
Resumo 

 

A música, enquanto forma de expressão, é inerente a todos os indivíduos, 

independentemente das suas raízes culturais ou geográficas, ultrapassando qualquer 

barreira de género, etária ou racial. 

A crescente exploração económica na área da música transformou-a num dos mais 

apetecíveis instrumentos de diferenciação entre marcas e numa arma de grande alcance 

no que respeita à dinamização cultural, no impacto que tem nas economias locais e na 

notoriedade das marcas. 

A diversidade verifica-se hoje praticamente em todos os festivais de música. Esta 

observa-se tanto na parte dos seus intervenientes (artistas) como nos seus visitantes, que 

se mobilizam de todo mundo, movidos, sobretudo, pelo desejo de experiências e pela 

vontade de celebração de gostos comuns. 

Em Portugal, o Turismo Musical nunca foi um sector autónomo e independente, estando 

sob a mesma alçada da categoria genérica de Turismo Cultural – epíteto que engloba 

não só a Música, como as restantes disciplinas artísticas. 

O que se propõe neste projecto é o desenvolvimento da ideia para a criação de uma 

empresa que irá actuar na área do turismo musical, consistindo o seu negócio na criação 

de pacotes de viagens para festivais e eventos de música em todo o mundo. O objectivo 

é o de criar as condições favoráveis para que qualquer pessoa, independentemente do 

seu perfil (social, económico e cultural), se aventure em novos países, atraídos por uma 

paixão em comum: a música. 

Após a fundamentação teórica apresentada nos dois primeiros capítulos, que abrange as 

temáticas de Turismo Musical e Marketing Experiencial, será desenvolvida a ideia para 

um projecto da empresa, através de uma abordagem conceptual com enfoque no modelo 

de negócio. 
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Abstract 

 

Music as a form of expression is inherent to all individuals, regardless of their 

geographical or cultural roots, overcoming all barriers of gender, age or race. 

The growing economic exploitation of the musical areas transformed Music itself as one 

of the most desirable instruments of differentiation between brands and turned it into a 

weapon of powerful range in the cultural dynamics, on the impact it has on some local 

economies and the reputation of brands. 

Diversity is nowadays virtually present in all music festivals. We can find it both in the 

inner part (artists) and in its visitors, who are mobilizing worldwide, driven mainly by 

the desire to experience and the will to celebrate common tastes. 

In Portugal, Musical Tourism has never been an autonomic and independent sector. 

This area stills under the same tag of the generic term Cultural Tourism – epitaph that 

maintains under the same “custody” all other artistic disciplines. 

What is proposed in this project is the development of the idea to create a company that 

will operate in the Musical Tourism sector. The core business is to sell packages for 

festivals and music events worldwide. The objective is to create favorable conditions for 

anyone (regardless of their profile - social, economic and cultural) to ventures into new 

countries, attracted by a common passion: music. 

After the theoretical grounding presented in the first two chapters covering the themes 

of Musical Tourism and Experiential Marketing, it will be developed the  idea to the 

company’s project, through a conceptual approach focusing on the very own business 

model. 
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