+0 Bélgica Bruxelas 30.528 339 1 2 D - 2h47 4 

0.6+0+0.1 
Bósnia e 

Herzegovina 
Sarajevo 51.129 78 1 3 D 

- 5h40 5 

0.6+0+0 Bulgária Sófia 110.91 67 1 2 D - 6h42 6 

0.6+0+0 Croácia Zagreb 56.542 79 1 2 D - 6h24 7 

1.2+0+0 Chipre Nicósia 
9.251 84 

2 3 D 
República do Chipre 7h30 8 

3.355 78 República Turca de Chipre do Norte 8h41 9 

0.6+0+0 
República 

Checa 
Praga 78.867 129 1 1 D 

- 3h36 10 

0.6+0+0 Dinamarca Copenhaga 
43.094 126 

2 1 D 
Continente 3h49 11 

589 67,6 Bornholm 5h10 12 

0.6+0+0 Estónia Tallin 45.226 29 1 2 D - 6h58 13 

1.2+0+0 Finlândia Helsínquia 338.145 15 3 1 D 

Lapónia (Rovaniemi) 10h10 14 

Outros 9h 15 

Ilhas Aland (Mariehamn) 8h55 16 

0.3+0+0 França Paris 543.965 110 3 2 D 

Córsega 5h42 17 

Poitou-Charentis, Aquitânia, Midi Pirineus, 
Lanquedoque Rossilhão, Alpes- Costa Azul, 

Ródana - Alpes, Auvérnia, Limousino 

2h40 18 

Bretanha, Paris do Loire, Franco Condado, 
Alsácia, Lorena, Ilha de França, Borgonha, 

2h38 19 
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Centro, Champanha, Normandia, Passo de 
Calais, Picardia 

0.6+0+0 Alemanha Berlim 357.051 230 2 2 D 

Baden - Wurttemberg, Bayern, Saarland, 
Rheinland- Pfalz, Nordrhein- Westfalen, Hesse, 

Sachsen, Turingia 

3h05 20 

Niedersachen, Bremen, Hamburgo, 
Schlesmburgo -Holstein, Mecklemburgo - 

Pomerânia, Brandemburgo, Berlim, Saxônia - 
Anhalt 

3h22 21 

0.6+0+0.1 Grécia Atenas 

3,836 52 

4 3 D 

Egeu do Norte 8h23 22 

5,286 58 Egeu Meridional 5h40 23 

8,259 75 Creta 5h38 24 

114.553 84 Continente 4h52 25 

0.6+0+0 Hungria Budapeste 93.03 108 1 2 D - 4h20 26 

0.3+0+0 Irlanda Dublin 70,273 57 1 2 D - 2h51 27 

0.6+0+0 

Itália Roma 

251.536 210 

3 2 D 

Continente 3h24 28 

1.2+0+0 
25.708 196 Sicília 8h25 29 

24.09 69 Sardenha 8h34 30 

0.6+0+0 Suíça Berna 41.285 181 1 1 D - 3h04 31 

0.6+0+0 Letónia Riga 64.559 356 1 2 D - 6h37 32 

0.6+0+0 Liechtenstein Vaduz 160 210 1 0 D - 4h41 33 

0.6+0+0 Lituânia Vilnius 65.200 55 1 2 D - 6h22 34 

0.6+0+0 Luxemburgo Luxemburgo 2.586 181 1 0 D - 2h48 35 

0.6+0+0.1 Macedônia Escópia 25.713 80 1 3 A - 6h39 36 

0.6+0+0 Malta Valeta 316 1,261 1 0 D - 3h46 37 

0.6+0+0 Moldávia Quichinau 33.844 131 1 3 D - 7h05 38 

0.6+0+0 Mónaco 
Mónaco - 

Ville 
2.020 16,62 1 0 D 

- 4h54 39 
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0.6+0+0 Montenegro Podgorica 13.810 50 1 2 D - 6h47 40 

0.6+0+0 Holanda Amesterdão 42.528 395 1 2 D - 3h22 41 

0.6+0+0 
Noruega Oslo 385.155 13 2 2 D 

Sul (Astfold, Akershus, Aust- Agder, Buskerud, 
Hedmark, Hordaland, More og Romsdal, 

Oppland, Oslo, Rogalnd, Sor, Rondelag, Sognog 
Fjordane, Telemark, Vest- Agder, Vestfold, 

Nord- Trondelag) 

6h00 42 

1.2+0+0 Norte (Finnmark, Nordland, Troms) 8h35 43 

1.2+0+0 Polónia Varsóvia 312.679 123 2 2 D 

Pomerânia Ocidental, Lubúsquia, Pomerânia, 
Grande Polónia, Cujávia - Pomerânia, Vármia- 
Masúria,  Mazóvia, Lublin, Lódz,  Podláquia 

(Estetino, Gorzów Wielkopolski/ Zielona Góra, 
Gdansk,  Poznan, Bydgoszcz/ Torun, Bialystok, 

Olsztyn, Rzeszów, Varsóvia) 

4h23 44 

Baixa Silésia, Opole, Silésia, Pequena Polónia, 
Subcarpácia, Santa Cruz (Wroclaw, Katowice, 

Kielce, Cracóvia) 

4h20 45 

0 Portugal Lisboa 92.152 114 1 1 D - 1h02 46 

0.6+0+0 Roménia Bucareste 238.391 94 1 2 D - 6h43 47 

1.2+0.5+0.5 Rússia Moscovo 17,124,442 8 23 5 F 

Adygeya, Krasnodar, Karachay, Stavropol, 
Kabardin- Balkar, North Ossetia, Ingush 

7h50 48 

Arkhangel’sk (Sul) 19h12 49 

Arkhangel’sk (Norte) 11h30 50 

Bashkortostan 11h29 51 

Bryansk, Kaluga, Smolensk, Tula, Moscow, 
Moscow Federal City 

7h53 52 

Chechenya, Dagestan, Kalmykia, Astrakhan 10h54 53 

Chuvash, Mari- El, Tatarstan, Udmurt 9h01 54 

Kaliningrad 6h51 55 

Karelia 12h45 56 
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Kirov 11h23 57 

Komi (Sul) 10h13 58 

Komi (Norte) 23h51 59 

Kostroma, Vologda, Yaroslavl 16h54 60 

Murmansk 14h52 61 

Mordóvia, Ryazan, Vladimir, Ivanovo, Nizhny 
Novgorod 

13h26 62 

Voronezh, Belgorod, Oryol, Kursk, Lipetsk , 
Tambov 

18h21 63 

Oremburgo 10h50 64 

Perm 12h00 65 

Pskov, Tver, Novgorod 12h43 66 

Saratov, Samara, Ul’ Yanovsk, Penza 10h13 67 

St. Petersburg Federal City, Leningrad 7h16 68 

Volgograd, Rostov 11h14 69 

1.4+0.5+0.5 Nenets 11h56 70 

0.6+0+0 São Marino 
Cidade de 
San Marino 

61 471 1 0 D 
- 5h59 71 

0.6+0+0 Sérvia Belgrado 88.361 105  2 D - 6h16 72 

0.6+0+0 Eslováquia Bratislava 49.035 111 1 2 D - 4h19 73 

0.6+0+0 Eslovénia Liubliana 20.73 99 1 1 D - 6h07 74 

0.3+0+0 Espanha Madrid 504.03 91 3 2 D 

Galiza, Astúrias, Castela e Leão, Cantábria, 
País Basco, Navarra, Aragão, La Rioja, 

Catalunha 

2h15 75 

Baleares (Maiorca, Menorca, Ibiza, 
Formentera) 

2h13 76 

Comunidade Valenciana, Madrid, Estremadura, 
Castilla La Mancha, Andaluzia, Murcia, La Rioja 

1h49 77 

1.2+0+0 Suécia Estocolmo 449.964 20 3 2 D Norrland 8h32 78 
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Svealand 11h15 79 

Gotaland 08h26 80 

0.6+0+0.3 Turquia Ancara 23.764 89 1 4 A Istambul 5h10 81 

0.6+0+0.5 

Ucrânia Kiev 576.604 78 3 5 A 

Volínia, Rivne, Jitomir, Ternopil, Khmelnitski, 
Lviv, Transcarpátia, Wano- Frankivsk, 
Tchernivtsi, Vinnitsa, Kiev, Tchernigov 

6h55 82« 

1.2+0+0.5 

Outros 9h53 83 

Crimeia 12h31 84 

Costa (Donets’k, Kherson. Odessa) 9h16 85 

1.3+0+0 

Reino Unido Londres 244.82 243 4 2 D 

Inglaterra 2h46 86 

0.6+0+0 

Escócia 4h56 87 

Irlanda do Norte 4h16 88 

País de Gales 3h26 89 

Guernsey and Herm 5h39 90 

Sark 6h48 91 

Alderney 9h39 92 

Akrotiri e Dhekelia 8h40 93 

Gibraltar 7h28 94 

Island of man 4h41 95 

Jersey 4h40 96 

0.6+0+0 Áustria Viena 83.879 100 1 1 D - 3h32 97 

0.6+0+0.1 Transnístria Tiraspol 4.163 124,6 1 3 D - 8h48 98 

0.6+0+0.1 Kosovo Pristina 10.887 250 1 3 D - 6h16 99 

0.6+0+0 Vaticano 
Cidade do 
Vaticano 

44 1891 1 2 D 
- 3h25 100 
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 OCEANO ATLÂNTICO 
 

 

Bónus Países Capital Área (km²) 
Dens. Pop. 
(Hab/km²) 

Divisões Perigosidade (2017) Visto Territórios Horas 
 

1.4+0+0 Brasil Brasília 

26 172 

3 0 A 

Fernando de Noronha 19h20 1 

0,013 0 São Pedro e São Paulo SR 2 

10,4 3 Trindade e Martim Vaz SR 3 

1.2+0+0.5 Cabo Verde Praia 4,033 103 1 0 F - 8h55 4 

0.3+0+0 Portugal Lisboa 
741 334 

2 0 D 
Madeira 1h55 5 

2,346 104 Açores 2h29 6 

0.3+0+0 Espanha Madrid 7,493 272 1 0 D Canárias 3h36 7 

1.9+0+0 Reino Unido Londres 

91 

18 

6 0 D 

Ascensão SR 8 

53,2 Santa Helena SR 9 

616,3 Tristão da Cunha SR 10 

122 0,24 Malvinas 34h48 11 

121,7 1207 Bermuda 12h24 12 

0.6+0+0 Dinamarca Copenhaga 1.399 35 1 - D Ilhas Faroe 6h10 13 

1.2+0+0 França Paris 242 27 2 - D 
Saint- Pierre 28h55 14 

Miquelon- Canglade 31h54 15 

1.2+0+0 Islândia Reiquiavique 103 2 1 1 D - 7h56 16 
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 ÁSIA 
 

 

Bónus Países Capital Área (km²) 
Dens. Pop. 
(Hab/km²) 

Divisões Perigosidade (2017) Vistos Territórios Horas 
 

1.4+0.7+0.5 Afeganistão Cabul 652.090 46 4 5 G 

Kandahar, Nimroz, Hilmand, Farah, Hirat 14h47 1 

Paktika, Zabul, Panjshir, Ghazni, Daykundi. 
Uruzgan 

14h15 2 

Nangarhar, Badakhshan, Nurestão, Konar, 
Khost, Logar, Vardak, Samangan, Laghman, 
Kapisa, Parwan, Baghlan, Konduz, Uruzgan, 

Cabul 

13h22 3 

Bamiyan, Sar-i Pol, Balkh, Takhar, Jozjan, 
Fariab, Growt, Badghis 

14h45 4 

1.2+0+0.1 Arménia Erevã 29.743 100 1 3 A - 9h15 5 

1.2+0.5+0.3 Azerbaijão Baku 86.600 91 1 4 G - 8h55 6 

1.2+0.5+0.1 Bangladesh Daca 143.998 1002 1 3 F - 17h10 7 

1.2+0.5+0 Butão Thimbu 38.394 47 1 2 G - 15h50 8 

1.2+0+0.7 Brunei 
Bandar Seri 
Begawan 

5.765 64 1 0 G 
- 19h45 9 

1.2+0.1+0.1 Camboja 
Phnom 
Penh 

181.035 75 1 3 E 
- 16h50 10 

1.4+0.5+0.1 China Pequim 9.596.961 136 42 3 F 

Anhui 17h40 11 

Cantão 18h16 12 

Fujian 14h56 13 

Gansu Norte (Wuwei, Jiuquan) 20h23 14 

Gansu Sul (Qigyang, Gannan) 14h34 15 

Guizhou 16h56 16 

Hainan 21h21 17 

Hefei 17h30 18 

Heilongjiang 16h44 19 
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Henan 18h17 20 

Hubei 17h44 21 

Hunan 16h11 22 

Jiangsu 16h23 23 

Jiangxi 16h57 24 

Jilin 19h04 25 

Liaoning 16h00 26 

Qinghai 17h52 27 

Shaanxi 16h40 28 

Shanxi 16h27 29 

Sichuan Este (Garzê) 22h01 30 

Sichuan Oeste (Dazhou) 18h31 31 

Taiwan 17h26 32 

Yunnan Norte (Zhaotong, Dêqên) 16h24 33 

Yunnan Sul (Baoshan, Yuxi) 18h45 34 

Zhejiang 15h49 35 

Guangxi 18h58 36 

Mongólia Interior (deserto) 20h05 37 

Ningxia 17h04 38 

Xinjiang 14h36 39 

Tibet 17h17 40 

Pequim 13h38 41 

Chobgquing 16h07 42 

Xangai 15h11 43 

Tianjin 15h45 44 

1.4+0.5+0.1 
Bayingolin Mongol (Qiemo) 38h27 45 

Bayingolin Mongol (Rouquiang) 34h30 46 
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Bayingolin Mongol (Korla, Luntai, Yuli, Hejing, 
Hoxud, Bohu, Yanqi) 

21h14 47 

Sahandong 16h23 48 

Hebei 15h14 49 

A Hong Kong 15h21 50 

A Macau 17h09 51 

1.4+0+0 Timor- Leste Díli 15.007 69 1 2 A - 21h21 52 

1.2+0+0.1 Geórgia Tbilisi 69.700 67 3 3 D 

Abkhazia 8h32 53 

South Ossetia 11h35 54 

Outros 14h44 55 

1.2+0.5+0.3 

Índia Nova Deli 3.287.590 328 26 4 F 

Himachal Pradesh, Utarakhand, Punjab, 
Haryana, NCT of Deli 

15h26 56 

1.4+0.5+0.3 Arunachal Pradesh 19h23 57 

Rajastão 13h27 58 

Bihar, Jharkhand 13h52 59 

Chhattisgarh 14h43 60 

Andra Pradesh 13h33 61 

Goa, Karnataka, Puducherry 14h29 62 

Gujarate 14h13 63 

Madhya Pradesh Oeste (Bhopal, Indore) 14h04 64 

Madhya Pradesh Este 18h28 65 

Jammu e Caxemira 13h37 66 

Telangana 15h22 67 

Tripura 16h54 68 

Querala, Tamil Nadu 14h35 69 

Maharashtra Interior (Nagpur, Yavatmal) 14h05 70 

Maharashtra Costa (Mumbai, Ratrangiri) 14h10 71 



[124] 

Manipur 17h07 72 

Utar Pradesh 12h41 73 

Mizoram 18h34 74 

Nagaland 16h37 75 

Orissa 16h53 76 

Bengala Ocidental, Sikkim, Assam, Meghalaya 14h24 77 

Dadrá e Nagar-Aveli 17h14 78 

Chandigarh 12h50 79 

1.5+0.5+0.3 Andamão e Nicobar 17h12 80 

1.4+0.5+0 

Indonésia Jacarta 1.904.569 126 10 2 F 

Achém, Sumatra 20h18 81 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah 25h15 82 

Kalimantan Oriental, Kalimantan Utara 20h29 83 

Sulawesi, Gorontalo 25h19 84 

Kalimantan Barat 22h44 85 

Riau, Jambi 18h56 86 

Bangka- Belitung, Bergkulu, Lampung, Jacata, 
Barten, Java, Bali, Sonda 

20h36 87 

Papoua 21h25 88 

1.4+0.5+0 
Maluku 19h46 89 

Celebes 24h45 90 

1.4+0+0 Japão Tóquio 377,873 337 4 1 A 

Hokkaido 18h08 91 

Kagoshima 19h15 92 

Ryukyu Islands (Okinawa, Amami, Daito) 18h52 93 

Outros 16h24 94 

1.5+0+0.1 Cazaquistão Astana 2.724.900 5 14 3 A Almaty 13h00 95 
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1.2+0+0.1 

Zhambyl 13h26 96 

Aktöbe 10h20 97 

Atyrau 10h30 98 

Cazaquistão Oriental 12h11 99 

Cazaquistão Ocidental 12h33 100 

Cazaquistão do Norte 11h42 101 

Pavlodar 12h06 102 

Karaghandy 12h38 103 

Kostanay 11h17 104 

Kyzylorda 12h13 105 

Cazaquistão do Sul 10h38 106 

1.4+0+0.1 
Mangghystau 8h53 107 

Akmola 12h10 108 

1.4+0.5+0.5 Coreia do Norte Pyongyang 120.54 190 1 5 H - 19h06 109 

1.4+0+0 Coreia do Sul Seul 9.972 491 2 2 A 
- 15h07 110 

Jeju Island 17h29 111 

1.4+0+0.1 Quirguizistão Bisqueque 199.951 25 1 3 A - 13h20 112 

1.4+0.1+0 Laos Vientiane 236.8 26 2 2 E 
Norte (Vientiane, Borikhamxai, Luang, Prabang) 17h13 113 

Sul (Khammouane, Savannakhet, Bolikhamsay) 21h21 114 

1.4+0+0 Malásia 
Kuala 

Lumpur 
329.847 72 2 2 A 

Malásia Oriental (Sarawak, Sabah) 19h00 115 

Malásia Peninsular (Outros) 18h46 116 

1.5+0.7+0 

Mongólia Ulan Batar 1.564.100 1 5 2 G 

Central (Ulaanbaatar, Tov, Archangay, Ovor) 13h46 117 

1.4+0.7+0 

Este (Khentiy, Dornod, Sukhbaatar) 18h35 118 

Deserto Gobi (Dundgovi, Dornogovi, Omnogovi) 17h03 119 

Norte (Bayanhongor, Dzavhan, Govi- Altay, 
Hovsgol) 

28h06 120 

Oeste (Bulgan-Olgiv, Houd, Uvs, Zauhan) 26h44 121 

1.4+0.7+0.1 Myanmar Naypyidaw 676.578 63 4 3 G Sagaing, Kachin 17h38 122 
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Ayeyarwady, Tanintharyi, Magway, Bago, 
Yangon, Rakhine, Chin, Mandalay 

17h35 123 

Shan, Kayah 19h06 124 

Kayin, Mon, Tanintharyi 20h59 125 

1.4+0.1+0.1 Nepal Catmandu 147.181 196 1 3 E 
 

14h30 126 

1.2+0.5+0.5 

Paquistão Islamabad 880.940 202 5 5 F 

Balochistan (Quetta, Gwadar, Turbat) 15h27 127 

1.4+0.5+0.5 

Província da Fronteira Noroeste, Território da 
Capital Islamabad, Território federal das Áreas 

Tribais, Gilgit Baltistão, Caxemira Livre 

10h12 128 

Punjab (Lahore, Faisalabad, Multan) 10h05 129 

Sindh (Karachi, Hyderabad, Sukkur) 12h09 130 

1.4+0+0.3 Filipinas Manila 

104,688 463,5 

3 4 A 

Luzon 22h04 131 

97,53 221 Mindanau 22h52 132 

97,782 181 Visayas 26h34 133 

1.4+0.5+0.5 Rússia Moscovo 17,125,187 8 34 5 F 

Altai Krai 13h03 134 

Altai República 13h54 135 

Zabaykalsky (Chita) 34h50 136 

Ymalo-Nenets (Sul) 27h32 137 

Buryatia 16h15 138 

Chelyabinsk 11h51 139 

Chukotka 30h46 140 

Yevrey 38h27 141 

Irkutsk (Sul) 14h12 142 

Jewish 19h33 143 

Tuva 21h17 144 

Kemerovo, Khakassia 13h29 145 

Tomsk 26h16 146 

Sverdlovsk 35h06 147 
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Khabarovsk (Sudoeste) 24h50 148 

Khanty-Mansia (Este) 12h28 149 

Khanty-Mansia (Oeste) 12h27 150 

Sakha 36h39 151 

Krasnoyarsk (Sul) 14h51 152 

Kurgan, Tyumen 14h53 153 

Kuril Islands 37h22 154 

Magadan (Sudeste) 31h48 155 

Magadan (Sudoeste) 18h00 156 

Novosibirsk 10h15 157 

Omsk 11h54 158 

Primorsky 17h13 159 

Krasnoyarsk (Centro) 14h25 160 

1.5+0.5+0.5 

Sakhalin 18h50 161 

Khabarovsk (Sudeste) 11h54 162 

Khabarovsk (Norte) 12h29 163 

Kamtchatka 18h53 164 

Irkutsk (Norte) 21h16 165 

Amur (Sul) 12h55 166 

Amur (Norte) 15h22 167 

1.4+0.1+0 Singapura Singapura 716.1 7,618 1 2 E - 16h27 168 

1.4+0.7+0.1 Sir Lanka Kotte 65.610 305 1 3  - 16h30 169 

1.4+0+0 Taiwan Taipé 36.179 636 1 2 A - 16h37 170 

1.4+0.5+0.1 Tajiquistão Duchambe 143.100 50 1 3 G - 11h24 171 

1.4+0+0.1 Tailândia Bangkok 513.120 127 3 3 A 
Sul (Narathiwat, Chumphon, Phuket, Samui, 

Yala, Hat Yai, ) 
20h02 172 
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Nordeste (Ubon Ratchathani, Nong Khai, Trat, 
Udon Thani) 

16h46 173 

Noroeste (Bangkok, Kanchanaburi, Chiang M) 14h37 174 

1.2+0+0.3 Turquia Ancara 783.562 89 5 4 A 

Região Anatolia Central (Ankara, Eskisehir, 
Kayseri) 

8h08 175 

Região do Mar Negro (Sinop, Samsun, 
Trabzon) 

9h20 176 

Região do Mar Mediterrâneo (Adana, Antalya, 
Isparta) 

8h40 177 

Região Sudeste Anatolia (Diyarbakir, Gaziantep, 
Mardim) 

9h20 178 

Região Este Anatolia (Erzurum, Agri, Kars, Van) 9h53 179 

1.2+0.5+0.1 

Turquemenistão Asgabat 488.100 10 4 3 G 

Ahal, Daşoguz 14h00 180 

1.4+0.5+0.1 
Balkan 21h35 181 

Lebap, Mary 14h16 182 

1.4+0.5+0.1 Uzbequistão Tashkent 447.400 60 2 3 G 

Tashkent, Andijon, Farghona, Jizzakh, 
Namangan, Kashkadarya, Samarkand,  

Sirdaryo, Surkhondaryo,  Tashkent 

10h30 183 

Karakalpakstan, Navoi, Bukhoro, Khorazm 13h07 184 

1.4+0.5+0.1 Vietnam Hanói 331.689 253 3 2 G 

Norte (Halong, Bac Giang, Son La) 15h40 185 

Sul (Danang, Ho Chi Minh) 16h50 186 

Mekong River Delta and Phu Quoc Island 17h00 187 
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OCEANO PACÍFICO  

Bónus Países Capital Área (km²) 
Dens. Pop. 
(Hab/km²) 

Divisões Perigosidade (2017) Visto Territórios Horas 
 

1.5+0+0 

Austrália Camberra 

7.692.024 

2 12 2 A 

Nova Gales do Sul 28h23 1 

Victória 24h42 2 

Austrália do Sul 31h16 3 

Tasmânia 30h09 4 

Queensland 29h51 5 

1.4+0+0 

Austrália Ocidental 23h00 6 

Austrália do Norte 24h29 7 

3 Ilhas do Mar de Coral 23h00 8 

14,55 Ilha de Lord Howe 31h35 9 

 Mellish Reefer SR 10 

34,6 Ilha Norfolk 26h58 11 

48 Ilha do Estreito de Torres 33h07 12 

1.9+0+0 Chile Santiago 
163,6 

21 2 2 A 
Ilha de Páscoa 28h50 13 

3 Ilha Sala y Gómez 36h42 14 

1.5+0+0 Ilhas Cook Avarua 240 89 2 0 A 
Pukapuka, Penrhyn SR 15 

Rarotonga, Aitutaki 28h34 16 

1.5+0.1+0 
Estados 

Federados da 
Micronésia 

Palikir 702 153 4 0 E 

Chuuk 27h15 17 

Kosrae SR 18 

Pohnpei SR 19 

Yap 26h46 20 

1.5+0+0 Fiji Suva 18.274 48 3 0 A 

Vanua Leva 32h51 21 

Viti Levu 31h49 22 

Rotuma 45h47 23 

Arquipélago Lau 33h25 24 
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1.5+0+0 
Polinésia 
Francesa 

Papeete 

152 41 

6 0 A 

Arquipélago das Austrais 30h05 25 

31 43 Arquipélago de Gambier 31h00 26 

2.099 227 Leeward Islands, Windward Islands 25h25 27 

997 8 Arquipélago das Marquesas SR 28 

1.593 143 Arquipélago da Sociedade 30h42 29 

850 17 Arquipélago de Tuamotu 36h01 30 

1.5+0+0 Kiribati 
Tarawa do 

Sul 
811 127 3 0 A 

Ilhas Gilbert SR 31 

Espórades Equatoriais 37h35 32 

Ilhas Phoenix SR 33 

1.7+0+0 Ilhas Marshall Majuro 181 325 1 0 A - 59h00 34 

1.8+0+0 Nauru - 21 631 1 0 A - 111h00 35 

1.5+0.1+0 Nova Zelândia Wellington 268.680 15 1 1 E 

Chatham Island 32h33 36 

Tokelau SR 37 

Outros 31h09 38 

1.8+0+0 Niue Alofi 260 8 1 0  - 70h00 39 

1.4+0+0 Palau Ngerulmud 459 44 1 0 A - 24h24 40 

1.5+0.5+0.1 
Papua - Nova 

Guiné 
Port 

Moresby 
462.84 11 6 3 G 

Manus 31h44 41 

New Britain 32h49 42 

Bougainville 68h 43 

Trobriand Islands 35h43 44 

Milne Bay 30h44 45 

New Ireland 31h50 46 

Outro 25h09 47 

1.5+0+0 Samoa Apia 2.842 60 1 0 A - 37h54 48 

1.8+0+0 Ilhas Salomão Honiara 28,45 18 3 0 A 

S. Isabel, New Georgia, Choiseul 39h09 49 

Guadalcanal, Malaita, San Cristobal 31h57 50 

Temotu Province (Santa Cruz Islands) 83h00 51 

1.5+0+0 Tonga Nuku'alofa 747 150 1 0 A - 33h52 52 
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1.5+0+0 Tuvalu Funafuti 26 447 1 0 A - 45h47 53 

1.4+0+0 Estados Unidos Washington 

76 - 

16 0 A 

Kingman Reef SR 54 

4,5 - Jarvis Island 37h35 55 

12 - Palmyra Atoll SR 56 

477 168 Marianas Island 19h54 57 

34,2 8,8 Minor Outlying Islands SR 58 

549 307 Guam 19h39 59 

199 290 American Samoa 43h15 60 

0,86 - Kure Atoll SR 61 

7.4 20 SwainsWake Island SR 62 

6.2 10 Midway SR 63 

2.8 141 Johnston Atoll 23h27 64 

1.8 - Baker SR 65 

0.21 - Howland 68h00 66 

1.5+0+0 Vanuatu Port Vila 12,189 - 1 0 A - 34h21 67 

1.5+0+0 França Paris 

18.575 12,8 2 

0 A 

Îles Loyauté 29h41 68 

Nova Caledónia 26h58 69 

274 55 2 
Walis SR 70 

Futura SR 71 

7 - 1 Clipperton SR 72 

1.9+0+0 Reino Unido Londres 47 1,19 1 0 - Pitcairn Islands SR 73 
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MÉDIO ORIENTE  

Bónus Países Capital Área (km²) 
Dens. Pop. 
(Hab/km²) 

Divisões Perigosidade (2017) Visto Territórios Horas 
 

1.2+0.1+0.3 Bahrein Manama 750 1035 1 4 E - 9h39 1 

1.2+0.5+0.5 

Irão Teerã 1.648.195 41 9 4 F 

Ardebil, East Azarbeijan West Azarbaijan 12h34 2 

Razavi Coração, Coração do Sul, Coração do 
Norte 

13h19 3 

1.4+0.5+0.5 

Yazd, Esfahan 15h50 4 

Kerman 20h26 5 

Semnan, Mazandaran, Golestan, Tehran 9h53 6 

Alborz, Markazi, Qazvin, Gilan, Kermanshah, 
Hamadan, Kordestan,Qon, Zanjan 

9h35 7 

Lorestan, Khuzistão, Chahar Mahaal e 
Bakhtiari, Kohkiluyeh e Buyer Ahmad 

14h10 8 

Kish Island 20h34 9 

Hormozgan, Bushehr, Fars 14h41 10 

Sistão-Baluchistão 18h41 11 

1.2+0.5+0.5 Iraque Bagdad 438.317 59 2 5 F 

Curdistão 
(Arbil, Dahuk, Sulaymaniyah e Halabja) 

8h01 12 

Outros 9h06 13 

0.6+0+0.3 Israel Jerusalém 20.770 302 1 4 A - 6h53 14 

1.2+0.5+0.3 Jordânia Amã 89.341 62 1 3 F - 8h35 15 

1.2+0.1+0 Kuwait 
Cidade do 

Kuwait 
17.818 131 1 2 E 

- 9h02 16 

0.6+0.5+0.3 Líbano Beirute 10.4 367 1 4 F - 7h36 17 

1.2+0.1+0.1 Omã Mascate 309.500 14 2 3 C 
Musandam 12h32 18 

Outros 12h14 19 

1.2+0+0.3 Palestina 
Jerusalém 
Oriental 

6.020 407 1 4 A 
- 7h02 20 
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1.2+0.1+0 Qatar Doha 11.437 75 1 2 E - 9h35 21 

1.2+0.5+0.3 

Arábia Saudita Riade 2.149.690 13 13 3 F 

Al Bahah 13h50 22 

Al Hudud ash Shamaliyah 11h39 23 

Meca 9h41 24 

1.4+0.5+0.3 

Al Madinah 9h46 25 

Al Qasim 13h40 26 

Ar Riyad 9h38 27 

Ash Sharqiyah 10h27 28 

Asir 11h21 29 

Ha'il 10h51 30 

Jizan 11h26 31 

Al Jawf 11h05 32 

Najran 18h46 33 

Tabuk 15h00 34 

1.2+0.7+0.5 Síria Damasco 185.180 99 1 5 E - 13h11 35 

1.2+0.1+0.1 
Emirados 

Árabes Unidos 
Abu Dhabi 83.600 30 1 3 E 

- 9h10 36 

1.4+0.7+0.5 Iémen Sanaa 527.968 39 3 5 G 

Al Hudaydah, Sana'a, Ma'rib, Raymah, Al-
Bayda', Dhamar,  'Amran, Al Jawf, Hajjah, 

Sa'dah, Amanat al Asimah, Al Mahuit 

15h09 37 

Shabwah, Adan, Lahij, Abyan, Al Dali, Taizz, 
Hadhramaut 

20h26 38 

Socotorá SR 39 
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OCEANO ÍNDICO  

Bónus Países Capital Área (km²) 
Dens. Pop. 
(Hab/km²) 

Divisões Perigosidade (2016) Visto Territórios Horas 
 

1.5+0+0 Austrália Camberra 

135 2 

3 0 A 

Christmas Island 26h31 1 

14 44 Cocos (Keeling) Islands SR 2 

5 - Ashmore and Cartier 31h14 3 

1.4+0.7+0 Comores Moroni 2.170 309 3 0 G 

Njazidja (Grande Comore) 17h29 4 

Nzwani (Anjouan) 17h35 5 

Mwali (Mohéli) 35h45 6 

1.4+0.5+0 

Índia Nova Deli 

3.408 46 

3 0 F 

Ilhas Andamão 23h02 7 

1.5+0.5+0 
32 - Lakshadweep 36h46 8 

- - Nicobar Islands 26h58 9 

1.4+0+0 França Paris 

- - 

6 0 D 

Europa 28h29 10 

4.200 - Glorioso 18h30 11 

- - Juan de Nova 25h34 12 

374 499 Mayotte 13h15 13 

2.510 304 Reunion 16h45 14 

- - Tromelin SR 15 

1.4+0.1+0 Madagáscar 
Antananariv

o 
587.041 30 3 2 E 

Toliara e Mahajanga 23h17 16 

Antsiranana e Toamasina 23h29 17 

Antananariva e Fianarantsoa 15h56 18 

1.4+0.1+0 Maldivas Malé 298 1163 1 0 E - 14h42 19 

1.4+0.5+0 Maurícias Port Louis 2.040 616 3 2 F 

Ilhas Agalega SR 20 

Ilhas Cargados Carajos 23h54 21 

Rodriguez Islands 20h52 22 

1.4+0.5+0 Seicheles Victória 455 190 6 0 D 

Ilhas Almirante SR 23 

Ilhas Aldabra 21h06 24 

Ilhas Cosmoledo 21h41 25 
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Cerf 13h35 26 

Coetivy 19h13 27 

Mahé 13h30 28 

1.9+0+0 
Arquipélago de 

Chagos 
- 60 Ilhas - 7 0  

Diego Garcia SR 29 

Ilhas Egmont ou Seis Ilhas SR 30 

Peros Banhos SR 31 

Ilhas Salomão 34h14 32 

Grande Banco de Chagos SR 33 

Recife Blenheim SR 34 

Banco Speakers 38h36 35 

1.5+0+0 Reino Unido Londres 60 58,3 1 0  British Indian Ocean Territory SR 36 

 

ANTÁRTIDA  

Bónus Países Capital Área (km²) 
Dens. Pop. 
(Hab/km²) 

Divisões Perigosidade (2016) Visto Territórios Horas 
 

1.9+0+0 Reino Unido Londres 1,709,400 - 5 0 D 

Território Antártico Britânico SR 1 

Ilha Georgia do Sul SR 2 

Ilha Sandwich do Sul SR 3 

Ilha Orkney SR 4 

Ilha Shetland do Sul SR 5 

1.9+0.1+0 Nova Zelândia Wellington 450 - 7 0 E 

Ilhas Antípodas SR 6 

Ilhas Auckland SR 7 

Ilhas Bounty SR 8 

Ilhas Campbell SR 9 

Ilhas Scott SR 10 

Ilhas Snares 37h55 11 

Território Dependência de Ross SR 12 
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1.9+0+0 França Paris 

432 33 

4 0 D 

Terra Adélia SR 13 

66 29 Ilha Amsterdam SR 14 

352 18 Ilha Crozet SR 15 

7.215 60 Ilha Kerguelen SR 16 

1.9+0+0 Chile Santiago 1.250.257,6 - 1 0 A Território Antártico Chileno SR 17 

1.9+0+0 Austrália Camberra 530 - 3 0 A 

Território Antártico Australiano SR 18 

Ilhas Macquarie SR 19 

Ilhas Heard e McDonald SR 20 

1.9+0+0 Noruega Oslo 2.500.203 - 3 0 D 

Ilha Bouvet SR 21 

Ilha Peter I SR 22 

Terra da Rainha Maud SR 23 

1.9+0+0 África do Sul Pretória 317 - 1 0 A Ilhas do Príncipe Eduardo SR 24 

1.9+0+0 Outros - 1.610.000 - 2 0  Weddel Sea Cost SR 25 

Terra de Marie Byrd SR 26 

 

 ÁRTICO 
 

 

Bónus Países Capital Área (km²) 
Dens. Pop. 
(Hab/km²) 

Divisões Perigosidade (2016) Visto Territórios Horas 
 

1.9+0+0 Canadá Ottawa - - 8 3 A 

Ilhas Banks SR 1 

Ilhas Victória SR 2 

Ilhas Rainha Elizabete SR 3 

Kaujuitop (Resolute) SR 4 

Kangiqcliniq (Ranking Inlet) SR 5 

Repulse Bay SR 6 

Ilhas Baffin SR 7 

Ilhas Ellesmere SR 8 

1.4+0+0 Gronelândia Nuuk 2,166,086 0,026 3 0 D Kitaa (Gronelândia Ocidental) 15h41 9 
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1.7+0+0 Tunu (Gronelândia Oriental) 57h 10 

1.8+0+0 Avannaa (Gronelândia Setentrional) 117h 11 

1.2+0+0 Noruega Oslo 

61,022 0,044 

1 0 D 

Ilha Svalbard 11h55 12 

373 - Ilha Jan Mayen 12h34 13 

178 - Ilha do Urso 19h47 14 

1.8+0.5+0.5 Rússia Moscovo 17,124,442 - 9 5 F 

Novaya Zemlya SR 15 

Franz Josef Land SR 16 

Severnaya Zemlya 108h 17 

Ilha Nova Sibéria SR 18 

Ilha Wrangel SR 19 

Tazovskiy, Yamal’skiy 18h15 20 

Diksonskiy Rayon, Khatangskiyrayan 31h09 21 

Tiksi Pevek 73h 22 

Provideniya SR 23 

1.4+0+0.1 

Estados Unidos 
Washington, 

D.C. 
9.371.175 - 4 3 A 

Alaska 34h53 24 

1.9+0+0.1 

Nome 16h09 25 

Barrow 42h33 26 

Prudhoe Bay 36h30 27 

Ilhas Aleulian 44h04 28 
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Anexo B – Notas explicativas da divisão dos territórios 

País Observações 

Alemanha 

Possui uma área de 357.051 km2 estando dividida em 16 estados, optou-se por 

dividir em dois territórios: norte e sul. O TBT dividiu por 17 territórios e o MTP em 

18. Verifica-se que há um exagero de divisões nas duas listas. 

Antígua e 

Barbuda 

Antígua: 280 km2 

Barbuda: 160 km2 

Redonda: 2 km2 

Cada ilha é um território. 

Argentina  

Buenos Aires: 307.774 km2 

Chubut 224.686 km2 

Rio Negro 203.013 km2 

Santa Cruz 243.943 km2 

Jujuy + Salta+ Tucumán: 231.231 km2 

Formosa + Chaco + Corrientes + Misiones: 289.699 km2 

Santa Fé + Entre Rios: 212.132 km2 

Santiago + Córdoba: 301.672 km2 

Catamarca + La Rioja: 192.282 km2 

San Luis + San Juan + Mendoza: 315.226 km2 

Neuquín + La Pampa: 237.518 km2 

Tierra del Fuego: 21.263 km2 

A Argentina está subdividida em 23 províncias, para além destas, este país possui 

5 regiões geográficas. Caso se mantivesse estas regiões, os critérios estabelecidos 

não seriam cumpridos. Algumas destas províncias, embora ultrapassem o limite 

estabelecido, tiveram de ficar exatamente como estavam, isto porque, caso fossem 

divididas em 2 territórios, pouco mais teriam de 100.000km2. A baixa densidade 

populacional não justificava a divisão.  No caso de Formosa, Chaco, Corrientes e 

Misiones, foi optado por juntar as quatro províncias uma vez que estas têm áreas 

muito pequenas, para além disso estas zonas são de baixa densidade 

populacional.  

Segundo o TBT, a Argentina está dividida em 25 partes. Cada província é um 

território, com a exceção de Buenos Aires, que está dividido em duas partes. 

Quanto ao MTP, este divide pelas 23 províncias mais a cidade de Buenos Aires. 

Austrália 

A Austrália é o sexto maior país, e em contrapartida tem uma baixa densidade 

populacional, sendo que a população está concentrada no sudeste do país (na 

zona de Sydney e Canberra). O interior do país é uma zona com clima desértico.  

É constituída por seis estados (Nova gales do Sul, Queensland, Austrália do Sul, 

Tasmânia, Victória, Austrália Ocidental), três territórios continentais e seis 

territórios adicionais (sete contando com o território antártico australiano). Se 

apenas fosse considerado o critério dos 200.000km2, este estaria dividido em 38 
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partes. Mas devido à sua baixa densidade populacional (2.96hab/km2) preferiu-se 

a divisão pelos estados e territórios.  

Na lista do TBT, a Austrália foi dividida em 22 territórios, enquanto que o MTP, 

apenas dividiu em 13 territórios.  

Bolívia 

A Bolívia está dividia por nove repúblicas. Para que fossem cumpridos os critérios, 

houve a necessidade de unir as repúblicas mais pequenas às que estavam mais 

próximas, de modo a obter uma área aproximadamente de 200.000km2: 

Pando + La Paz: 197.822 km2 

El Beni: 213.564 km2 

Santa Cruz: 370.621 km2 

Oruro + Cochabamba + Chuquisaca: 160.713 km2 

Tarija + Potosi: 155.842 km2 

Assim sendo, a Bolívia, com uma área correspondente a 1.098.581 km2, ficou 

dividida em 5 territórios. Mas na lista TBT, apenas dividiu em 4 territórios e na lista 

do MTP, considerou todo o país um território. 

Brasil 

O brasil tem 26 estados, apesar de ser um país grande, possui uma baixa 

densidade populacional, mas esta não é proporcional em todos os estados. Assim, 

acabou-se por ter de dividir alguns estados, e unir outros. Os estados divididos 

foram: Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul, Roraima, 

São Paulo, Tocantins e Bahia. Foi sentida a necessidade de unir alguns estados 

para que os critérios definidos fossem seguidos, ainda que hajam uniões que 

ultrapassam os 200.000 km2, mas este vai ser compensado com a densidade 

populacional: 

• Sergipe (Dens. Pop.:103.39)+ Alagoas (Dens. Pop.:120.62)+ Pernambuco 

(Dens. Pop.:96.52) = 147.990 km2 

• Paraíba (Dens. Pop.:71.29) + Rio Grande do Norte (Dens. Pop.: 65.18)= 

109.280 km2 

• Rio de Janeiro (Dens. Pop.:: 379.99) + Espirito Santo (Dens. Pop.:: 85.26) 

= 89.875,755 km2 

• Distrito federal da Brasília (Dens. Pop.:: 577.99) + Goiás (Dens. Pop.:: 

19.79) = 345.891,773 km2. Neste caso, não se justificava ficar sozinhos 

nenhum. Embora ultrapasse 145.000km2 do estabelecido, é justificado 

pela densidade populacional. 

• No caso do Mato Grosso, uma vez que tem uma extensão de 903.378.292 

km2, teria de ser dividido em 4/5 territórios, mas apenas foi dividido em 2 

territórios devido à baixa densidade populacional, 3.7 hab/km2. O mesmo 

se aplica ao estado da Amazónia, que tem 1 559.159,148 km2, com uma 

densidade populacional de apenas 2.57hab/km2. 

• Quanto ao estado de Piauí, com 251.577,738 km2, não foi dividido, porque 

a densidade é muito baixa, apenas de 12hab/km2. 

Contudo, se apenas fosse aplicado o critério dos 200.000km2, o Brasil teria de 

estar dividido em 42 territórios, mas como este não é o único fator, este país 
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encontra-se dividido em 37 territórios. Na lista do TBT, este encontra-se dividido 

em 33 territórios e no MTP em 27, ou seja, está dividido pelos estados. 

Canadá 

Canadá é o segundo maior país, contando com 9.984.670 km2. Devido a grande 

parte da sua área estar dentro do circulo polar ártico, este conta com uma baixa 

densidade populacional. Seguindo apenas o critério da dimensão, este deveria 

estar dividido em 50 territórios, mas a densidade populacional é tão baixa, 

3hab/km2, fazendo com que permanecessem as divisões pelas províncias já 

existentes e pelos 3 territórios (Newfoundland and labrador, Nova Scotia, New 

Brunswick). Todos os territórios que se encontram dentro do limite do ártico, foram 

considerados como territórios da grande região do ártico. 

Na lista do TBT, o Canadá divide-se em 21 territórios da América do Norte, mais 3 

territórios do Ártico. Quanto à lista do MTP, este encontra-se dividido em 16 

territórios, todas elas na grande região da América.  

Cazaquistão 

No Cazaquistão permaneceram as divisões pelas respetivas 14 províncias. Embora 

seja um país grande a densidade populacional é baixa. O TBT dividiu em 17 

territórios e o MTP considerou todo o país como um território.  

Chile 

O continente do Chile, foi dividido em 4 territórios, mais as ilhas (Sala y Gómez; 

Juan Fernández; Ilha Páscoa). O TBT, também dividiu esse país em 4 territórios 

mais as ilhas e o MTP optou por considerar o continente como um só território. 

China 

A China tem regiões autónomas: Guangxi, Mongólia interior, Ningxia, Xinjiang e 

Tibete. Mais as ERA (regiões administrativas especiais) -  Macau e Hong Kong, 

cada uma tem 1 chefe de governo executivo como chefe de região e um chefe de 

governo. 

As províncias com mais de 200.000km2 e com alta densidade populacional foram 

divididas, para que os parâmetros fossem seguidos. As que não atingem os km’s 

necessários, mas têm uma elevada densidade populacional, ficam igual, é o caso 

de: Heifei, Henan, Hubei, Jiangxi, jilin, Liaoning, Shaanxi, Zhejiang, Pequim, 

Xangai, Fujian, Shandong, Tianjin. As províncias divididas foram: Gansu, Sichuan, 

Yunnan e Bayingolin Mongol. 

No caso de Heilongjiang embora tenha 460.000km2, tem uma baixa densidade 

populacional, então optou-se por não dividir, uma vez que, é uma zona com uma 

tipologia variada. O mesmo acontece com a Mongólia Interior, possui uma 

extensão de 1.200.000km2, mas a densidade populacional é muito baixa, isto deve-

se ao facto do deserto de Gobi atravessar esta região. O mesmo acontece no Tibete 

devido às montanhas dos Himalaias. 

Contudo, a China fica então dividida em 42 territórios. Na lista do TBT, assumem 

a China em 62 territórios, enquanto que o MTP divide em 38.  

Espanha 

A Espanha é um país com dezassete comunidades autónomas (incluindo as ilhas 

das Canárias e as Baleares). Foi dividida pelo Norte e Sul. Quanto às ilhas, as 

Baleares mantêm-se na grande região da Europa, já as Canárias, encontram-se na 

grande região do Atlântico. Não esquecendo das cidades espanholas (Ceuta e 

Melilla) que se encontram em África. Na lista do TBT decidiram que cada 
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comunidade seria um lugar, assim como no MTP. Embora seja um país com 

comunidades autónomas não é justificável estar dividido por cada uma delas. 

Estados 

Unidos 

Um dos maiores países, com uma área correspondente a 9.371.175 km2, os 

Estados Unidos estão constituídos em 50 estados. Alguns dos estados são 

grandes, ultrapassando os 200.000km2, assim como há outros bem mais 

pequenos. Para que os critérios estabelecidos pudessem ser cumpridos, houve a 

necessidade de efetuar divisões em alguns estados, assim como a união dos mais 

pequenos.  

Por exemplo, na Carolina do Norte e do Sul, houve a necessidade de juntar, isto 

porque, a Carolina do Sul, apesar de ser um estado com uma alta densidade 

populacional, é muito pequeno (82.000km2).  

Alguns estados têm pouco mais de 200.000km2, mas mantiveram-se devido ao 

fator da densidade populacional. Por outro lado, há estados com pouco mais de 

100.000km2, mas permaneceram igual, porque não existiam estados vizinhos 

pequenos, ou porque a densidade populacional é bastante alta. Se o estado mais 

próximo, juntamente com esse estado, ultrapassasse bastante mais do que os 

200.000km2 não eram juntos.  

Quanto ao Alasca, apesar de ser um estado muito grande, não foi dividido devido 

à baixa densidade populacional.  

Na lista do TBT, os Estados Unidos estão divididos em 69 territórios, sendo que 

sessenta e três são da região sul do norte da América, e seis correspondem ao 

Alasca. Já no MTP, este divide em cinquenta territórios, ou seja, cada estado é 

considerado um território.  

 

Etiópia 

Área total 1.104.300 km2. 

• Somália 279.252 km2 + DIRE DAWA* 

• Oriomia 353.632 km2 + ADIS ABEBA* + HARARI* 

• Região das Nações, Nacionalidades e Povos do Sul e Gambela: total de 

138.145 km2 

• Tigré + Afar: 146.785 km2 

• Ambara + Benishangul – Gumaz: 207.208 km2 

*Cidades com status especiais 

Na lista do TBT, a Etiópia está dividia em 10 territórios, quanto ao MTP considera 

todo o país como um. 

Filipinas 

As Filipinas são um arquipélago constituído por 7.107 ilhas. Este arquipélago está 

agrupado em 3 grupos: Luzor, Mindanau e Visayas, sendo esta a divisão adotada. 

O MTP manteve também estes grupos, enquanto que o TBT dividiu em oito 

territórios. 

Finlândia 

A Lapónia ocupa grande parte do território da Finlândia. Deste modo, considerou-

se a Lapónia um território e a restante do país como outro território. As Ilhas de 

Alland, foram classificadas como outro território. Relativamente à lista do TBT, a 
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Finlândia está dividida em seis territórios (incluindo as ilhas Alland), já na lista do 

MTP, este encontra-se dividido em apenas três.  

França 
Dividiu-se pelo norte e sul, mais a Córsega. O MTP e o TBT, utilizaram as antigas 

regiões da França, ficando assim, dividida em 22 territórios.  

Grécia 

A divisão administrativa da Grécia é de treze periferias. Foi optado por dividir pelo 

Egeu Setentrional, Egeu Meridional, Creta e Continente. Na lista do TBT, a Grécia, 

está dividida em nove territórios, e no MTP em seis. 

Gronelândia 

A Gronelândia é uma nação autónoma do reino da Dinamarca, com uma área de 

2.166.086 km2 e apenas de 0,026 hab/km².  Está dividida em três condados: 

Kitaa, Tunu e Avannaa. Supostamente, a Gronelândia devia estar dividia em 10 

territórios. Devido ao fator da densidade populacional, optou-se por considerar 

cada condado um território. A lista do TBT, está também dividida pelos três 

condados, enquanto que o MTP considerou toda a Gronelândia como um território.  

India 

A Índia é um país com vinte e nove estados e sete territórios de união, embora seja 

um país com uma alta densidade populacional, foi sentida a necessidade de juntar 

alguns territórios sendo eles: 

• Himachal Pradesh + Ultarakhand+ Punjab + Haryana + NCT of Delfi = 

205.214 km2 

• Goa (DN: 0.2) + Karnataka (DN: 0.3) + Puducherry = 195.922 km2 

• Querala + Tamil Nadu = 168.921 km2 

• Bihar + Jharkhand = 178.914 km2 

• Bengala Ocidental + Sikkim + Assam + Meghalaya = 197.006 km2 

Sentiu-se também a necessidade em dividir estados como é o caso do Madhya 

Pradesh e Maharashtra. O Rajastão embora tenha 342.239 km2 não foi dividido 

porque tem uma densidade populacional baixa devido ao deserto. No MTP, a India 

está dividida em trinta e cinco territórios, respeitando as divisões já existentes do 

país, quanto à lista do TBT, estes dividem em quarenta e dois territórios.  

Itália 

Na Itália considerou-se que cada ilha (Sicília e Sardenha) e o Continente seriam 

um território. Quanto às listas existentes, TBT e MTP, ambos dividiram em vinte e 

dois territórios. 

Líbia 

Grande parte da Líbia é afetada pelo deserto de Sahara. A população está 

concentrada na zona norte, e a densidade populacional é de apenas 3 hab/km2. 

Deste modo, a divisão concentrou-se na zona norte do país, por haver maior 

concentração populacional. A lista do TBT, optou por dividir em quatro territórios e 

o MTP não dividiu, assume todo o país como um território. 

Madagáscar 

Madagáscar é uma ilha grande, com 587.041km2, está dividida em seis províncias. 

As zonas de Antananarivo, Fianarantsoa e Toamasina, são as mais populacionais, 

considerando que cada uma destas zonas é um território. Ainda assim, 

Madagáscar tem uma densidade populacional de 30hab/km2. Na lista do TBT, está 

dividido pelas seis províncias, já MTP, não dividiu, assume o país como um lugar. 
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Mali 

O deserto Saara, afeta também o Mali. Ainda assim, este tem uma densidade 

populacional de 14hab/km2. As zonas mais afetadas pelo deserto são: 

Tombouctou, Kidal e Gao. Sendo assim, o Mali ficou dividido em três território: 

Tombouctou + Kidal + Gao – Deserto; 

Mopti+ Ségou + Sikasso; 

Koulikoro + Kayes. 

O TBT assume este país como 5 territórios. O MTP assume como sendo 1.  

Mongólia 

Com uma área de 1 564 100 km², a Mongólia apresenta uma baixa densidade 

populacional, sendo o país com a menor densidade. A população vive 

essencialmente nas cidades. A zona rural é composta por campos agrícolas e a 

maior parte do país é constituído por montanhas. Assim sendo, a Mongólia ficou 

dividida em cinco territórios, assim como a lista do TBT. Já o MTP assume toda a 

Mongólia como um território.  

Noruega 

Tendo três ilhas - Svalbard, Juan Mayen e Bjornoya – classificaram-se como parte 

da região do ártico. Considerou-se que se dividia em duas partes, aquelas que se 

situam acima da linha do ártico Nordland, Troms e Finnmark, como a zona norte 

e as restantes na zona sul da Noruega. Na lista da TBT divide em seis territórios e 

a MTP em quatro (incluindo Svalbard e Bjornoya Island) 

Nova 

Zelândia 

É um país dividido em duas Ilhas. Assim optou-se por dividir pelas “ilhas”. Na lista 

do TBT está dividida pelas ilhas e dentro de cada ilha divide pelo norte e sul, assim 

sendo, a Nova Zelândia está dividida em quatro partes. Respetivamente à lista do 

MTP está dividida em 5 territórios. 

Paquistão 

O Paquistão é um país com uma área de 880 940km2. Está dividido em 4 

províncias, 2 territórios e 2 partes da caxemira administradas pelo mesmo. Optou-

se por dividir em três partes: 

A província do Balochistão, com 347 190 km2, não foi dividida, isto porque tem 

uma baixa densidade populacional;  

A província de Punjab e Sind também não ficaram dividas. Quanto à província da 

Fronteira Noroeste, os territórios e as partes da Caxemira, ficaram todos juntos. As 

listas do TBT e do MTP usaram as mesmas divisões, dividindo assim em nove 

partes, por províncias, territórios e partes da caxemira. 

República 

Democrática 

do Congo 

É um país com uma área de 2 344 858 km². Até 2005, a República Democrática 

do Congo dividia-se em 11 províncias. Desde então, a República Democrática do 

Congo, ficou dividida em 25 províncias e uma cidade independente (Kinshasa), 

com estatuto de província. Então optou-se por dividir como se fosse a antiga 

constituição, mas com as novas províncias, formando assim um total de onze 

lugares/regiões. 

Na lista do TBT, este país está dividido em nove partes e o MTP considera todo o 

país como um território.  

Turquia 

Com uma área de 783 562 km², a Turquia está dividida em sete regiões. Como é 

um país com territórios em dois continentes, optou-se por fazer também essa 

separação, assim sendo, na zona da Ásia, continua com a divisão das sete regiões. 
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Embora sejam várias divisões para a área do país, isto justifica-se devido à alta 

densidade populacional. 

A lista do TBT também dividiu a Turquia em 8 partes, o território da Europa mais 

as sete regiões da Ásia. Já o MTP considera que o território da Ásia é um território 

e o da Europa outro. 

Argélia 

Grande parte da Argélia está coberta pelo deserto Saara. Embora seja um país de 

grandes dimensões, apenas está dividido em 4 regiões (região da costa norte). 

Devido à sua área, e seguindo os critérios de divisão, este país teria de ser dividido 

em 11 regiões, mas atendendo ao outro critério, a densidade populacional, optou-

se pelas 4, uma vez que é muito baixa. 

Namíbia 

A Namíbia é o 34º país maior do mundo, com uma área correspondente a 825 

418 km², e a sua densidade populacional é de apenas 2,2 hab/km2. O deserto do 

Namibe ocupa grande parte deste país, fazendo com que a maioria da população 

se concentre no norte do país. Atendendo a estes fatores, a Namíbia apenas se 

encontra dividida em 3 regiões.  

Reino Unido 

Foi dividido pelos países que o formam (Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País 

de Gales). E foram adicionadas as ilhas que estão no canal da mancha assim como 

outros territórios que pertencem a este: Guernsey and Herm, Sark, Alderney, 

Gibraltar, Island of Man, Jersey. 

O Reino Unido está presente em 6 grandes regiões: Caraíbas, Europa, Oceano 

Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Antártida,  
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Anexo C – Representações Cartográficas dos territórios/regiões por Grandes Regiões 
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Grande Região: Ártico 
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Grande Região: África 
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Grande Região: América 
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Grande Região: Ásia 
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Grande Região: Europa 
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Grande Região: Oceano Atlântico 
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Grande Região: Oceano Índico 
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Grande Região: Oceano Pacífico (Este) 
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Grande Região: Oceano Pacífico (Oeste) 
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Grande Região: Oceano Antártida 
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Grande Região: Médio Oriente 
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Anexo D – Entrevista aos Viajantes 

 

Solicita-se a sua participação num estudo sobre Viagens e Viajantes – Contar e Colecionar 

Territórios. Este tem como objetivo, perceber e analisar várias ideias sobre os viajantes e sobre a 

forma como viajam. Para isso, pretende-se a sua participação na entrevista sobre a noção de 

viajante, a coleção de lugares e viagens, o contar/contabilizar territórios/lugares. 

 Parte I – Quantificar e Colecionar Viagens 

1. Conta de alguma forma os países ou lugares/cidades que visita? Se sim, de que 

forma o faz (numeração simples, pins num mapa)? 

 

2. Quando viaja, coleciona objetos? Se sim, quais? 

 

3. Existem plataformas desenhadas para os viajantes publicarem as suas viagens, 

criando depois rankings (exemplos: The Best Travelled, Most Travelled People, 

Travelers Century Club). Conhece alguma destas plataformas? É utilizador? 

(se conhece e é utilizador, responda às seguintes questões) 

a. Acha que os métodos que usam são os mais apropriados? 

b. Concorda com as divisões geográficas que usam? 

c. Quais as vantagens e as desvantagens que encontra nestas plataformas?  

UNIVERSIDADE DO MINHO 

Departamento de Geografia, Instituto de Ciências Sociais 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Viagens e Viajantes – Contar e Colecionar lugares 

Patrícia Daniela Pereira Lopes 
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Parte II – Índice de viajantes 

No quadro abaixo, indicam-se os fatores que consideramos importantes para a 

classificação de um viajante. Classifique de 1 a 5 (1 é o menos importante e 5 o mais importante) 

cada um deles.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Acha que todos estes fatores são necessários para a classificação de um viajante? 

 

2. Excluiria algum deles? 

 

3. Considera que existe mais algum fator que deve ser tomado em atenção? Qual/ais? 

 

 

 

 

 

 

Fatores 1-5 

Número de lugares visitados  

Distância percorrida  

Perigosidade dos destinos  

Grau de dificuldade na obtenção do visto  

Número total de noites e dias  

Número de vezes que visitou o mesmo destino  


