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Sandra Brás 
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estudos turísticos, entre outras distinções. Foi professor visitante nas universidades de Vigo, Santiago, 

Corunha, Salamanca, Nova de Lisboa, Pablo Olavide de Sevilha, Fernando Pessoa, Sevilha, Panamá, 
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Prólogo 

Xosé Manuel Santos Solla (Universidade de Santiago de Compostela) 

 

É emocionante escrever um prólogo para um livro que é, simultaneamente, estranho e 

interessante. Estranho porque acolhe nas suas páginas, entrevistas de estudantes de turismo a 

profissionais que levam anos trabalhando no campo da investigação turística, o qual não é habitual. 

Interessante porque muda completamente os papéis a que estamos acostumados e outorga o 

protagonismo e a iniciativa a quem se está a iniciar no mundo académico do turismo. 

Na minha experiência como docente e investigador em turismo, fui observando nestes anos 

como se foram transformando muitas coisas, embora outras continuem a estar no mesmo lugar. Na 

década de 1990 dedicar-se ao turismo como campo principal da investigação era algo pouco sério. A 

carência de teorias e o fato de ser considerada uma atividade de lazer com escassas consequências 

sociais ou culturais, tornava o turismo algo quase que frívolo. No melhor dos casos, os impactos 

económicos não eram diferentes aos de qualquer outro setor e, portanto, não era preciso 

especialização nenhuma.  

Felizmente esse enfoque que negava ao turismo qualquer valor académico tem mudado. Os 

estudos de turismo entraram com força nas universidades existindo uma palavra para definir as 

pessoas que se dedicam a esta profissão, turismólogos. Porém, nem tudo foram boas notícias. O foco 

que ilumina muitos dos estudantes que chegam às faculdades para estudar turismo continua a ser a 

preparação para entrar diretamente na chamada indústria turística, isto é, a hotelaria, a intermediação 

ou a consultoria, por exemplo. Também as administrações públicas procuram, cada vez com maior 

interesse, profissionais para organizar e planear o turismo dos seus concelhos, distritos, regiões, etc. 

Relativamente à investigação, o panorama não é excessivamente otimista. Com certeza que a 

investigação turística se tem desenvolvido muito nas últimas décadas. A multiplicação de revistas 

especializadas, de editoras, congressos, reuniões, etc. estimulou este processo. No final, o turismo é 

como qualquer outro setor de atividade económica e, portanto, o conhecimento e a inovação são 

centrais para o seu avanço e competitividade. Aliás, o turismo também se insere nos âmbitos sociais 

e culturais nos quais, mais uma vez, o conhecimento é fundamental para conseguir que o turismo seja 
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uma área que responda não apenas às aspirações económicas, mas também que satisfaça as 

necessidades experienciais das populações locais além das próprias dos visitantes. 

Sendo que os avanços na investigação turística têm sido muito positivos, o caminho por 

percorrer continua a ser longo. Na experiência como docente de turismo, observo que o alunos têm 

uma preferência muito marcada pela saída profissional mais rápida, aquela que os leva a envolver-se 

na empresa turística ou em organizações públicas de gestão com competências no turismo. Assim, 

quem orienta o seu futuro para a investigação é, muitas vezes, apenas um reduzido número de pessoas. 

Com certeza, esta situação é consequência de múltiplos fatores. Um relaciona-se com o escasso 

interesse que as administrações públicas, e mesmo o setor particular, tem sobre o valor da 

investigação.  Infelizmente, investigar em turismo apenas é útil para desenvolver uma carreira 

académica na Universidade que, além de mais, tem um horizonte que, costuma, ficar bem longe do 

presente. Os programas de doutoramento em turismo, acolhem muitos destes estudantes que precisam 

da tese doutoral para chegarem a ter um posto nas universidades. Porém, sendo isto importante, a 

investigação na nossa área teria de ser muito mais. Por exemplo, as administrações públicas, nas suas 

distintas escalas geográficas, teriam necessariamente de contar com profissionais com capacidade 

para analisar as dinâmicas turísticas, formular propostas de atuação, planear intervenções a médio e 

longo prazo ou tomar decisões baseadas em informações sólidas. E, tudo isto, apenas é possível a 

partir do conhecimento de técnicas e métodos de pesquisa, a partir da investigação fundamentada em 

robustas, ainda que flexíveis, teorias que nos permitam entender o turismo no contexto das sociedades 

contemporâneas. 

A importância que deve ter a investigação torna, especialmente aliciante, a iniciativa que, 

finalmente, se reflete neste livro. Que estudantes de turismo entrevistem pessoas com experiência no 

âmbito da investigação turística, resulta de grande valor para incentivar um futuro focado também no 

avanço do conhecimento. Portanto, parabenizar esta turma pelo seu trabalho, assim como também os 

responsáveis docentes que apoiaram, dirigiram e animaram para o sucesso desta obra. Com certeza, 

o livro será uma inspiração para futuros estudantes ao tempo que estendo os meus votos para que este 

trabalho em forma de livro seja o início de uma carreira investigadora para muitos dos seus autores.  
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Introdução e apresentação da obra 

Xerardo Pereiro e Filipa Fernandes 

 

 Esta publicação resulta de uma experiência pedagógica realizada no ano académico 2020-

2021 desenvolvida no âmbito da unidade curricular de “Métodos Qualitativos em Turismo”, do 1º 

Ano da Licenciatura em Turismo da UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro). Foi 

desenvolvida durante os confinamentos e distanciamentos causados pela situação pandémica do 

SARS‑CoV‑2. Como o processo de ensino-aprendizagem tinha de ser levado a cabo, foi proposto aos 

alunos a realização de uma entrevista online com um investigador do turismo, por forma a que os 

estudantes tivessem uma melhor orientação visando os seus projetos de investigação turística.  

 As entrevistas foram produzidas na primavera de 2021 por pares de alunos, com vista a 

fortalecer o trabalho em equipa. Os entrevistados disponibilizaram o seu tempo e saberes, partilhados 

generosamente com os estudantes (aprendizes de investigadores). Os diálogos, que adiante se 

reproduzem e partilham, após a sua transcrição (feita pelos estudantes) e edição (levada a cabo) pelos 

coordenadores desta publicação, foram muito produtivos e reflexivos, mas sobretudo sinceros e 

empáticos.   

 Os objetivos desta entrevista com especialistas foram: 1) aprender a fazer uma entrevista em 

profundidade semidirigida, enquanto método de investigação qualitativa; 2) que os estudantes 

conhecessem ‘pessoalmente’ investigadores experientes do turismo que os pudessem auxiliar na 

construção dos seus projetos e planos de investigação turística, a partir da sua experiência, dicas e 

conselhos.  

 O procedimento técnico desta prática de investigação foi o seguinte:  

 

1) Identificar um investigador do turismo, de preferência entre aqueles que pesquisam sobre 

problemáticas de interesse para os estudantes e com partilha ou conhecimento da mesma 

língua (ex. português, espanhol, inglês…).  

2) Contatar o investigador e solicitar a realização de uma entrevista (ex. via Skype, Zoom, etc.) 

com base num guião previamente proposto pelos docentes, e mediante consentimento oral 

informado prévio.   
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3) Pedir ao entrevistado para autorizar a gravação da entrevista e aplicar o guião standard (ver 

as questões abaixo), mas de acordo com a técnica da entrevista semiaberta (deixar o 

investigador falar à vontade).  

4) Gravar a entrevista em suporte áudio e, nalguns casos, em suporte audiovisual, e 

posteriormente, proceder à sua transcrição.  

5) Transcrição da entrevista de forma integral.  

6) Submissão da transcrição da entrevista em formato WORD e, ainda, da gravação audiovisual.  

 Para a realização da entrevista utilizou-se o seguinte guião: 

1. Onde se formou?  

2. Qual foi o seu percurso formativo?  

3. Porquê e como decidiu investigar turismo?  

4. Que é para você o turismo? E a investigação do turismo?   

5. Que temas – objetos – problemas de investigação abordou e aborda?  

6. Em que contextos – zonas geográficas estudou esses problemas?  

7. Com que metodologias e técnicas de investigação? E por que motivos?  

8. Como classificaria a sua investigação: básica, aplicada, teórico, prática, teórico-prática…?  

9. Qual o seu ponto de vista sobre o valor da investigação do turismo? Qual deve ser o seu uso? 

10. Que valor dá à investigação do turismo para o desenho de produtos turísticos e à planificação 

de destinos?  

11. Contribui a sua investigação para melhorar as políticas do turismo e as experiências turísticas? 

12. Que relação deve ter a investigação do turismo com o mundo empresarial turístico?  

13. De que forma a investigação do turismo pode contribuir para um turismo mais sustentável, 

responsável e inclusivo?  

14. Que importância outorga à investigação disciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar no 

campo do turismo?  

15. Quais são os objetos – problemas de investigação que devemos estudar os investigadores do 

turismo?   

 

 Como podemos observar, as questões focaram aspetos que relacionavam a biografia do 

investigador com as suas agendas de investigação turística, perguntas de teor epistemológico e teórico 

com outras mais metodológicas, técnicas, pessoais e operacionais. De forma complementar, para 

melhor organização da base de dados das entrevistas, o formulário da entrevista contemplava o 

preenchimento de uma ficha de dados biográficos do entrevistado (que abaixo se reproduz), uma 
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reflexão sobre as condições de realização da entrevista e, finalmente, alguns dados acerca do 

entrevistador.  

 

Figura nº 1: Ficha da entrevista a um investigador do turismo. 

ENTREVISTADO 

-Nome completo:  

-Morada institucional completa 

-Correio eletrónico:  

-Telefone do trabalho:  

-Web pessoal se houver:  

 -Local de nascimento:  

-Data de nascimento:                      Idade:  

-Profissão:  

-Local de residência:  

-Estado civil:  

-Justificação da escolha do informante pelo aluno: 

-Fotografias do entrevistado:  

 

-Lista de publicações no campo do turismo por ordem cronológica (referências, segundo estilo de 

citação APA):  

 

 

ENTREVISTA 

-Data da entrevista (s): 

-Lugar e local da entrevista: 

-Condições da entrevista:  

 

 

-Hora da entrevista:  

-Duração:  

-Tipo de registo ou gravação:   

-Tipo de transcrição:  

-Palavras ou temas chave:  

-Breve resumo dos conteúdos:  

 

ENTREVISTADOR 

-Nome:  

-Idade:  

-Curso:  

-Ano: 

-E-mail:  

-Telefone:   
Fonte: Elaboração própria. 

 

 As entrevistas como experiência de aprendizagem foram proveitosas, já que os estudantes 

descobriram como se constrói e aplica um guião de entrevista, e ainda, como se pode fazer 
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investigação científica em torno do turismo. O seu grau de motivação era elevado e os resultados das 

entrevistas, transcritas pelos próprios estudantes e revistas pelos coordenadores, mostram uma 

pluralidade de vozes sobre a investigação do turismo, algo que agora se partilha com a realização 

desta publicação. As transcrições das entrevistas foram feitas de forma literal na maioria dos casos, 

com exceção de três dos entrevistados (Ana Gonçalves, Nuno Abranja e Artur Cristóvão). Nestas três 

entrevistas, os entrevistadores optaram por fazer uma transcriação e interpretação aproximada da fala 

do investigador entrevistado, o que em nosso entender, não retira valor ao conteúdo do diálogo. 

 O intuito deste conjunto de entrevistas é, também, o de contribuir para o debate sobre a 

importância da investigação académica, empresarial e organizacional do turismo, e, ainda, sobre a 

necessidade de cruzamentos e diálogos entre enfoques qualitativos e quantitativos de investigação 

para melhor compreensão e entendimento do sistema turístico.  

 A escolha dos entrevistados foi feita pelos estudantes, com alguma orientação dos docentes, 

tendo como critério o seguinte: ‘investigadores que tivessem feito pesquisa sobre os objetos-problema 

dos projetos de investigação dos estudantes’, projeto esse, que tinham de elaborar para a unidade 

curricular acima referenciada. O resultado foi a seleção de 9 mulheres e 11 homens, muitos com 

grande experiência de investigação turística e referência nos seus subcampos de especialização. A 

maioria são naturais da Península Ibérica, mas todos têm uma imensa experiência de docência e 

investigação turística internacional (ex. publicações, zonas de trabalho de pesquisa, etc.).     

 No seu conjunto, estamos perante um leque de olhares, perceções e discursos sobre a 

importância e o valor da investigação turística, mas não só académica, porque nem todos os 

entrevistados são académicos. As temáticas abordadas englobam a digitalização do turismo, a 

interdisciplinaridade, o holismo e a epistemologia do turismo, o género, as áreas naturais protegidas 

e o turismo, a experiência turística, os enfoques territoriais do turismo, a planificação turística, a 

relação entre a cultura e o turismo, o empreendedorismo e a criatividade, as profissões do turismo, o 

turismo e os desenvolvimentos, o turismo e a diferença cultural, o direito ao turismo e o direito à 

cidade, viajar e investigar, os efeitos do turismo e as mobilidades turísticas. 

 Finalmente, espera-se que esta publicação estimule a iniciação na investigação turística e, 

também, a continuidade de um diálogo interdisciplinar entre investigadores com enfoques diversos 

sobre a investigação turística.  
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Entrevista 1 - A transformação digital do turismo. Diálogo com Filipa Jorge 

(Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD) 

 

 

Entrevistadoras: Ana Martins (anafilipasmartins92@gmail.com) e Ângela Almeida 

(angelalmeidapinto@gmail.com)  

 

 

Ângela: Bom dia, antes de mais gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar 

nesta entrevista. Gostaríamos de saber se podemos gravar esta entrevista, para posteriormente a 

transcrevermos. 

Filipa Jorge: Bom dia, desde já muito obrigada por me terem convidado, e sintam-se à vontade de 

gravar esta entrevista. 

Ângela: Gostávamos de saber onde se formou? 

Filipa Jorge: Formei-me na UTAD. Todo o meu percurso académico foi feito na UTAD, portanto, 

comecei com a licenciatura em gestão, entrei em 2010 e terminei em 2013. Depois fiz mestrado em 

ciências económicas e empresariais, também na UTAD, e quando terminei o mestrado entrei logo no 

doutoramento em Desenvolvimento de Sociedades e Território, também na UTAD. 

Ângela: Pelo que vimos, você também investigou o digital no turismo, e gostávamos de saber o 

porquê e como você decidiu investigar nesta área do turismo. 

Filipa Jorge: Esta componente do digital, a mim apareceu-me como uma oportunidade de emprego, 

mas foi muito interessante na altura quando esta oportunidade apareceu, porque nós vivíamos o início 

do que foi o aumento do turismo em Portugal. Portanto, começou-se a ver que zonas como Porto e 

Lisboa, começaram a ter muito turismo, e foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a estudar o 

mailto:anafilipasmartins92@gmail.com
mailto:angelalmeidapinto@gmail.com
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digital no turismo. Comecei a ler bastantes coisas e a importância que se prendia no digital tem a ver 

com isso, com o fornecimento de muitas informações e conseguir estar nos canais digitais com menos 

gasto, do que propriamente ir a feiras, fazer grandes campanhas de promoção do destino e o digital 

veio trazer o menor custo para podermos dar a conhecer, na mesma, o nosso turismo. Depois a questão 

principal é que se há esta grande vantagem toda a gente começou a fazer, mas há casos de sucesso, 

há casos em que houve visivelmente um aumento do número de turismo após uma aposta no digital, 

enquanto noutros casos não houve um resultado tão positivo apesar da aposta no digital, portanto o 

que funcionou? E o que não funcionou? Parece-me também questões bastante importantes.  

Ana: Gostaríamos também de saber o que é para você o turismo e a investigação do turismo, mais 

concretamente. 

Filipa Jorge: O turismo, na minha perspetiva, trata-se de nós conseguirmos trocar experiências. Quer 

experiências do local, do que o local nos pode trazer, mas também experiências de nós enquanto 

pessoas que vamos para lá e que também podemos fazer de forma diferente, daí parte o turismo 

responsável, que é uma questão importante para mim. Depois a forma como estudamos turismo é 

essencialmente, tentarmos perceber como acontece, tentar prever o que vai acontecer e até ditar 

grandes estratégias. Nós temos turistas muito diferentes, temos preferências de viagens muito 

diferentes e acho que o importante é nós conseguirmos perceber o que é que motiva uns turistas a 

viajar, o que esperam, o que preferem, o que encontram…por vezes esperavam uma coisa e encontram 

outra, sendo importante perceber onde é que estas expetativas foram desfraldadas e acho que 

essencialmente é isso. Perceber o que está a acontecer, qual é a realidade que temos, porque ela muda 

quase todos os dias, para depois podermos avançar. 

Ângela: Que temas, objetos ou problemas de investigação abordou e ainda aborda?  

Filipa Jorge: Nós já estudamos a vertente dos destinos, ou seja, das entidades que gerem o destino, 

como é que elas se comportam nas redes sociais e nas suas estratégias do website, para tentarmos 

perceber boas práticas, como algumas entidades conseguem ter sucesso, o que elas fazem para isso. 

Já estudamos também a componente das ferramentas de marketing digital, ou seja, quando nós 

pesquisamos um destino o que é que nós valorizamos mais? Valorizamos mais a informação que 

encontramos nos websites? Valorizamos mais os dispositivos móveis e as aplicações que podemos 

ter, enquanto turistas? Depois também estudamos a componente das empresas, se as empresas 

apostam ou não neste tipo de estratégia de marketing digital. E agora, a última questão de investigação 

prende-se com o uso da realidade virtual para promover os destinos turísticos e perceber se é uma 

ferramenta eficaz para podermos usar na comunicação do destino ou não. 

Ângela: Sim, é muito interessante, porque agora a realidade virtual, quer em jogos quer em todo lado, 

está presente. 
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Filipa Jorge:  Nós estamos a tentar perceber se para além de aparecer para muita coisa, se no turismo 

ela tem utilidade. 

Ana: Os seus estudos foram baseados em zonas geográficas mais específicas?  

Filipa Jorge: Essencialmente nós utilizamos como destino de referência, e normalmente em todos 

eles, o Douro. Porque como é um destino que tem algumas particularidades também nos permite 

comparar com outros destinos com algumas particularidades semelhantes.  

Ângela:  As metodologias e técnicas de investigação que utilizou, quais foram? E como decidiu que 

essas seriam as melhores metodologias para estudar esse problema?  

Filipa Jorge: Utilizamos metodologias diversas. Quando falamos na comparação entre destinos 

turísticos, nós utilizamos metodologias qualitativas, ou seja, observávamos os dados que estavam nas 

redes sociais e no website e analisávamos essa fonte, uma vez que era aquilo que tínhamos disponível, 

seria muito difícil contactarmos e termos informação proveniente dos destinos com os quais 

trabalhávamos. Depois nos outros estudos, tem sido essencialmente, metodologias de abordagem 

quantitativa, pela questão de querermos trabalhar com uma amostra significativa para podermos 

perceber as suas perceções em geral e relacionando essas mesmas perceções.  

Ana: Com base no que disse, como classificaria a sua investigação: básica, aplicada, teórica, prática, 

teórico-prática…?  

Filipa Jorge: Aplicada. Havemos de buscar muitas vezes conceitos de marketing mais clássico e 

aplicamo-lo ao contexto do turismo. 

Ângela: No seu ponto de vista, qual é o valor da investigação do turismo? Qual deve ser o seu uso? 

Filipa Jorge: A investigação no turismo deve ser valorizada sobre a perspetiva do desenvolvimento 

territorial. Porque subjacente ao turismo está o território que tem recursos, e interesse para os turistas 

virem, mas para além desse interesse para os turistas temos de o otimizar no sentido dos seus 

residentes, ou seja, temos de ter população residente que nos permita ter o seu dia a dia e que uma 

das suas fontes de rendimento também seja o turismo. Algo muito importante na minha perspetiva, e 

na forma como entendo o turismo, que turismo e residentes estejam num ambiente de simbiose, onde 

ninguém prejudique ninguém, onde coabitem num ambiente que seja benéfico para ambos. Só que 

muitas vezes quando nós caímos em volumes muito grandes de turismo, nós vemos que é difícil este 

tipo de questão ser manifestamente abordada de uma forma simples. É muito difícil termos aqui 

algum trade-off entre abdicar do turismo e perdermos rendimento ou abdicarmos da qualidade de vida 

dos residentes e darmos-lhes menos qualidade de vida. Eu acho que a investigação no turismo é muito 

importante para nós percebemos como é que podemos manter o turismo, manter o fluxo de turistas, 

os rendimentos que proveem desse fluxo de turistas ao mesmo tempo que respeitamos o território e 

os residentes desse mesmo território. Para isso precisamos de fazer muito planeamento, muitos planos 
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estratégicos, de marketing territorial ou até de ação territorial e acho que a investigação no turismo 

pode ser muito importante nesse sentido. 

Ana: A questão seguinte que temos vem de encontro ao que disse, que era: Qual o valor da 

investigação do turismo para o desenho de produtos turísticos e a planificação de destinos? Se tiver 

algo mais a acrescentar… 

Filipa Jorge: Eu acho que aí também é importante nós termos uma base que é: nenhum destino é 

estático. Nenhum destino é exatamente igual ao que era há 100 anos. Há evoluções no destino, nós 

temos interesse muitas vezes em ter mais atrações espalhados no território em que os turistas 

permaneçam mais tempo no território e que com isso, tenham uma experiência que lhes seja mais 

favorável a eles e também ao território. Dessa forma, a investigação é muito importante para nós 

percebermos o que nós podemos melhorar no que existe, o que é que nós podemos fazer de outra 

forma, às vezes até em termos de sustentabilidade, que é muito importante introduzirmos pequenos 

comportamentos do turismo sustentável e responsável que são muito importantes para garantirmos 

que as próximas gerações possam ter locais para visitar. 

Ângela: Você acha que estas investigações que são feitas contribuem para melhorar as políticas do 

turismo e as experiências turísticas? 

Filipa Jorge: As políticas do turismo é o mais difícil, porque nós dependemos de entidades que 

regulam o setor e, às vezes, é difícil chegar com os nossos resultados lá e conseguirmos que eles 

percebam que aquilo que nós executamos no papel poderá ter implicações praticas no seu próprio 

planeamento a medio e longo prazo. Os intervenientes no setor do turismo, desde empresas de 

animação, alojamento, restauração… eles são muito disponíveis para ouvir aquilo que temos a dizer, 

eu acho que é uma das coisas que temos feito mais desafiantes é tentar simplificar ao ponto de não 

sermos chatos e aborrecidos quando falamos da teoria e da investigação pura, porque às vezes 

acontece perdermo-nos um bocadinho no hábito que temos de escrever textos muito científicos e 

muito elaborados. Tem sido uma experiência interessante nós desconstruímos este texto para uma 

fase e abordagem mais simples, e vermos que aquelas empresas que nos deram respostas para os 

nossos inquéritos, para sabermos como as coisas estão no turismo, também têm interesse em saber 

quais são os nossos resultados, também têm interesse em perceber se aquilo que nós fazemos pode 

ou não influenciar os seus próprios negócios e como é que podem trabalhar no futuro. 

Ana:  Com base no que disse, percebemos a importância da relação entre a investigação do turismo 

com o mundo empresarial turístico. Tem alguma estratégia que deva usar para fortalecer essa relação? 

Filipa Jorge: Eu acho que é a simplificação, aquilo que estava a falar há um bocadinho. Não sermos 

muito académicos, chegarmos lá com muitas palavras caras e com muitos termos que estamos a ler 

em artigos científicos que são o último grito no mundo académico. É conseguirmos simplificar e 
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explicar aquilo que nós queremos fazer na investigação, qual o nosso propósito, mas também 

procurarmos não só exigir informação, que nos deem dados e digam coisas para investigarmos, mas 

também depois podermos dar este feedback, ou seja, ser uma relação de troca e não propriamente 

uma relação de exigência. 

Ângela: De que forma é que acha que a investigação do turismo pode contribuir para um turismo 

mais sustentável, responsável e inclusivo?  

Filipa Jorge: Nós temos muitos tipos de turistas, e temos uma nova geração que já tem estas 

preocupações, já se preocupa se o alojamento onde vai ficar tem estas preocupações sustentáveis, 

procuram eco resorts… Mas temos uma faixa de turistas mais velhos que ainda lhes é um bocadinho 

insignificante, ou deixam um pouco à parte, as características responsável/sustentável em detrimento 

em ser um hotel 5 estrelas ou de estar mais perto da praia. Eu acho que a investigação é importante 

para conseguir perceber como chegar a esses turistas e como os influenciar, se calhar não podemos 

utilizar o mesmo método que usamos com as ultimas gerações, em que a educação escolar e o 

incentivo muito reforçado nas várias etapas de ensino, portanto agora temos de perceber como é que 

podemos melhorar a comunicação com esta faixa de turistas para podermos também não obriga-los, 

porque acho que um consumidor que seja obrigado a fazer alguma coisa não é muito agradável, vai 

encontrar uma maneira de furar aquela regra que nós impusemos. Portanto, é tentarmos encontrar 

uma forma de os conseguirmos convencer, de mostrar que temos de ter estas preocupações pois isto 

é importante, temos evidências disso, agora temos é de conseguir passar a mensagem.    

Ana: Que importância outorga à investigação disciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar no campo 

do turismo?  

Filipa Jorge:  Eu acho que é muito importante por uma questão. A investigação leva-nos a nós 

aprofundarmos temas muito concretos e se uma pessoa aprofunda muito um tema e está com alguém 

que também aprofunda muito um tema, vamos estar a olhar muito focados só para aquilo. A questão 

da multidisciplinaridade permite-nos alargar horizontes, temos pessoas que percebem de diversos 

temas o que nos permite abranger o maior espaço de conhecimento e incluirmos também pontos de 

vista e teorias na nossa investigação, que nos permite ter uma visão mais panorâmica do que é o 

turismo, pois estamos a falar de uma ciência social, ou seja, estamos a falar de algo que envolvem o 

comportamento de pessoas e pessoas entre si. Sendo tão complexo, quanto mais alargada e 

panorâmica for a visão que temos, mais próximos vamos estar da realidade que estamos a tomar. 

Ângela: Quais são os objetos – problemas de investigação que devemos estudar os investigadores do 

turismo?   

Filipa Jorge:  Acho que há muitos, e eu fujo também um pouco mais para o marketing pois é o que 

conheço melhor. É o comportamento do consumidor, o que é que os novos turistas querem? O que é 
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que preferem? E como é que nos próximos anos, principalmente agora com esta pandemia que o setor 

turístico foi tao afetado, como é que vamos evoluir? Vamos parar da ponte onde nós estávamos? 

Dificilmente. Quais são os desafios de lotação de alojamento? Ou de quintas onde oferecemos 

experiências turísticas mais sensoriais, o que podemos ter? Eu acho que a investigação pode ir muito 

por aí. Vai partir de perceber como estes desafios sanitários vão influenciar os próximos anos no 

turismo, mas também perceber o que os novos turistas esperam e como podem eles também 

influenciar o comportamento dos turistas mais velhos. Porque muitas vezes aprendemos por imitação, 

se virmos alguém a ter um comportamento considerado saudável e benéfico tendemos também a 

segui-lo. Será que vamos conseguir também influencia los através da imitação?  

Ana: Agora preparamos ainda umas perguntas mais relacionadas com o que nos propomos a 

investigar no nosso projeto, que é a transformação digital no turismo. Como hipótese temos que a 

sociedade está a acompanhar a evolução da transformação digital. Pensamos também que a população 

mais idosa não estará tão apta ainda a acompanhar essa evolução. Como primeira pergunta 

gostaríamos de saber quem, para si, foram os principais impulsionadores da transformação digital no 

turismo? 

Filipa Jorge: Estamos a falar do turismo em Portugal? 

Ana: Sim! 

Filipa Jorge: Eu acho que os primeiros grandes impulsionadores foram os consumidores. Houve aqui 

uma inovação, ou seja, começou-se a falar na transformação digital e em digitalizar o negócio 

partindo muito no que se via fazer os consumidores. Via-se que os consumidores estavam muito nas 

redes socias e procuravam muitas informações online então fomos ter com essa informação e também 

com empresas grandes no digital já como era o Booking, Airbnb… Também passou muito por ir de 

encontro a um sítio onde os consumidores, principalmente os consumidores estrangeiros, já estavam. 

Acho que eles foram os primeiros grandes impulsionadores. Depois também houve algumas 

iniciativas governamentais, porque financiavam pequenas inovações tecnológicas que as empresas 

necessitam para estarem aptas á transformação no digital. 

Ângela: Nos dias de hoje, qual a importância de o turismo ganhar forma no digital? 

Filipa Jorge: É uma importância muito grande, porque a maior parte dos destinos turísticos já está 

no digital. Portanto é uma forma de irmos de encontro e de marcarmos presença no sítio onde estão, 

numa montra mundial ou bastante próxima do que é a montra mundial do turismo e desta forma acho 

que é bastante importante. 

Ana: Gostaríamos de saber por onde começar essa transformação digital? 

Filipa Jorge: Eu acho que a transformação do digital antes de ser voltada para fora, para o 

consumidor, ela deve ser pensada internamente, ou seja, as instituições do turismo, sejam elas 
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empresas ou organizações que associam destinos ou pessoas que trabalham no turismo, devem 

ponderar internamente como é que vão trabalhar a parte da transformação digital. A tecnologia 

evoluiu muito nos últimos anos mas nós temos mão de obra e quadros nas nossa empresas e 

instituições que após 50 anos a trabalhar lá, precisam de formação para perceberem qual a 

potencialidade que a transformação digital pode trazer á empresa e ao setor do turismo em geral, o 

que é que no seu dia a dia implicará, que rotinas terão de ser alteradas, benefícios e riscos, também 

há estas vertente positiva e negativa, e motivar internamente os recursos humanos para se 

encaminharem para a transformação digital. Porque se investirmos muito em transformação digital 

estamos prontos para tal, mas se internamente isso não acontecer, vamos ter bons computadores que 

não vão ser ligados, pois as pessoas não estão por dispostas a isso porque não tem formações para 

isso. Então acho que o grande início é internamente nas empresas.  

Ângela: Sente que a sociedade atual está a acompanhar a evolução tecnológica que está a acontecer 

no turismo? 

Filipa Jorge: Eu acho que sim, acho que as pessoas estão muito interessadas em ver quais são as 

potencialidades destas novas tecnologias que emergem e utilizam nas para viajar e para serem 

beneficiadas na experiência viagem. 

Ana:  Gostaríamos também de saber como é que a necessidade de o turismo adotar um modelo 

baseado no digital afetará os atuais negócios turísticos.  

Filipa Jorge: Eu acho que o turismo tem espaço para quase tudo, temos potencialidades para termos 

experiências muito diferenciadoras e todas elas podem beneficiar com a introdução digital em 

pequenos processos, não precisamos de ter empresa meramente virtuais ou que possam funcionar só 

com computadores. Aqui a digitalização pode passa muito pela simplificação de processos, pela 

forma como interagirmos com os clientes poder também ser otimizada se tivermos informação 

digitalizada e não tivermos de ir a uma ficha de cliente que ainda está em papel. Eu acho que passa 

essencialmente por a tecnologia pode ser utilizada para a simplificação ou digitalização de processos 

e manter esta característica diferenciadora e autêntica que grande parte dos destinos tem. 

Ângela: Apostar numa estratégia de angariação para potenciais clientes que não acompanhem a 

evolução tecnológica, será uma solução para manter alguns negócios no modelo atual em que 

funcionam? 

Filipa Jorge: Então temos clientes que não acompanharam e queremos ainda vender o produto no 

digital. Eu acho que isso não funciona. Aquilo que nos podemos ter de encontrar é alguém que faça 

essa ponte muitas vezes acontece que são as agências de viagem físicas, que muitas vezes servem 

para marcar essa ponte para fazer a ponte para nos termos esta grande vantagem, que é a utilização 
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do digital na interface com a agência e a agência fazer a interface pessoal com quem ainda não 

acompanhou esta transformação. 

Ana: Muito obrigada, acho que vai ser uma grande ajuda para o nosso projeto que nos foi proposto 

no âmbito da disciplina de métodos qualitativos pelo docente Xerardo. Gostaria só de lhe perguntar 

se podíamos, mais tarde, se surgir a oportunidade de publicar a entrevista transcrita, se estiver à sua 

medida. 

Filipa Jorge:  Sim, sim! Claro. 

Ângela: Muito obrigada por participar, acho que as duas concordamos que foi muito enriquecedor 

não só para o nosso projeto, mas mesmo para a vida e para o que iremos fazer futuramente, e estou 

mesmo contente por ter aceitado participar. 

Filipa Jorge: Obrigada eu, obrigada pela experiência e qualquer coisa que precisem têm o meu 

contacto, disponham. 
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Entrevista 2 - A necessidade de um enfoque territorial do turismo. Diálogo com 

Aquilino Machado (Universidade de Lisboa) 

 

 

Entrevistadoras: Ana Luísa Almeida (anainescarvalho@hotmail.com) e Ana Teixeira 

(alst05@hotmail.com) 

 

Ana Luísa- Agradecemos ter aceitado o convite, como a minha colega disse somos alunas do 

primeiro ano de turismo da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e estamos a realizar esta 

entrevista no âmbito da unidade curricular de Métodos Qualitativos em Turismo. Quando estiver 

pronto podemos começar.   

Dr. Aquilino- Ok, podemos. 

Ana Inês- Antes de mais aviso que a entrevista está a ser gravada para depois ser transcrita. 

Dr. Aquilino- Está bem, sem problema. 

Ana Inês- Antes de começar gostaríamos de saber qual foi o seu percurso formativo. 

Dr. Aquilino- Eu sou licenciado em Geografia, tenho o mestrado em Geografia Humana e encontro-

me agora a terminar o doutoramento também em Geografia Humana. De certa forma fujo um 

bocadinho ao, digamos, padrão normal de um investigador ou docente universitário porque eu tive 

praticamente quinze anos a trabalhar numa empresa de planeamento, uma empresa que trabalhava na 

mailto:anainescarvalho@hotmail.com
mailto:alst05@hotmail.com


                                 

                                                                                                

29 

 

ótica do planeamento urbano e, só depois, é que regressei novamente à academia universitária e, por 

isso mesmo, não fiz o percurso integrado na academia. Trabalhei quinze anos numa empresa chamada 

Park98 que é uma empresa que reabilitou uma parte da cidade de Lisboa, da qual foi responsável pela 

Exposição Mundial de Lisboa, Expo98. Depois de terminada a exposição essa empresa começou a 

trabalhar e a desenvolver projetos estratégicos de ordenamento de território com a vocação mais 

relacionada com as zonas urbanas, mas também, eu diria experiente da sua atividade para territórios 

que não fossem só territórios urbanos, da cidade de Lisboa. Foi nessa altura que também a minha 

ótica de especialização se orientou muito para o planeamento turístico porque havia uma vocação 

para esse tipo de projetos e, portanto, a minha experiência aí começa a ter uma intensidade mais 

vocacionada para o turismo. Simultaneamente eu faço um projeto de mestrado também sobre a cidade 

de Lisboa que pouco ou nada tinha a ver com o turismo mas fui convidado para dar aulas nessa altura 

numa escola de turismo que existe na área metropolitana de Lisboa, não em Lisboa mas em Cascais, 

a Escola Superior de Turismo, onde nessa altura permitiu-me também melhorar as minhas 

qualificações e tornei-me especialista em turismo, que é um grau académico que está associado aos 

Politécnicos, muito semelhante aquilo que é o doutoramento na universidade e, portanto, tirei esse 

grau académico, fiz um trabalho muito específico relacionado com o turismo literário e, depois, 

quando a empresa que eu trabalhava, que era uma empresa pública encerrou, comecei aí sim a dar 

aulas na universidade e agora tenho feito este percurso que é um percurso que já dura basicamente à 

sete anos. Agora faço parte no contexto da Universidade de Lisboa de um núcleo de investigação que 

é o Territur, que é um núcleo relacionado com o domínio do turismo e da cultura. A minha vocação 

na ótica do turismo relaciona-se mais com as questões culturais e com o turismo cultural. 

Ana Luísa- Porque é que decidiu investigar o Turismo? 

Dr. Aquilino- Porque sempre  fui fascinado com o domínio dos assuntos que tenham a ver não só 

com a atualidade mas acima de tudo com estas vocações que estão muito relacionadas com o interesse 

do homem, o domínio do homem na tentativa de melhorar a sua condição e a condição das cidades, 

não é evidente que o turismo, como vocês devem, devem ter sido avisadas nas vossas aulas, tem 

aspetos negativos e positivos e, sobretudo, nas áreas urbanas, nomeadamente na cidade de Lisboa e 

do Porto, que acredito que vocês conheçam bem, tem sido nos últimos anos assoladas por aspetos que 

são bastantes atrativos para as cidades nomeadamente na requalificação urbana, nomeadamente a 

cidade de Lisboa e do Porto. Estão progressivamente mais atrativas, mais bonitas, porque a 

reabilitação humana ao invés a aspetos que me parecem perturbadores e que devem ser avaliados na 

ótica do turismo e da geografia, tem a ver com os aspetos negativos, ou seja, aquilo que vocês também 

já devem ter falado e que se relaciona com a gentrificação e turistificação. Portanto, as áreas tornam-

se bastante mono funcionais, as pessoas que lá vivem são forçadas a saírem desses territórios, 
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portanto, são aspetos de certa forma que limitam bastante a vivência no quotidiano das cidades. Estes 

são aspetos que interessam bastante ao turismo, e na nossa sociedade ou mesmo nas sociedades dos 

anteriores ver qual é o efeito do turismo na engrenagem e na lógica societária dos territórios. 

Ana Inês- Para si o que é o turismo e o que é a investigação no turismo? 

Dr. Aquilino- O turismo era aquilo que eu vos estava a tentar dizer, a mim interessa-me 

fundamentalmente porque sou geógrafo, é tentar perceber no tempo e no espaço porque são as duas 

grandes variáveis que estão sempre presentes no estudo da Geografia. Tentar perceber qual é o efeito 

do turismo no contexto dos territórios, interessa perceber sempre nessa perspetiva, os efeitos de 

impactos positivos ou negativos. E como é que se conseguem transformar os territórios no sentido de 

valorizarem a vida e vivência das pessoas, a tal ideia da sustentabilidade ou do desenvolvimento 

sustentável, tem de estar sempre muito presente nessa valorização que de certa forma deve 

acompanhar os territórios. Muitas vezes acontece, por vezes consegue-se, por vezes não se consegue. 

Como se pode estudar e suponho que vocês estão a ter uma cadeira de métodos quantitativos ou 

qualitativos? 

Ana Inês- Já tivemos quantitativos e agora temos qualitativos. 

Dr. Aquilino- Muito bem, aí temos uma lógica já de investigação muito específica, nós temos várias 

metodologias de investigação, podemos também estudar o turismo e os territórios de lazer na ótica 

da sua avaliação quer qualitativa quer quantitativa, na lógica da avaliação ou dos destinos, por isso, 

o impacto que eles têm, ou o impacto que o turismo efetua nos determinados territórios, na lógica da 

avaliação das migrações pendulares, na forma como o turista se, eu diria, donde que ele vem, essa é 

uma lógica de interesse e de avaliação do impacto do turismo, estudar também o turismo na sua lógica 

de desenvolvimento ou da estilografia do turismo, a história do turismo, por isso aqui há muitas 

valências que podem ser avaliadas e de certa forma encaixam naquilo que nos interessa que é sempre 

o impacto do turismo nos territórios. Como eu estava a referir, interessa-nos sempre perceber isso 

numa lógica que se relacione com a geografia. Como é natural, o turismo pode ser avaliado segundo 

lógicas muito diferenciadas e essa é, acima de tudo, aquela que nos interessa na disciplina geográfica 

e efetivamente essa relação entre a causa e o efeito e a forma como também os turistas se motivaram 

nos territórios de lazer. 

Ana Luísa- Pegando nas metodologias, que técnicas mais concretas de investigação usa e por que 

motivo? 

Dr. Aquilino- Normalmente, embora eu seja um investigador que utiliza muitas as técnicas 

qualitativas, há aqui uma lógica, eu como vos tinha dito a minha especialização é mais a geografia 

cultural, portanto, na lógica da geografia cultural o que me interessa fundamentalmente é a geografia 

literária, é um turismo de nicho muito, muito específico e, portanto, acima de tudo aquilo que eu 
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costumo normalmente utilizar são os instrumentos que estão ao poder dos métodos qualitativos, a 

observação direta a observação indireta, tento também utilizar uma serie de tecnologias  que estejam 

relacionadas com entrevistas, questionários, portanto, são metodologias muito específicas e muito 

relacionadas com essa lógica de observação e de métodos qualitativos, o que não invalida por vezes 

que sejam também utilizados métodos quantitativos. Agora estou a fazer uma recensão de um texto 

de uma investigadora espanhola, que é uma investigadora que trabalha precisamente com métodos 

qualitativos, mas ela curiosamente é geógrafa, mas interessa-se pela história das áreas e dos espaços 

litorais ou costeiros e das praias do princípio do século XX. Como não consegue pegar na máquina 

do tempo e ir precisamente para os anos dez e os anos vinte, pega em notícias dos jornais e faz uma 

investigação exaustiva de observações qualitativas, neste caso concreto, são observações indiretas de 

jornais, mas depois, ela o que normalmente costuma fazer, mediante as técnicas qualitativas, ela 

consegue transportá-los para um trabalho muito exaustivo no ponto de vista da sua quantificação e, 

portanto, ela faz a transformação de dados qualitativos para dados quantitativos e mediante essa 

transformação consegue fazer uma coisa que é muito importante para um geógrafo que é a cartografia. 

Não sei se vocês normalmente costumam trabalhar com cartografia ou mapas?  

Ana Inês- Tivemos geografia do turismo no primeiro semestre onde trabalhámos. 

Dr. Aquilino- Os mapas são ou podem ser feitos mediantes essas duas técnicas, quer qualitativos ou 

quantitativos, mas acima de tudo consegue transformar as notícias dos jornais a quantificação. Vamos 

supor, ela faz um trabalho exaustivo de uma praia na Galiza. A Galiza tem relativamente praias frias. 

Um dos aspetos muito interessantes que nós conseguimos perceber, não só a aventura do turismo, 

mas também a própria evolução do sistema turístico, no que respeita às suas motivações e também 

aos ritmos que de certa forma acompanham essas motivações e as causas, é através por exemplo do 

conhecimento da história dos territórios de lazer. E eu estava a dizer que estava a fazer uma recessão 

dos textos, é um texto sobre as origens do turismo moderno em Espanha, e ele é muito interessante 

porque o texto que eu estava a fazer é especificamente sobre a evolução dos territórios balneários das 

praias e aliás tinha-vos perguntado há pouco se já tinham tido uma cadeira de História do turismo do 

vosso curso. 

Ana Inês- Tivemos no semestre passado também. 

Dr. Aquilino- Ter-vos-ão certamente falado na importância dos territórios no espaço lazer litorais 

começam a adquirir na segunda metade do século XX. O que acontece que em Espanha, por exemplo, 

essa lógica acompanha de certa forma a própria transformação que acontece em outros territórios de 

lazer noutros espaços da Europa e eles começaram inicialmente por serem territórios de delia atura 

em áreas das praias relativamente frias para progressivamente na segunda metade do século XX 

começarem a serem cada vez mais importantes. As praias de mares quentes onde a importância do 
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iodismo ou da importância de as pessoas apanharem sol começaram a ganhar algum destaque e serem 

escolhas preponderantes nesses territórios. O que eu queria agora explicar-vos, era que, esse trabalho 

que foi feito por essa investigadora, é uma investigadora da Galiza, portanto, do noroeste de Espanha, 

ela começou-se a interessar precisamente por essas praias de águas mais frias e percebe que 

progressivamente a ritmo de apropriação dessas praias começa a ganhar destaque como é natural nas 

praias do mediterrâneo no sul de Espanha. E como ela faz essa investigação, faz precisamente como 

eu vos tinha dito, essa investigação é feita através de métodos qualitativos de recolha de informação, 

de notícias de jornais e de revistas de especialidade e ela a partir daí consegue fazer uma quantificação 

das notícias, transformando os métodos qualitativos para uma quantificação cartográfica. Por isso que 

eu vos estava a dizer, eu acho que foi essa questão que vocês me colocaram os métodos eu utilizava 

mais são efetivamente os métodos qualitativos, são aqueles que de certa forma procuraram a 

investigação qualitativa, o que não invalida que em circunstâncias muito especificas eu não faça uso 

da quantificação. Estão a ver? Porque a quantificação por vezes é muito importante dependendo 

também do foco e do território que nos analisamos. Neste caso concreto o que lhe interessava através 

de notícias de jornais, porque como vocês também devem ter percebido através das vossas disciplinas 

reparem que o que é importante na geografia e na geografia do turismo, são as estáticas que estão ao 

nosso dispor e que vocês também devem ter trabalhado em algumas disciplinas. No início do século 

XX as estáticas que existiam eram muito escassas, e por isso mesmo é que esta investigadora 

espanhola teve de fazer o uso de notícias de jornais precisamente porque não tinha informação 

estatística através da estatística especializada de turismo que lhe permitisse rastrear aquilo que queria 

estudar, estão a ver? E por isso mesmo que ela teve de fazer através desse estudo muito exaustivo 

uma reinterpretação e uma transformação dos dados qualitativos para os dados quantitativos. Eu diria 

o seguinte, para aquilo que eu quero estudar que são precisamente os territórios de lazer e da geografia 

cultural, eu também posso fazer o uso dos métodos quantitativos, mas aquilo que me interessa mais 

é o turismo de nicho, que de certa forma se apoia muito em metodologias qualitativas. 

 Ana Inês- Como classifica a sua investigação, básica, aplicada, teórica, prática ou teórico-prática? 

Dr. Aquilino- Nós normalmente em Geografia utilizamos um método, uma metodologia de 

investigação que está muito baseada em ciências sociais e, portanto, normalmente a geografia humana 

utiliza metodologias que buscam sempre um enquadramento conceptual a tal importância da teoria e 

o estudo do caso empírico, portanto, depende muito também daquilo que nós estamos a estudar. Por 

vezes utilizamos só a investigação teórica, a tal investigação que se enquadra quase na teoria, mas 

normalmente fazemos uso de uma teoria que emprega o enquadramento conceptual do estudo teórico 

para depois ir para um estudo empírico. E, portanto, nesse caso concreto é uma lógica e metodologia 

que se aplica o teórico e o pratico. O que não invalida em casos muito concretos que só me interesso 
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por estudar os conceitos, a teoria de certa forma sustenta. A investigação, digamos a etimologia que 

nos interessa para enquadrar a evolução do pensamento geográfico. 

Ana Luísa- Do seu ponto de vista sobre o valor da investigação, qual deve ser o seu uso? 

Dr. Aquilino- Bom, essa é uma questão importante, lata e bastante abrangente. Há uma perspetiva 

muito importante na investigação, eu falarei como é natural na investigação que nós tentamos atribuir 

e desenvolver também na ótica da geografia. Eu parece-me que a investigação tem de ter nessa lógica 

geográfica uma clara aplicação de resultados e de casos concretos. Eu ainda não vos tinha falado 

muito nessa ótica, mas na geografia aquilo que nos interessa bastante é a questão do ordenamento do 

território, a forma como nós os podemos melhorar. E nessa razão normalmente a investigação, como 

nós normalmente a costumamos fazer, são casos concretos de tentativa de realizar diagnósticos 

territoriais e normalmente fazemos isso com os nossos alunos, mediante um problema inicial que ate 

pode ser um problema concreto e objetivo para todos os grupos de trabalho, ou mediante diversos 

problemas e territórios, o que pedimos aos nossos alunos é que eles façam uma aplicação de avaliação 

de um determinado diagnostico, portanto diagnosticar um território, um problema. Eles vão ter de ser 

confrontados com um estudo bastante intenso com as variáveis de um território, sejam elas da ótica 

da oferta ou da procura. E, normalmente quando são alunos do 1º ano nós não exigimos tanto, mas 

conforme são mais avançados nós desenvolvemos com eles uma visão estratégica, mediante aquilo 

que eles diagnosticaram arranjamos uma solução para aquele território. Portanto, o que nós estamos 

aqui a fazer é arranjar uma forma de os alunos ficarem já com uma bagagem de avaliação, de 

aplicabilidade que terão no futuro. Então o que eu estava a tentar responder mediante aquilo que 

perguntaram é que para nós a investigação terá de ter sempre uma visão estratégica e uma 

aplicabilidade para assuntos que estejam sempre relacionados com a geografia ou com o ordenamento 

do território. 

Ana Luísa- Da sua visão que importância outorga à investigação disciplinar, multidisciplinar e 

interdisciplinar no campo do turismo? 

Dr. Aquilino- Isso é fundamental e, eu diria, uma razão de ser. Reparem bem, eu quando estou em 

geografia no 1ºano temos aquilo que se chama geográfica física, mais relacionada com as ciências 

naturais, geologia, climatologia, já a geografia humana tem um saber e uma forma de aplicar o seu 

conhecimento através das ciências sociais, por exemplo a economia, a antropologia, a arquitetura e, 

portanto, esse encontro dos saberes é bastante importante para uma visão integrada. Dito isto, o que 

eu estou a dizer é que como é natural, quando nós estamos a trabalhar em planeamento turístico, ou 

seja, a planear o território, nós trabalhamos com vários saberes, e eu quando estava naquela empresa 

que vos tinha dito antes de dar aulas, eu trabalhava como economista, como arquiteto, como gestor, 
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engenheiro do ambiente, e, portanto, essa visão de conjunto é fundamental para que haja um futuro 

adequado, um diagnostico adequado e acima de tudo uma visão estratégica. 

Ana Inês- Da nossa parte é tudo, agradecemos imenso a sua disponibilidade e a partilha de 

conhecimentos.  
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Entrevista 3 – Investigar o género através do turismo. Diálogo com Sandra Brás 

(Instituto de Estudos Superiores de Fafe) 

 

 

 

 

 

Entrevistadoras: Ana Silva (anailsilva02@gmail.com) e Mariana Duarte 

(marriduarte22@gmail.com) 

 

Ana: Bom dia, eu sou a Ana e, esta, é a minha colega Mariana. Como já tínhamos referido, somos 

alunas do 1º ano em Turismo na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Queríamos, em 

primeiro lugar, agradecer pela sua disponibilidade para podermos realizar esta entrevista para a 

cadeira de Métodos Qualitativos, lecionada pelo professor Xerardo Pereiro. 

Sandra: Sim. 

Mariana: Esta entrevista tem como tema: “A desigualdade de géneros em Turismo em Portugal” e, 

após recomendação do nosso professor, decidimos contactá-la para executarmos este trabalho. Numa 

primeira parte, vamos fazer algumas questões propostas pelo nosso professor e, de seguida, debater 

o nosso tema.  

Ana: Em primeiro lugar, gostaríamos que se apresentasse, incluindo aspetos como, por exemplo, o 

seu percurso académico, como começou a investigar turismo… 

Sandra: Desde já agradeço a oportunidade por me terem convidado e dizer que é uma honra muito 

grande estar a partilhar a minha experiência nesta entrevista com vocês, apesar de ser ainda uma 

mailto:anailsilva02@gmail.com
mailto:marriduarte22@gmail.com
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pequena experiência, e ter o privilégio de algum modo contribuir e colaborar com vocês neste projeto 

e na educação de futuros especialistas na área do turismo. Atualmente, sou trabalhadora e estudante. 

Sou docente num curso técnico superior profissional de alojamento e numa licenciatura de Turismo 

num Instituto Politécnico, o Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESF), e também sou doutoranda 

no doutoramento de Turismo em Santiago de Compostela. O meu percurso tem sido oscilante. Eu 

iniciei a minha vida académica já numa fase bastante adulta, iniciei a licenciatura aos 28 anos e 

concluí em 2012 no IESF. Seguiram-se, então, alguns estágios, nomeadamente um estágio 

profissional numa Quinta de Turismo em simultâneo com a frequência também no mestrado, que por 

coincidência foi em Enologia aí na UTAD. Posteriormente, em 2016 tive então a oportunidade de 

iniciar no ensino. Comecei a dar aulas no instituto onde tinha efetuado a minha licenciatura e dividi 

a minha vida entre o instituto e o trabalho técnico em que prestei alguns serviços em várias quintas, 

nomeadamente, nas terras de Basto, quintas essas que estão muito ligadas ao setor turístico, 

especificamente, ao nicho do enoturismo. Atualmente estou a frequentar o doutoramento em Turismo, 

como já tinha referido, para conseguir progredir no meu percurso enquanto docente e investigadora 

nesta área. Relativamente ao início da investigação, ela surgiu pela necessidade académica de 

progressão na carreira, mas também para tentar perceber o modo de identificar e partilhar 

conhecimentos e também estudos que possam contribuir para uma crescente evolução no setor 

turístico, sem dúvida. 

Mariana: Quais são os temas que mais aborda na investigação turística? 

Sandra: Na investigação turística, como já tinha dito, ela surgiu, então, por uma necessidade de 

evolução. Os temas que tenho abordado ao nível de investigação derivam deste novo paradigma em 

que estamos a viver o ensino à distância, que é uma consequência de adaptação a esta realidade 

pandémica, na qual tenho estado a colaborar num centro de investigação e desenvolvimento e 

inovação do Instituto de Estudos Superiores de Fafe, que é o CIDI. Essa investigação também tem 

em paralelo a investigação na identificação de novas oportunidades no Turismo devido à pandemia.  

Outro tema da minha abordagem de investigação está encadeado com o projeto da minha tese de 

doutoramento, em que tento perceber a relação de género com a área do Turismo, principalmente no 

desenvolvimento e empreendedorismo nas regiões do interior, em que o meu estudo tem o foco de 

Trás-os-Montes, região da UTAD também. 

Ana: Gostaríamos de saber que metodologias e técnicas de investigação costuma utilizar. 

Sandra: As metodologias têm sido desenvolvidas com base numa abordagem qualitativa. Esta 

abordagem tem como objetivo favorecer um plano de pesquisa muito mais emergente, não tão 

preordenado, o que significa o uso de palavras em oposição da quantificação de números, utilizar um 

ambiente mais natural, mais interativo, que seja mais pessoal em vez de um ambiente mais impessoal, 
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também controlado e menos manipulador. O objetivo é desenvolver a teoria em vez de confirmá-la 

e, ao mesmo tempo, contribuir para um processo de pesquisa que seja intuitivo em oposição ao 

racional. Contudo, a minha investigação sobre o género prende-se então com a triangulação destes 

dois métodos, ou seja, o método qualitativo e o método quantitativo porque o objetivo é adicionar 

estudos mais correntes à aplicação de entrevistas das amostras no caso de estudo e analisar das duas 

formas, tanto a nível quantitativo como a nível qualitativo e o objetivo será também, posteriormente, 

comparar com os resultados já existentes nesta área da literatura. 

Mariana: Qual a sua opinião sobre a investigação no turismo e quais os objetos que devem ser 

estudados?  

Sandra: A investigação em turismo é, e tem sido emergente, nesta última década pela procura da 

oferta turística, que tem sido resultante na qualidade de vida, tem proporcionado o nosso poder 

económico. Os objetivos a ser estudados, na minha opinião, prendem-se com as áreas estratégicas 

para o destino, que são as linhas que são orientadas e definidas também pelo turismo de Portugal, 

relativamente a um referencial estratégico que normalmente é 10 anos, por décadas. Áreas como a 

sustentabilidade, a coesão, a valorização de recursos (recursos humanos e recursos naturais), a 

inclusão, a promoção das igualdades de todos e para todos, assim como o foco na inovação e na 

competitividade que irá proporcionar mais qualidade ao destino e talvez uma melhor 

internacionalização para o mesmo. 

Ana: Acredita que a sua investigação contribui para melhorar as políticas do turismo e, 

consequentemente, as experiências turísticas? 

Sandra: Sim, acredito. Penso que todo o tipo de investigação seja benéfico nesta área. Portugal antes 

da pandemia estava bem posicionado a nível mundial. Como todos sabemos era um destino de eleição. 

As investigações e publicações que estão a ser desenvolvidas, nesta fase, podem e vão contribuir para 

alavancar o turismo, na minha opinião, por exemplo, desde a criação de sinergias para melhorar os 

territórios, a qualificação da oferta, a melhor formatação e capacitação talvez dos recursos já 

existentes (dos recursos humanos), assim como a sensibilização de todos os residentes para esta 

temática e se calhar despertar aqui uma nova fase turística que se advém, a procura também por 

experiências autênticas em que a investigação pode surgir aqui como meio de promoção, de 

divulgação e talvez impulsionar para retomar o turismo em Portugal. 

Mariana:  De que forma a investigação do turismo pode contribuir para um turismo mais sustentável, 

responsável e até inclusivo? 

Sandra: A investigação em qualquer área é sinónimo de evolução e de aprendizagem, certo? Esta 

condição para ser vivida em pleno passa pela nossa contribuição enquanto investigadores para a 
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chamada da consciencialização da necessidade emergente de um turismo mais sustentável, que seja 

então mais responsável, mais inclusivo e que respeite a qualificação da oferta turística.  

A investigação aqui pode surgir como uma área impulsionadora, influenciadora, da tomada da 

consciência e talvez o “tocar das campainhas” para a importância da implementação de políticas 

locais e a sensibilização dos empresários do setor sobre esta temática. Sem eles o país não pode ser 

sustentável a longo prazo e em qualquer que seja o destino porque um destino para ser sustentável a 

longo prazo terá de cumprir estes requisitos, na minha opinião. 

Ana: Agora vamos questioná-la sobre o nosso tema em estudo. Gostaríamos de saber qual o seu ponto 

de vista em relação às desigualdades de género no turismo, neste setor. 

Sandra: Esta área é uma área que me é muito cara. O setor do turismo continua a ser o principal 

empregador do mundo, como sabemos. De acordo com alguns estudos da OIT, da Organização 

Internacional de Turismo, 1 em cada 10 empregados sabemos que está ligado a esta atividade. Além 

disso sabemos que 1 em cada 5 empregos criados nesta última década dizem respeito ao turismo. No 

que respeita então à igualdade de géneros pode-se referir que o turismo é um setor que mais emprega 

mulheres a nível geral, o que, em muitos casos, apesar de ainda existir diferença salarial entre sexos, 

nomeadamente em cargos de chefia, isto é um ponto fulminante. Segundo alguns estudos específicos 

e referentes a alguns países da OCDE mostra que a prevalência de mulheres nas faixas salariais mais 

altas é maior que em alguns casos, nomeadamente no Reino Unido, e isto mostra uma prevalência 

das mulheres devido à capacitação e auditoria que é feita no que diz respeito à lei da paridade. No 

entanto, também é neste setor que o empreendedorismo feminino tem vindo a se destacar, pela 

vantagem do desenvolvimento tecnológico, pela adaptabilidade de horários, porque as mulheres têm 

mais esta questão familiar, a conciliação entre a vida familiar e também a vida profissional, assim 

como também a capacidade de colaboração que a mulher tem na criação de novos empregos 

inovadores neste setor. No entanto, o que é que eu posso dizer sobre isto? Mesmo que apesar do 

empoderamento feminino neste setor seja relevante nos cargos de chefia e de lideranças, sabemos que 

ainda está dominado um pouco por homens. Existe uma grande separação entre a ocupação dos cargos 

de maior remuneração, que estão muito associados aos cargos administrativos, e ao setor das limpezas 

e aí sim ainda predomina um pouco o sexo feminino e esta questão acho que ainda há um trabalho 

muito grande que partirá de nós. Neste enquadramento seria importante a aplicação de programas, a 

nível político, em que os governos poderiam aplicar mais medidas que pudessem erradicar então as 

causas destas desigualdades neste setor.  

Mariana: Temos conhecimento que existem muitas mulheres que gostariam de viajar sozinhas, mas 

têm receio dos comentários que possam receber ou, ainda, do que poderá acontecer durante essa 

viagem. O que aconselharia neste caso? 
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Sandra: Esta questão é sensível, não é? Eu já passei por esta experiência, de viajar sozinha. Uma vez 

fui para uma ilha durante cinco dias e posso partilhar que a insegurança, o medo, os olhares, o 

perceber as mentes avaliadoras com quem nos cruzamos, é um fator que ainda mexe. Ultrapassar 

todas estas questões pode-se mencionar um grande desafio para as mulheres, porque ainda vivemos 

numa sociedade bastante preconceituosa, de que uma mulher não pode andar sozinha na rua, que logo 

fazem juízos de valor, mas, na verdade, nós mulheres temos de ser livres, temos de ser independentes, 

tomar as rédeas das nossas vidas e seguir a liberdade das nossas escolhas. E na hora de viajar, claro 

que no que respeita ao destino é de considerar a questão da segurança ou as questões culturais, mas o 

facto de decidir de se ir acompanhada ou não nestes casos depende de nós, mas sendo sempre livre 

dessas escolhas. Isto permite-nos a nós, enquanto mulheres, a nossa liberdade de escolha na sua 

íntegra, o nosso autoconhecimento, já que, ao viajarmos sozinhas estamos em constante proximidade 

de contacto com os residentes, porque como não temos com quem nos expressar, vamos falar 

diretamente com esses residentes, temos a oportunidade de viver plenamente essa experiência 

turística, a solo, sem qualquer tipo de influência ou opinião de quem nos possa acompanhar, e isso 

também nos vai tornar seres mais livres e com os mesmos direitos independentemente do género a 

que estamos associados. 

Ana: Verificamos que tem experiência em receber turistas. Considera que ainda existem muitas 

mulheres a ocupar esse cargo e também de serviços de limpeza, ou acha que já progredimos nesse 

aspeto? 

Sandra: Eu acho que sim. Ao longo do meu percurso profissional tenho estado agregada a projetos 

turísticos onde a predominância do género é o feminino, nomeadamente nas áreas da receção, nos 

serviços de housekeeping, mas estamos a progredir, eu acho, muito devagarinho, mas estamos. 

Também um outro fator que eu tenho a considerar é a linguagem, porque a linguagem não inclusiva 

dos cargos associados como, por exemplo, empregada de limpeza ou governanta, também é um aspeto 

que se deve ter em consideração, porque é um fator de evolução em termos de desigualdades. 

Devíamos começar por aqui, a “partir pedra” neste sentido. 

Mariana: Para terminar, acredita que ainda há um longo caminho a percorrer no que toca a mulheres 

ocuparem cargos superiores?  

Sandra: Sim, é verdade. Infelizmente tem sido uma realidade e que é também transversal a outras 

diversas áreas de outros setores. Nesta área em que me toca e que me é tão caro, o turismo, os cargos 

de chefia estão longe de atingir o equilíbrio e a equidade de género, no que respeita à lei da paridade, 

o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres nestes tipos de cargos.  Certa de que 

esse será o caminho a seguirmos, nós, mulheres, na sociedade temos um longo caminho a percorrer 

e muita “pedra a partir”, nesse sentido, mas com algumas medidas que poderemos adotar, por 
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exemplo, como estamos agora a fazer ao nível do ensino, com a introdução também de políticas no 

currículo escolar, nos primeiros ciclos introduzir talvez a temática da igualdade de género, da não 

discriminação, também com sensibilização e ações de formação a nível do público estratégico de 

escolas, de associações, de entidades que possam atuar diretamente na sociedade civil. O caminho 

então poderá tornar-se mais fácil, se começarmos por aí. Ao nível do ensino superior, as mulheres 

estão cada vez a conseguir estudar mais, atingir mais grau académico, isso também é um fator que 

vai ser benéfico, também como a introdução de políticas promotoras de igualdade face a todo um tipo 

de emprego, essas medidas também podem trazer frutos ao longo do futuro próximo, espero eu, se 

não for para mim, talvez para os meus netos.  

Ana: Gostaríamos de agradecer novamente pela sua participação e disponibilidade, contribuiu, de 

facto, de uma forma muito positiva para a nossa investigação.  

Sandra: Muito obrigada eu por me terem contatado, agradeço muito e desejo o maior sucesso na 

vossa vida tanto pessoal como profissional, às duas. 

Ana: Obrigada, igualmente. 

Sandra: Obrigada. 
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Entrevista 4 - A complexidade da investigação social da complexidade do 

turismo. Diálogo com Edgar Bernardo (Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro, 

ISCE Douro, Penafiel) 

 

 

 

Entrevistadores: Carla Alexandra Almeida da Costa (carlacosta1359@gmail.com) e Tiago André 

Ferreira da Veiga (tiagoaveiga@gmail.com) 

 

Entrevistadores: Onde se formou? 

Edgar Bernardo: Formei-me na UTAD, como vocês, em Antropologia, Antropologia Aplicada ao 

Desenvolvimento. Era 5 anos, depois com as alterações passou para 4 + 1, o estágio era opcional, eu 

fiz o estágio ainda. Formei-me lá, depois em função do estágio, em Moçambique, e da evolução da 

minha experiência no estágio, interessei-me pela área do desenvolvimento. E então fui para o ISCTE 

fazer o Mestrado, fiz lá também o Doutoramento em sociologia, e agora recentemente terminei um 

outro Doutoramento em turismo embora, como vocês sabem, a formação é contínua. Hoje em dia 

ninguém podem dizer que é uma coisa só porque fez uma Licenciatura ou um Mestrado ou seja um 

Doutoramento, nós estamos sempre em contínua aprendizagem então muito resumidamente esse é o 

meu percurso, não sei se queres saber alguma em maior pormenor, mas pode perguntar. Eu posso 

acrescentar que, obviamente, no meu caso do Doutoramento, o primeiro em sociologia, fui bolseiro 

da FCT, portanto consegui a bolsa do Doutoramento. Fiz esse trabalho e estive, na altura, 2 anos em 

Cabo Verde a fazer trabalho de campo, a fazer a recolha dos dados. Naquele caso, era um trabalho 

relativamente delicado, porque se vocês tiverem essa experiência no futuro, se tudo correr bem, pelo 
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vosso percurso mas, como investigadores muitas vezes nós tocamos em temas mais do que em 

pessoas, em temas que podem ser delicados ou suscetíveis de algum tipo de atenção indesejada, e não 

é fácil trabalhar nessas circunstâncias, então o meu percurso como investigador nessa componente, 

mesmo como bolseiro, é normal nós muitas vezes mascararmo-nos ou omitirmos algumas das nossas 

intenções como investigadores para evitar alguns problemas, nunca mentindo nem nunca escondendo 

o que estamos a fazer, mas dando respostas simples sobre aquilo que estamos a fazer, é a forma mais 

fácil de contornar isso. O meu percurso foi basicamente esse, obviamente que depois do 

Doutoramento em sociologia, abriu uma bolsa de pós-Doutoramento para o projeto DOUROTUR, 

com certeza o professor Xerardo já vos falou exaustivamente sobre o projeto DOUROTUR e as 

nossas conclusões. E neste momento, após ter concluído esse Doutoramento em Turismo, ingressei 

em fevereiro, na universidade do Algarve, especificamente ao CinTurs, o Centro de Investigação do 

Turismo, Sustentabilidade e Bem-estar, e neste momento continuo como investigador, não como 

docente, mas apenas como investigador, também o que eles chamam pós-doutoramento, é uma figura 

nova de investigador. Investigador pós-doutorado, assim é que é, o outro é um pós-doutoramento, 

este é um investigador pós-doutorado, são coisinhas diferentes, parecem coisinhas pequeninas que 

diferenciam, mas, de facto, são figuras diferentes.  

Entrevistadores: Por quê e como decidiu investigar turismo? 

Edgar Bernardo: Ora, foi muito simples, aliás parece muito simples, eu podia dizer “ah de facto o 

turismo é uma atividade que está em amplo crescimento e é um tema que interessa a toda a gente, 

etc.”, mas a verdade é que muitas vezes as escolhas de um tema são mais complexas. Eu estava a 

procurar um Doutoramento para fazer quando um colega mostrou interesse em trabalhar sobre o 

turismo em Cabo Verde e eu sou sincero, a minha ideia era trabalhar em desenvolvimento mais na 

vertente social e humanitária, projetos de desenvolvimento e não necessariamente desenvolvimento 

nessa lógica de uma atividade económica como é o turismo. E o que aconteceu foi que, de facto, havia 

essa procura por um antropólogo interessado em fazer trabalho em Cabo Verde e eu estava 

interessado, tinha estado em África a trabalhar e queria continuar, mas depois em conversa com esse 

colega antropólogo, da Universidade de Lisboa, o que ele procurava era um candidato para fazer o 

Doutoramento em antropologia focada na atividade turística em Cabo Verde, e eu pensei sobre o 

assunto e decidi aceitar o desafio do turismo, mas na vertente sociológica, então acabei por fazer o 

doutoramento em sociologia e não em antropologia, porque queria expandir um bocadinho o meu 

conhecimento. Antropologia e Sociologia, como vocês vão ver na disciplina de Antropologia e 

Sociologia do Turismo, têm abordagens diferentes, eu já conhecia a abordagem antropológica e gosto 

muito da abordagem antropológica, ainda hoje me considero antropólogo e não sociólogo ou 

turismólogo ou outra coisa parecida. E, então, surgiu esta oportunidade e eu aceitei o desafio, escolhi 
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turismo. Inicialmente, não tinha conhecimento da realidade cabo-verdiana, a minha ideia sobre o 

turismo era muito simplista do que é. Foi muito interessante, foi um desafio, porque, de facto, 

investigar em turismo não é simples, não é ir de férias, como muitas vezes pensam quando se estuda 

turismo, e é um tema muito mais complexo e que permite na mesma responder às grandes questões 

que a sociologia e antropologia procuram responder. É uma espécie de micro-laboratório para alguns 

dos temas que nós mais gostamos de estudar em antropologia, seja um fenómeno cultural, seja as 

dinâmicas sociais, há uma multidão de assuntos que se pode abordar dentro do turismo. 

Entrevistadores: O que é para você o turismo? E a investigação do turismo? 

Edgar Bernardo: Eu não vou aqui definir exatamente tudo o que é turismo para vocês, vocês se 

quiserem podem até para o vosso trabalho, até pode ser interessante irem por aí. Vão à minha tese de 

doutoramento em sociologia e eu entrego uma conceptualização do que é a atividade turística. 

Essencialmente, como é que eu entendo a atividade turística? A atividade turística é um conjunto de 

relações entre pessoas, dentro de uma circunstância específica, que não é igual para todas as pessoas 

que estão a participar nessa interação, portanto há umas que estão a servir e outras que estão a ser 

servidas. É uma atividade que implica não só impactos económicos, sociais e ambientais nas 

comunidades que são anfitriãs, mas também tem implicações nas comunidades que são emissoras, 

muitas vezes isso é esquecido. E é uma atividade que é muito mais frágil e muito mais complexa do 

que, à partida, parece. A atividade turística não é apenas um negócio, não é uma atividade económica 

pura. Está assente numa atividade económica, porque é uma prestação de serviços, para todos os 

efeitos, enquadra-se nos serviços, é um serviço muito específico, não é uma indústria, muitas vezes 

chama-se de “indústria do turismo”, mas não é uma indústria, de todo, isso é uma forma muito 

economicista de olhar para o turismo. Turismo é, sobretudo, relações de pessoas, é uma interação 

entre pessoas, da mesma forma que nós olhamos para outros aspetos da vida social reconhecendo a 

sua complexidade, o turismo é uma das que o merece também. E investigar em turismo implica, desde 

logo, perceber quais destas dinâmicas é que nós estamos realmente interessados em perceber: é o 

aspeto económico? É o aspeto social? É o ambiental? É a questão política? É a questão tecnológica? 

É os impactos, sejam impactos no destino sejam no ponto de emissão dos turistas? Seja a questão da 

governança, como é que é gerida, planeada, executada, definida, a estratégia para um destino turístico. 

Portanto, para mim investigar em turismo é, desde logo, tentar perceber qual é que é a questão de 

partida, de qualquer investigação, que nos interessa. Recorrendo ao exemplo do DOUROTUR, nós 

tínhamos as 4 linhas de investigação e cada linha de investigação tinha um conjunto de objetivos 

específicos ou de questões essenciais. E consoante as questões que nós queremos ver respondidas, 

nós usamos uma metodologia ou uma abordagem teórica de diferentes ciências sociais, portanto como 

o turismo é uma atividade transdisciplinar, que obriga uma visão multidisciplinar na sua abordagem, 
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não pode ser só um sociólogo, um antropólogo, um economista, um gestor ou um político, que tem a 

resposta para todos os problemas, depende do que é que estamos a questionar, qual é a questão que 

queremos ver respondida, quem é que faz sentido. Normalmente, seja qual for a questão, nunca é só 

um especialista que é capaz de a responder de forma satisfatória, pelo menos. Nós temos tendência a 

nos agarrarmos à nossa área e depois ignoramos ou às vezes, propositadamente, não se olha para o 

contributo de outros colegas de outras áreas. A vantagem, por exemplo, no vosso caso, em que vão 

ter uma formação mais abrangente, de mais ciências sociais, pode ser que consigam complementar 

um bocadinho essa dinâmica. Mas o essencial é isso, não sei se respondi à vossa questão, mas o 

essencial é isso. 

Entrevistadores: Que temas ou objetos de estudo gosta de abordar/prefere, abordar? 

Edgar Bernardo: O que eu tenho trabalhado mais recentemente é a gastronomia e turismo, 

património e turismo cultural, outros temas são os impactos do turismo, como falei no início, 

governança, souvenires. Outros que me interessam são a parte pedagógica e educativa relacionada ao 

turismo, nós temos um projeto interessante que talvez vá ser aplicado também na UTAD, a vossa 

turma pode ser um dos participantes desse projeto. Outros temas... eu não vou falar em todos os temas 

em que trabalho, são aqueles que acho mais pertinentes, não sei é difícil de escolher, o 

desenvolvimento em turismo também é muito importante, turismo responsável, era uma falha grave 

se me esquecesse do turismo responsável, e especificamente turismo solidário, aquele que muitas 

vezes é chamado de turismo comunitário, turismo humanitário, ou seja qual for a forma como nós o 

definimos, portanto todo o tipo de atividade turística que envolve comunidades ou é pensado pelas 

comunidades e para as comunidades. Dentro do chapéu do turismo responsável cabiam esses todos. 

Mas essencialmente é isso, impactos, turismo responsável, governança, souvenires e património e 

turismo cultural. São os principais, aqueles que mais trabalho, não quer dizer que não trabalhe outros, 

mas são aqueles que mais trabalho. Só para vos dar um exemplo, neste momento dentro da 

gastronomia e turismo estou a trabalhar algo que se chama “foodscapes”, que essencialmente são 

experiências, há aqui uma ponte com o marketing, são experiências que um turista pode ter num 

destino, que estão ligadas direta ou indiretamente com comida ou bebida, com alimentação. E porque 

é que eu estou a falar nisso? Porque muitas vezes nós dizemos “o nosso tema é a gastronomia”, mas 

dentro desse grande chapéu há muitas outras coisas que podemos trabalhar por exemplo para o 

DOUROTUR fiz um trabalho com outro colega sobre as amêndoas açucaradas de Moncorvo, como 

souvenires, e aí cruzamos dois temas, estamos a falar de souvenires e estamos a falar de gastronomia. 

Neste caso específico estou a cruzar marketing com gastronomia, por isso é que às vezes é difícil 

escolhermos um tema, porque todos os temas estão interligados. Mas, essencialmente, são esses. 

Entrevistadores: Qual desses temas prefere? Qual é que o incentiva mais a estudar? 
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Edgar Bernardo: Bom, qual é o tema que mais me cativa? De todos os temas que eu identifiquei, eu 

diria que, neste momento aquele que mais me interessa é o turismo responsável, essa questão do 

turismo comunitário. Eu sou vice-presidente de uma ONG e nós temos projetos de desenvolvimento 

em vários países africanos, um deles em São Tomé e Príncipe, no qual vou em breve fazer um trabalho 

humanitário, mas vou aproveitar e vamos fazer também pesquisas para publicação de artigos, 

pesquisa científica e, então, neste momento é aquele que mais me está a cativar. Além desse eu diria 

que mais que o tema, é o objeto, ou melhor, o contexto do objeto, e o contexto que mais me interessa 

é África. Portanto, qualquer que seja o tema, desde que seja em África eu estou interessado. Não é 

algo que seja necessariamente incomum, há outros colegas que também têm esse interesse, mas eu 

sou fascinado por esse continente e de todos os que já visitei é aquele que mais me fascina, portanto, 

a resposta é essa, qualquer tema, desde que seja África, eu estou interessado. 

Entrevistadores: Em que contextos ou zonas geográficas estudou esses problemas? 

Edgar Bernardo: Já identifiquei Cabo Verde, Moçambique, Portugal, posso ser mais específico por 

exemplo, em Portugal trabalhei no norte de Portugal, Felgueiras ao Douro, e em Moçambique 

trabalhei sobretudo na província de Sofala, e em Cabo Verde a ilha da Boavista. Também tenho algum 

trabalho preliminar feito na Índia, num exploratório e em São Tomé e Príncipe também num 

exploratório nesta fase. Mas esses são, digamos, os principais territórios ou contextos nos quais eu 

fiz investigação ou estou a desenvolver investigação neste momento. E, claro, o Algarve, são estas 

regiões, norte e sul.  

Entrevistadores: Que metodologias e técnicas de investigação usa? E por que motivos? 

Edgar Bernardo: Embora o meu treino e formação como antropólogo seja focado nas metodologias 

qualitativas, no método etnográfico, observação participante, aplicação de entrevistas semi-dirigidas, 

por causa da sociologia em boa parte, eu aprendi um pouco mais sobre algumas metodologias 

quantitativas, como usá-las especificamente e como trabalhar os dados com essas mesmas 

metodologias. Portanto, eu diria que eu uso predominantemente metodologia mista. Eu dou-vos um 

exemplo concreto: no caso, por exemplo, do Doutoramento em sociologia, eu usei na mesma 

investigação múltiplas abordagens, ou seja, eu fiz trabalho de campo etnográfico durante 2 anos no 

terreno, apliquei as entrevistas, observação participante, etc., etc., mas para poder trabalhar ou 

recolher dados sobre os turistas eu tive de aplicar inquéritos. Portanto, pegas na pesquisa documental 

que é feita, componente teórica, componente qualitativa e quantitativa e cruzas essa informação toda, 

trabalhas os dados, com esse suporte teórico e metodológico e tens uma visão muito mais completa, 

muito mais holística da realidade, ou seja, se eu fizesse o estudo apenas com uma das duas, ou só 

aplicando inquéritos ou só fazendo trabalho de campo etnográfico, eu ia ter uma visão muito limitada. 

Então uma das coisas que mais tenho procurado é complementar as duas visões. Como é que eu faço? 
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Tudo bem que nesse trabalho específico, nessa investigação específica eu fiz tudo sozinho, era a 

minha tese, eu é que fiz tudo sozinho, mas desde então tudo o que é metodologia quantitativa, eu 

tento sempre trazer comigo, nos artigos ou investigações, algum colega que domine melhor essas 

metodologias que eu. Não quer dizer que eu não as consiga fazer, mas eu foco-me mais numa e ele/ela 

foca-se mais noutra. Por norma, eu diria que dou primazia à metodologia qualitativa, mas, consoante 

a circunstância, lá está novamente, consoante a questão, os objetivos, aplico uma metodologia mista 

porque é preferencial, é mais completa. 

Entrevistadores: Como classificaria a sua investigação: básica, aplicada, teórico-prática, teórica, 

prática, ...? 

Edgar Bernardo: Dependendo da investigação, pode ser aplicada, por exemplo as primeiras 

investigações que eu fiz em Moçambique, eram sempre aplicadas, ou seja, eu ao mesmo tempo que 

estava a desenvolver a investigação estava a desenvolver e a intervir no terreno. Outras investigações 

são mais teóricas, por exemplo esse trabalho com o professor Xerardo sobre turismo responsável é 

mais teórico. Podem também ser práticos, fora da academia, como vocês talvez imaginem, muitas 

vezes outras Organizações Não Governamentais, associações, instituições públicas, privadas, não 

interessa, vêm ter connosco porque reconhecem-nos como especialistas no que quer que seja e pedem-

nos ajuda ou tentam contratar os nossos serviços de alguma forma para dar apoio, portanto depende 

muito da circunstância. Mas eu diria que, daquele que é o meu perfil ou o meu percurso, foi sobretudo 

uma antropologia aplicada, uma investigação aplicada e neste momento é mais teórico-prática, 

desenvolvemos propostas, planos, modelos e depois tentamos testá-los, que é a parte prática. 

Testarmos os modelos e saem-nos os resultados e consoante os resultados podemos propor respostas 

concretas, sugestões específicas para resolver problemas. No caso de um projeto de investigação, 

dando esse exemplo, um projeto de investigação tem sempre objetivos práticos e procura resultados 

práticos e pragmáticos e muitas vezes nós não podemos apenas fazer a investigação para ficar em 

gaveta, como dizemos, ou fazer a investigação para ficar um livro muito bonito atrás de nós, na 

estante. Então é difícil, eu diria que, se eu tivesse que atribuir uma percentagem, eu diria que se calhar 

a percentagem mais pequena seria para trabalhos puramente teóricos e o grosso é sempre teórico-

prático ou aplicado.  

Entrevistadores: Qual acha que deve ser o uso da investigação do turismo? 

Edgar Bernardo: Uma das partes mais difíceis de qualquer área científica é a aplicabilidade. Há que 

compreender algo, isso é algo que eu digo sempre aos vossos colegas de outros anos quando há essa 

disciplina de métodos quantitativos, que é a forma como se faz ciência. Nós muitas vezes temos uma 

ideia romântica quando somos estudantes ou quando não estamos dentro da academia, que de alguma 

forma a ciência avança porque o investigador tem uma visão, uma ideia, um problema que quer 
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responder e ele vai, quase que cavalgando com o cabelo ao vento tentando responder àquelas 

questões. Mas na prática não é isso que acontece, na prática a maior parte dos investigadores são 

docentes, têm um tempo limitado para investigação, essa investigação é sempre ou quase sempre 

definida enquanto como projetos que são financiados, que são apoiados, e têm um objetivo final para 

o investigador, uma motivação principal, que é a publicação. Para uma pessoa ter uma carreira 

académica, seja como docente seja como investigador, nós temos que ter produtividade científica, ou 

seja, nós temos que publicar artigos, livros, capítulos de livros, por aí fora. E então nós somos, de 

certa forma, obrigados a produzir e nota-se muitas vezes que os investigadores estão mais 

preocupados em criar artigos que sejam publicáveis, que possam melhorar o seu currículo, para que 

possam ter uma carreira, para que possam ter um futuro dentro da academia, do que necessariamente 

escolher um objeto de estudo que seja útil na sociedade. Ou seja, não é culpa do investigador, porque 

ele precisa de viver, tem que ter um salário, tem que ter um trabalho e ao mesmo tempo não há outra 

forma de o fazer. Agora há umas tentativas de darem a volta a isso com estas bolsas como aquela de 

que eu faço parte em que é puramente investigação. Um exemplo disso são estas novas investigações, 

por exemplo o centro de investigação tem-me a mim e a outros colegas neste novo estatuto a 100% a 

fazer esse trabalho, mas isso não é a norma. A minha motivação principal como investigador, bolseiro, 

continua a ser sempre atingir os objetivos que estão definidos pelo centro de investigação. Não sou 

necessariamente aqueles que, o setor privado ou um presidente de câmara diz diretamente “tenho este 

problema, preciso da sua ajuda para resolver” e eu vou tentar resolver esse problema, não é isso que 

acontece na prática. Portanto, eu diria que a investigação em turismo está muito condicionada por 

essas restrições económicas e diria políticas, no sentido tanto da forma como é gerida a ciência em 

Portugal como o próprio ensino. Portanto a prioridade é produzir. Como é que nós conseguimos então 

resolver esse primeiro problema? Seria, de facto, criar a categoria de investigador como carreira, tal 

como há professores, o professor vai subindo na carreira, não há isso para investigador em Portugal, 

então nós estamos sempre a tentar fazer investigação até conseguirmos um cargo a tempo inteiro 

como docentes e depois para manter esse cargo vamos ter que publicar coisas para manter... estão a 

perceber? E então andamos atrás. Então isso é um primeiro obstáculo, é um primeiro problema a 

aproximar a produção científica da realidade, vamos chamar assim, uma forma muito simples de o 

dizer. O outro problema é a comunicação, aquilo que se chama transferência de conhecimento, ou 

seja, uma coisa é aquilo que os investigadores e a ciência concluem e outra coisa é a forma como, na 

prática, empresários e instituições públicas e políticos interpretam e usam essa informação. O 

investigador não é responsável pelo uso daquilo que produz, a forma como é usado. O investigador 

não é, na maior parte dos casos, chamado para ser consultor ou para ver aplicar essas propostas. Um 

exemplo: vocês publicam um artigo sobre como gerir destinos de interior e podem publicar 150 livros 
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e artigos sobre esse tema e as pessoas pelo mundo fora vão ler os vossos artigos e vão interpretar as 

vossas conclusões e é com base nelas que vão desenhar planos, tentar aplicá-los, etc. Mas essas vossas 

propostas são baseadas em estudos-casos específicos. O que vocês concluíram não tem 

necessariamente de funcionar, não é aplicável necessariamente a todos os lugares do mundo e em 

todos os contextos, é preciso adaptar. E outro assunto também importante que é, além da não 

adaptação, é que quem executa, sobretudo políticos ou empresários de instituições privadas, não sabe 

interpretar corretamente aquilo que os investigadores concluem, têm um conhecimento limitado. Isso 

também é culpa dos investigadores, que às vezes usam linguagem muito técnica, mas usam linguagem 

muito técnica para poderem produzir naquelas revistas e nos livros de maior referência, portanto há 

aqui dois lados. É por isso que, em muitos casos, e vocês vêm alguns investigadores a fazê-lo como 

o professor Xerardo também o faz, que é fazermos livros que simplificam as nossas conclusões, para 

que qualquer pessoa, mesmo que não perceba nada de turismo, entre aspas, possa compreender o que 

é que nós estamos a dizer. Portanto, a transferência de conhecimentos via livros é muito boa, mas a 

maior parte dos políticos não vai perder um dia a ler um livro, então há outra alternativa, chamadas 

palestras de proximidade ou congresso de proximidade, em que nós convidamos essas pessoas ou 

vamos nós ter com essas pessoas, temos palestras e explicamos conteúdos. Só que no momento o que 

acontece é: quem é que vai a essas palestras? São os chamados eruditos locais, os especialistas, os 

grandes empresários, gente que já tem um conhecimento mínimo do que estamos a falar. A maior 

parte das pessoas não tem essas palestras, não compreende a sua importância, não tem conhecimento 

de que elas existem e muitas vezes se for não se sente confortável para fazer questões. Nós notamos 

isso, as pessoas têm medo de serem vistas como burras ou de fazer perguntas estúpidas, como nós 

costumamos dizer. Em contexto de aula muitas vezes os alunos têm medo de fazer questões aos 

professores, porque os colegas ou o professor podem achar que a questão é estúpida, “sou burro por 

fazer esta pergunta porque a resposta é demasiado óbvia”. Mas no meu caso, eu costumo dizer aos 

meus alunos que não há perguntas estúpidas, há respostas estúpidas e quem dá as respostas é o 

professor, portanto esse problema está resolvido. Neste contexto é a mesma coisa, muitas vezes as 

pessoas que vão a esses eventos não têm o à vontade para fazer as questões. Então o que é que isso 

quer dizer na prática, resumindo? Que a ligação entre o uso da investigação potencial e a realidade é 

muito grande. E estamos a tentar, de facto, corrigir isso aos poucos, as coisas estão melhor hoje do 

que estavam há 10, ou 20 ou 30 anos atrás, mas existe ainda uma fissura grande entre aquilo que é a 

teoria que nós produzimos e aquilo que é a aplicabilidade no terreno. Seja por causa do que eu falei, 

seja porque muitas vezes os políticos têm interesses particulares, não estou a falar necessariamente 

de corrupção, mas também, mas porque eles têm uma agenda específica que é 4 anos, e se muitas 

vezes nós propomos um projeto ou uma alternativa, uma proposta, um plano, uma estratégia, seja o 



                                 

                                                                                                

49 

 

que for, para daqui a 8, 10, 20 anos, isso não é muito útil para eles, eles querem algo que seja aplicado 

agora, que dê resultados agora, para que nas próximas eleições eles possam usar isso como bandeira 

para ganhá-las. Portanto, há aqui lógicas e dinâmicas que escapam ao investigador, o investigador 

não tem culpa, nós damos dentro das nossas capacidades as melhores propostas. E, portanto, estas 

são um bocadinho as diferentes barreiras que nós enfrentamos em investigação em turismo. 

Entrevistadores: Que valor dá a investigação do turismo para o desenho de produtos turísticos e a 

planificação de destinos? 

Edgar Bernardo: Bom... são muitos! Em termos de produtos turísticos específicos muitas vezes 

quem faz isso é mais o business e o marketing, não são tanto outras ciências sociais, como a 

antropologia, sociologia, geografia, mesmo a psicologia, mas há um certo domínio de umas mais do 

que outras. Muitas vezes os contributos da sociologia e antropologia são mais de pensamento e 

reflexão crítica sobre certas realidades específicas. Ao passo que, por exemplo, o business ou o 

marketing focam-se em algo mais específico, por exemplo para este destino ser mais competitivo há 

que mudar o slogan, repensar a forma como somos colocados no mercado, pensar qual é o mercado 

a que devemos direcionar a nossa promoção ou ainda mais específico, se queremos que os 

restaurantes desta zona sejam mais procurados do que são, restaurantes locais, então propõe-se aos 

empresários locais que façam X alterações no espaço, que tenham esta decoração, este menu, não o 

tipo de comida, às vezes também mas por exemplo às vezes não há inglês. Experimentem ir a qualquer 

restaurante em Vila Real e peçam o menu em inglês e vocês, se tiverem o mínimo de conhecimento 

em inglês vão-se rir, porque a tradução é Google, eu sei que nos trabalhos também se faz tradução 

Google e depois vê-se claramente que é tradução Google. Mas no menu é grave porque o turista vem 

e depois não percebe porque é que está a comer crianças, lá diz miúdos de galinha e lá aparece crianças 

e eles não percebem o que quer dizer. Estou a falar de algo real, que nós estudamos. Portanto há uma 

tradução direta, não é adaptada e é um exemplo em que o marketing diz “não, a DMO deve abordar 

estas questões, deve usar uma linguagem mais fácil, deve ter este aspeto nos restaurantes, nos hotéis, 

nos espaços públicos, seja o que for”, portanto, se vocês pesquisarem vocês vão encontrar artigos de 

e investigação em turismo, do mais específico ao mais global, e todos eles trazem contributos muito 

interessantes. Dizer que a investigação em turismo não acrescenta nada ao turismo, nunca vi ninguém 

a dizer isso, mas seria por ignorância porque de facto muita informação lá está. E há que ter em 

atenção que não é porque nós vamos de férias todos os anos que somos especialistas em turismo. Da 

mesma forma que não é porque eu vou ao dentista todos os anos que sou dentista. Isso quer dizer o 

quê? Que nós podemos até ir de férias todos os anos, podemos até ter uma micro-empresa que está 

relacionada com o turismo, ou seja um restaurante, um local de alojamento, seja o que for, mas isso 

não faz de nós especialistas. Portanto, devemos ouvir os nossos especialistas, da mesma forma que 
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se nós estivermos doentes não vamos ter com a dona Maria que vai ao hospital todos os meses porque 

está doente, ela está doente, não é médica, não é especialista. Aqui é a mesma coisa, e aqui há muitas 

vezes essa questão de o resultado, as conclusões, os contributos que a investigação traz, não chega ao 

pequeno empresário, não chega à comunidade local. E então nessa medida é preciso um trabalho de 

base e é por isso que felizmente hoje em dia temos o curso de turismo, que não existia há 20 anos 

atrás, que prepara os jovens para serem veículos desse conhecimento. A licenciatura em turismo, 

sobretudo agora que é só 3 anos, é um veículo introdutório, como vocês já devem estar a começar a 

perceber nesta altura, embora ainda seja cedo, turismo é extremamente complexo e vocês podem, 

após a licenciatura em turismo, enveredar pelas áreas mais diversas, portanto se vocês um dia fizerem 

doutoramento em turismo não vão ser especialistas em tudo o que tem a ver com o turismo, são 

especialistas num subtema, é preciso fazer essa ligação. 

Entrevistadores: Alguma das suas investigações já contribuiu para melhorar as políticas do turismo 

e as experiências turísticas? 

Edgar Bernardo: Eu quero acreditar que sim porque, por exemplo, no caso da investigação do 

DOUROTUR nós entregamos um conjunto de propostas e algumas dessas propostas aparentemente 

estão a ser tidas em conta, eu digo aparentemente porque nós não temos acesso dentro dos bastidores. 

Para vos dar um exemplo concreto uma das nossas propostas foi que, de facto, a CIM-DOURO 

tomasse as rédeas da responsabilidade do planeamento e da execução da estratégia global para todo 

o Douro. Porque o que acontecia antes, era que cada câmara tinha a sua, vamos dizer agenda pessoal, 

os seus objetivos pessoais e competiam diretamente uns com os outros, uma câmara municipal criava 

exatamente o mesmo atrativo ou a mesma proposta ou tinha o mesmo perfil que o vizinho, e 

competiam um com o outro, não faz sentido nenhum, é como se nós abríssemos aqui uns restaurantes 

uns ao lado dos outros e todos vendessem hambúrgueres, não vai funcionar, alguém aqui vai ficar 

desempregado e sem negócio. E aqui é a mesma lógica, um exemplo é que nós propusemos que a 

UTAD fosse a plataforma neutra para resolver conflitos ou para fazer investigação associada a 

diferentes assuntos sobre turismo. Porquê? Porque normalmente a UTAD é vista como um território 

politicamente neutro, como vos dizia há pouco a política é muito importante porque a atividade 

turística é uma atividade económica, e toda a gente está interessada em explorá-la e retirar dividendos 

dela e, portanto, há que ter aqui um elemento que seja neutro e no caso concreto do Douro seria a 

UTAD, no Algarve seria a Universidade do Algarve, e por aí fora, mas tem que haver um elemento 

que é neutro. Mais recentemente, nesse artigo que eu e o professor Xerardo escrevemos sobre o 

turismo responsável, nós somos bastante ambiciosos, nós não propomos só refletir como o turismo 

deve ser pensado, mas nós propomos uma visão totalmente nova e radical sobre a atividade turística 

e como ela deve seguir no futuro. E agora com esta circunstância do COVID mais sentido faz. Uma 
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proposta como essa, que pode ser totalmente ignorada como pode ser seguida um dia, isso pode 

demorar décadas, para vocês terem noção, não é como o prémio Nobel, em que muitas vezes as 

pessoas já morreram e recebem o prémio Nobel ou recebem o prémio Nobel 30 anos depois de 

fazerem o contributo, mas não é muito distante disso na prática, nós podemos de facto contribuir com 

algo imediato mas isso a ser aplicado depende de muitos fatores, portanto à exceção desse contexto 

específico no Douro e outro, por exemplo em Cabo Verde em que eu dei um conjunto de propostas 

sobre como deveria se lidar com os impactos gravíssimos, impactos sociais que teve com o turismo 

massificado, que foram também tidos em conta pela DMO dessa ilha, responsável pela atividade 

turística dessa ilha. Agora, a extensão da sua aplicação, a manipulação da minha proposta, não sei 

nem tenho controlo sobre essa, apenas tenho algum feedback informal de alguns informantes, criamos 

amizades quando fazemos investigação, não são apenas informantes, são amigos, é que de facto eles 

estão a ter em conta algumas das minhas propostas, agora se são as melhores, se são as piores não 

vos sei dizer. 

Entrevistadores: Que relação deve ter a investigação do turismo como o mundo empresarial 

turístico? 

Edgar Bernardo: Por norma, os empresários estão mais próximos da investigação do que o poder 

público, estão mais interessados. Por norma os empresários, como têm um papel dinamizador, um 

papel de liderança na atividade turística, a não ser que estejas a falar de um destino planeado desde 

cima que não siga aqueles passos do ciclo de vida de um destino turístico, ou seja a não ser que seja 

um destino turístico balnear em que 3 resorts são construídos de uma vez e constrói-se um aeroporto, 

por norma segue diferentes fases, essas fases vão incrementar na atividade turística, vão desenvolver 

a atividade turística e vai-se tornando cada vez mais completa. Nesse cenário, que é o cenário mais 

normal, vamos chamar de natural se quiserem, o empresário toma a liderança e como toma a liderança 

ele está mais atento por uma questão de sobrevivência própria, da sua empresa, está mais atento àquilo 

que os investigadores trazem. Das atividades que mais envolvimento têm com outros intervenientes, 

são atividades que envolvem empresários, as que mais participam nos eventos, são aquelas que nós, 

quando convocamos para reuniões, workshops, palestras ou seminários. E os empresários que vão 

participam até ao fim, comentam, debatem, discutem, ao passo que os elementos políticos estão mais 

no início, fazem o papel de presença e, eventualmente, depois abandonam na hora de almoço. Mas 

mesmo aqueles que participam até ao fim, nunca é o presidente da câmara, nem um vereador, muitas 

vezes é aquele técnico de turismo que “perde” uma tarde para estar connosco e aprender connosco e 

ensinar-nos também, muitas vezes. O empresário está muito mais próximo e atento do que qualquer 

outro elemento associado. E o empresário é capaz de nos dar problemas específicos para resolvermos, 
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diz-nos “é preciso esta estrada”, “é preciso esta ligação”, “é preciso internet”, e nós mais facilmente 

conseguimos responder ao empresário, de forma pragmática, do que ao político. 

Entrevistadores: Algumas das suas investigações já contribuíram para o melhoramento do turismo 

sustentável, responsável e humanitário?  

Edgar Bernardo: Neste momento posso-vos falar daquilo que estou a planear fazer, é mais fácil. Isto 

é um tema que estou há pouco tempo para trabalhar, é um objetivo de longo prazo que eu tenho, não 

é uma investigação associada a um projeto que pretendo acabar daqui a 3 anos com relatórios, é algo 

que, como vocês perguntavam há um bocado me apaixonava ou que estava interessado. Isto é um 

projeto de paixão e como tal não tem prazos, então vou falar em termos futuros. No âmbito deste 

trabalho que vamos fazer de investigação, em São Tomé, não o trabalho da ONG, mas esse trabalho 

já ligado ao turismo, um dos objetivos principais é desenvolver um projeto de turismo comunitário 

no terreno. O que é que isso implica? O que nós pretendemos é criar espaços que esteja dentro de 

uma comunidade, não é um hotel que está à parte, não é um resort, um hotel Pestana que está no 

centro da cidade ao pé de tudo, é uma unidade de alojamento pequena dentro da comunidade na qual 

a comunidade trabalha e está envolvida, capaz de receber aquilo que chamamos de turistas solidários. 

O que é um turista solidário? É uma pessoa que usa os seus dias de férias para ir para São Tomé e 

Príncipe, neste caso, dedicando uma parte do dia ou poucos dias para a atividade turística normal, 

fazer sol, praia, conhecer lugares, provar comida, conhecer comunidades, etc., conhecer a cultura 

local. Mas que o grosso do seu dia é fazer trabalho de voluntariado, envolvido em projetos específicos 

previamente definidos, por exemplo: Nós agora no dia 18 de julho vamos 3 semanas, vou eu e mais 

3 pessoas fazer esse trabalho, mas como ainda não temos ainda uma unidade de alojamento capaz de 

nos receber, nós estamos a procurar uma alternativa no terreno e vamos negociar o comodato, ou seja, 

o aluguer entre aspas de um espaço, como as associações têm cedência de espaço para fazer as cenas, 

vamos pedir à Câmara Municipal de uma das províncias para nos ceder o  espaço, para nós 

transformarmos e fazer essa unidade. Essa unidade terá pouco mais de 6 quartos, não é preciso mais 

do que isso, porque não tem objetivo de ter rentabilidade turística, esse não é o objetivo do turismo 

solidário, embora turismo solidário tenho essa ordem, é ao contrário, primeiro solidário depois 

turismo. Então o que nós pretendemos é criar um conjunto de empregos à volta dessa unidade, desde 

a construção a sua manutenção, com esse objetivo de alojar não só os nossos voluntários, neste caso 

os sócios da ONG, mas também qualquer tipo de outro voluntário que vá fazer esse serviço no destino. 

Nós não estamos a competir, isso é importante, o turismo solidário não é suposto estar a competir 

com outras unidades de alojamento, com oferta de ecoturismo ou com oferta de outras modalidades. 

O nosso objetivo é criar uma oferta, exclusivamente centrada em pessoas que vão fazer voluntariado, 

de curta ou de longa duração, que implica ter condições mais humildes, mas também custos mais 
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reduzidos para quem lá fica, a ideia é o mínimo possível. Estimulamos economia local como? Se 

estamos dentro da comunidade tudo aquilo que tudo que consumimos é transformado, os alimentos 

são transformados e colhidos na comunidade local, esse é um objetivo que nós temos. Como é que 

isso se diferencia de outras ofertas como do ecoturismo ou turismo responsável mais amplas? É que 

muitas vezes este turismo comunitário, como às vezes é chamado, apenas de forma mais simples, o 

turismo comunitário é apenas uma oferta turística no meio de uma comunidade e nós vamos além 

disso, é turismo solidário que está dentro de uma comunidade, o turista não vai lá passar férias dentro 

da comunidade para ver as pessoas que são mais pobres que eles o que passam necessidades ou que 

vivem num país mais bonito que o deles, esse não é o nosso objetivo. O objetivo principal é 

componente solidária, humanitária. Imaginem que vocês terminam o vosso curso e tem que fazer 

estágio e querem fazer um estágio não numa quinta como todos os vossos colegas fazem, não num 

hotel como todos os vossos colegas fazem, não numa Câmara Municipal como poucos dos vossos 

colegas fazem, mas sim numa ONG, um projeto desta natureza, perfeitamente passível de ser 

executado, esse é um dos meus objetivos também, é ter lá condições mínimas para que alunos de 

turismo de todo o país que tenham interesse em fazer um projeto relacionado com o turismo solidário 

possam faze-lo. Isso não é possível para um estudante de licenciatura que não é bolseiro, já é difícil 

para um bolseiro, mas impossível para quem não é bolseiro a não ser que os paizinhos o sustentem 

claro, mas irem para um hotel ou um pequeno alojamento e fazer esse tipo de trabalhos lá. Portanto 

o que nós pretendemos é que possamos acolher esses voluntários, possamos acolher alunos que estão 

a fazer estágios de licenciatura, mestrado, doutoramento, seja o que for, cujo projeto de investigação 

se centre na melhoria das condições de vida da comunidade local tendo por base a atividade turística, 

esse é o nosso plano principal que caso corra tudo bem possamos replicar noutros contextos, fazer 

alguma coisa que é realmente diferente. Portanto, aqui não há interesse nenhum em fazer e publicar 

livros, se acontecer acontece, mas não é esse com nosso objetivo, nem é o nosso objetivo criar uma 

unidade de alojamento para pessoas que querem doar bens que já não precisam, esse não é o objetivo 

principal também, a ideia é pessoas que possam ir fazer projetos concretos, palpáveis, que melhorem 

a vida da comunidade localmente com a comunidade e não apenas trazer de cá, Portugal ou seja onde 

for uma ideia pré concebida do que querem fazer, que normalmente é o que acontece. 

Entrevistadores: Que importância outorga à investigação disciplinar, multidisciplinar e 

interdisciplinar no campo do turismo? 

Edgar Bernardo: A minha abordagem multidisciplinar, interdisciplinar, acho que de certa forma 

respondi pelo facto de nas investigações eu procurar trazer sempre colegas de outras áreas, por 

exemplo, neste momento estou a trabalhar num artigo (por isso é que me atrasei, tínhamos prazos e 

também em verdade estava à espera que as obras acabassem, mas desisti) estou a trabalhar com um 
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colega, por exemplo, que é de economia e com outra colega que é de marketing, nós temos a trabalhar 

num artigo de uma investigação sobre gastronomia e património imaterial, tem a ver com a dieta 

mediterrânea que é património mundial, está sediada em Tavira, lá no Algarve. Portanto são colegas 

de diferentes áreas e nós temos inputs diferentes, formas diferentes de olhar, muitas das vezes dá 

discussões não no sentido de discussão em combate, mas discussão útil como podemos abordar isso. 

Pelo facto de eu dar sempre privilégio a uma abordagem metodológica, mista, permite-me maior 

flexibilidade na abordagem dos assuntos para tentar resolver os problemas, e também pelo facto de 

eu não me ficar apenas por um só contexto, penso que tenho uma visão e uma abordagem mais ampla 

do que se calhar alguns colegas sobretudo colegas da minha idade da academia, os que não estão na 

academia não me posso compara com eles. Essencialmente é isso, essa flexibilidade metodológica, 

essa abordagem de diferentes contextos e estar constantemente a procurar aprender com colegas de 

outras áreas. No DOUROTUR aprendia muito com colegas do marketing, que a minha visão de 

marketing era muito limitada, era básica, aquilo que nós aprendemos, que vocês vão aprender na 

licenciatura, acho que vocês ainda não tiveram essa U.C, pois não? É só depois que vão ter, que vos 

dá um conhecimento muito superficial e esse era o conhecimento que eu tinha, mas ao discutir e ter 

essas discussões com colegas, dá-nos uma visão abrangente e também aprendemos muitas 

ferramentas diferentes, o que é interessante, estamos constantemente a aprender e no dia em que nós 

estejamos confortáveis é mau sinal, quer dizer que nos acomodamos. No dia em que nós nos sentimos 

estabelecidos é o dia em que termina a nossa carreira em termos de utilidade, porque de facto não 

estamos a acrescentar mais nada, e como dizia Saramago: se não tenho mais nada para dizer mais 

vale não escrever. E é um bocadinho se não tenho mais nada para dizer mais vale não investigar, 

portanto enquanto eu achar que esse é o caso vou fazer por isso. 

Entrevistadores: Quais são os objetos ou problemas de investigação que devem estudar os 

investigadores do turismo? 

Edgar Bernardo: Um dos principais problemas que temos é que a maior parte das investigações se 

centram, ainda se centram sobretudo nos países mais desenvolvidos e os ocidentais sobretudo, como 

agravante a maior parte das investigações que não são nesses contextos tendem a ter uma visão muito 

egocêntrica e etnocêntrica dessas realidades, são muito limitadas, essa é uma das questões. Outra 

questão, de facto, é que não se está a dar a devida atenção ao património, às questões ligadas ao 

património, falei um bocadinho naquela palestra, naquele dia sobre as complexidades, naquele caso 

específico do barro de Bisalhães, mas isso podia-se extrapolar a muitas outras tanto património 

material como imaterial, há muito por trabalhar nesses pontos, mas não sei porquê, é tido como um 

dado adquirido, e neste momento ninguém está a tocar nesse assunto. Quer dizer, eu sei porquê, só 

para vos dar uma visão, está a decorrer neste momento o INVTUR que é o Congresso Internacional 
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de Turismo da Universidade de Aveiro e eu assisti ontem aos palestrantes, aos keynote speakers, os 

palestrantes principais que abrem as conferencias e eles estavam a falar, por exemplo do covid, neste 

momento as revistas estão a ser inundadas por artigos sobre o covid, parece que não se passa mais 

nada no mundo e no turismo que não o covid. Então o que acontece muitas vezes na investigação são 

as modas, há uma procura por um tema, neste momento é o covid então toda a gente publica sobre o 

covid e conseguem publicar alguns, mas publicar sobre o covid retira espaço a outros, que há um 

número limitado de artigos que cada revista publica por ano. Portanto, um dos principais problemas 

na investigação em turismo é, como dizia há um bocadinho, essa procura intensa por conseguir 

publicar, então o que faz com que as pessoas abandonem assuntos e temas que são pertinentes e que 

ficam para segundo plano para que outros como neste caso, o tema sobre o covid, retoma económica, 

etc., agora tomem a liderança. Portanto, património é de facto um deles, diria que artigos que se 

foquem em inovações em turismo são poucos, quando falo em inovações falo em inovações ligadas 

a inovação tecnológica, alternativas tecnológicas. Não estou a falar em alternativas tecnológicas no 

sentido de irmos de vaivém espacial da SpaceX para as Maldivas e não de avião porque polui menos, 

mas no sentido em alternativas reais, portanto nós sabemos que o turismo como nós o conhecemos 

hoje ou como conhecemos antes do covid não era possível ser equitativo, portanto se toda a gente no 

mundo viajasse tanto como as pessoas na Europa ou nos Estados Unidos viajam, isto era uma nuvem 

negra na atmosfera porque era tanta poluição que não era possível, nós precisamos de alternativas. 

Nós viemos agora com o covid, por exemplo, muitos museus expandiram a sua oferta das viagens 

virtuais, nós tínhamos no DOUROTUR e agora está neste momento o projeto deve estar a terminar, 

um projeto de realidade virtual interativa com estímulos sensoriais para pessoas que não podem viajar, 

para pessoas que não tenham condições seja económica seja física de viajar, que tenham essa 

alternativa e é preciso explorar muito por aí também, portanto a inovação associada á tecnologia com 

alternativa à deslocação em si física. Outro tema também interessante continua a ser esquecido talvez 

esta questão da formação e qualificação em turismo, a maior parte da formação em turismo é centrada 

no ensino profissional ou profissionalizante, o ensino superior é muito limitado e um dos problemas 

que nós temos é não conseguirmos ter uma clara visão de quais é que têm sido os impactos no 

mercado, por exemplo, no caso português desses licenciados todos que têm saído das diferentes 

universidades em Portugal. E porque é que é difícil? Porque como vocês irão ver no vosso estágio e, 

depois, quando tirarem o curso, existe a tendência natural os empresários, as empresas que contratam 

licenciados em turismo olharem para os alunos como uma espécie de chefe de receção 2.0, portanto 

alguém que tem formação superior, sabe ler e escrever melhor que uma pessoa que teve o 12º ano ou 

ensino profissional e colocam nestas posições baixa e intermédia das empresas, sobretudo grandes 

empresas e raramente se consegue colocar um aluno de turismo no quadro administrativo 
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imediatamente, ao passo de que se vocês estudarem economia ou gestão conseguem, há aqui uma 

grande separação entre aquilo que são as competências de licenciados em turismo e o mercado de 

trabalho. Há aqui um tema de investigação que tem a ver precisamente com essa questão que deve 

ser explorado e eu gostava de ver isso explorado não só em Portugal como noutros países a ver se 

isso acontece também noutros contextos, é mais fácil uma pessoa ser licenciada em turismo e depois 

tirar um mestrado em gestão ou economia para seguir esse tipo de carreira, se é o que ela quer fazer, 

tirar uma licenciatura em turismo e depois tirar em políticas públicas para ir para uma Câmara 

municipal trabalhar nessa área, do que se vocês tirarem licenciatura, mestrado, doutoramento, pós 

doutoramento em turismo, esse é um tema interessante, a relação entre a formação e o mercado de 

trabalho, portanto diria esses 3 principais. 

Entrevistadores: Quais têm sido as suas maiores dificuldades em investigar durante a pandemia? 

Edgar Bernardo: As dificuldades têm sido todas, não pude ir para o terreno, obviamente que a parte 

de estar a dar teórica, basicamente suporte teórico para depois executar a metodologia que nós 

escolhemos para atingir os objetivos que nós definimos pode-se fazer na mesma e é isso basicamente 

o que eu tenho feito, é a parte teórica, muita pesquisa bibliográfica, que é um trabalho que é 

interessante, que podemos fazer na nossa secretária de grosso modo, mas que não é o mais 

estimulante, pelo menos para mim, obviamente cada um tem as suas preferências. Era suposto, para 

vocês terem ideia, neste momento eu já estar no terreno, no Algarve a fazer trabalho de campo há 

várias semanas, mas não posso, quer dizer posso andar no terreno, mas as pessoas têm medo de falar 

uns com os outros, mesmo com máscara há um certo receio, então é difícil fazermos trabalho de 

campo e observação participante quando as pessoas simplesmente fogem umas das outras, e só não 

fogem se nós já tivermos a priori uma relação, obviamente que estou à pouco tempo na Universidade 

do Algarve, então não estive terreno antes da pandemia portanto é impossível ter esse repertório, 

vamos chamar-lhe assim essa relação com as pessoas. Principal dificuldade tem sido fazer trabalho 

de campo, outra dificuldade grande é que muito deste trabalho em equipa que vos tenho falado até 

agora ocorre esporadicamente nos corredores da universidade às horas de almoço, não só os grupos 

para os trabalhos dos alunos que são feitos nos intervalos, olha queres fazer grupo comigo, nós 

também trabalhamos muito assim, estamos às vezes almoçar a falar uns com os outros do que estamos 

a investigar e surgem pontos comuns, olha isso é interessante trabalhar isso nesta perspetiva então 

vamos trabalhar num artigo juntos, vamos fazer uma investigação juntos. É muito difícil, sobretudo 

para quem está de fora que é o meu caso, quem vem da UTAD, vou do Norte para o sul do país e não 

tenho ninguém lá, não tenho referências. Portanto, à exceção de colegas que estou a trabalhar lá via 

email desde o início que estive com eles presencialmente 10 minutos até hoje, é muito difícil criar 

estas sinergias como muitas vezes se chama e estas coligações para desenvolver trabalhos. Sem esses 
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dois fatores principais que é não poder ir para o terreno e não poder estar a trocar ideias com colegas, 

é muito difícil produzir durante o covid. Obviamente que se eu estivesse apenas a investigar temas 

ou assuntos que fossem do meu interesse, eu podia mudar completamente o tema e escolher assuntos 

que dá agora para estudar, mas não é esse o caso, nós temos as nossas limitações, as nossas restrições 

do que é que podemos fazer como eu dizia a um bocadinho, por isso são essas duas principais. 

Entrevistadores: Que leituras, métodos ou dicas nos daria para a nossa investigação? 

Edgar Bernardo: Falava há um bocadinho que assisti á palestra, uma das palestras que foi proferida 

pelo professor Carlos Costa, que é o diretor do doutoramento em Aveiro, é o primeiro doutorado em 

turismo em Portugal e ele fazia basicamente um balanço da atividade turística em Portugal durante o 

covid, uma das conclusões que ele tirou foi que os grandes aglomerados urbanos, Porto, Lisboa e o 

Algarve, destino balnear, foram os que mais se ressentiram muito, mas ele falou em pelo menos 2 

exemplos nos quais durante o período do covid, acho eu que salvo erro em 30 e tal por cento melhorou 

e foi no interior, ou seja por ser um tipo de oferta de escala mais pequena, de maior qualidade, de 

maior exigência também, o interior poderia e pode ainda porque o covid não vai passar tão depressa, 

ter florescido ainda mais e ter conseguido ainda mais. Tem as suas limitações, obviamente que o 

grande mercado interior, aquele mercado de qualidade dos turistas com maior capacidade ou poder 

de compra, os turistas com maior poder de compra são estrangeiros obviamente, são ingleses, são 

alemães, são holandeses, são americanos, brasileiros, chineses que vêm para essas quintas e para esse 

alojamento local de excelência em que pagam 300 euros a noite máximo, ronda os 100, mas pode ir 

aos 300 facilmente, esse turista não pode vir, mas o turista nacional e o espanhol continua a procurar 

este tipo de alojamento. Respondendo à vossa questão, é que os vos posso ajudar na vossa 

investigação, seria interessante ver no Douro quais foram as unidades de alojamento que 

conseguiram, a imagem dessas que vos falava, de facto vingar, não só sobreviver como proliferar e 

perceber uma amostra daqueles que conseguiram melhorar, aqueles cuja procura aumentou, aqueles 

da qual se manteve e aqueles que não conseguiram manter, e perceber de facto quais foram as 

circunstâncias que definiram esse sucesso ou insucesso, podem ser de diferentes valências, pode ser 

uma questão tecnológica, pode ser uma questão de nicho de mercado, pode ser uma questão de 

acessos, há muitas formas de tentar perceber, é preciso definir um conjunto de indicadores e depois 

fazer essa questão. Obviamente que no vosso trabalho é um trabalho mais pequeno, é micro, no vosso 

caso é exploratório, portanto seria um projeto de investigação exploratório devia ser assim que vocês 

deviam se posicionar, em que vocês podiam pegar em 2 ou 3 exemplos, ou um exemplo de cada um 

desses casos. Eu sei que o caso de Vila Real é muito específico porque o Mira Corgo continua a ser 

o único hotel em Vila Real, o Mira Corgo continua a ser a única oferta, portanto se calhar ressentiram-

se, mas não tanto. Mas seria interessante comparar uma oferta como a do Mira Corgo com por 
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exemplo uma quinta e uma outra unidade de alojamento intermédio de alojamento local, por exemplo 

Régua, Lamego ou Vila Real qualquer desses 3 sítios. Não digo compararem este ou este porque tem 

dinâmicas diferentes, mas seria interessante tentar perceber o que é que é diferente num conjunto de 

indicadores, vocês fazem as vossas questões, algumas em formato aberto ou todas em aberto ou todas 

em fechado depende do que vocês querem fazer, eu preferia fazer em aberto, nesse caso seria 

interessante isso. Outros aspetos poderia ser ver de que forma é que as empresas estão a planear no 

âmbito da inovação, de que forma é que as empresas estão a planear alterar a sua oferta no futuro 

independentemente do covid desaparecer, ou seja o covid desapareceu, as coisas voltando ao que se 

chama normal, que aspetos ou que mudanças estão a fazer agora que vão manter ou que acham que 

vão manter e porquê, o que é que vai ser valorizado. Vamos imaginar que eles acham que vão 

continuar a usar mascaras na receção do hotel, porquê? Porque é que acham que isso é importante? 

Tentar perceber a razão, isso é o que nós queremos perceber muitas vezes, a razão, porque é que as 

pessoas que nós entrevistamos, não interessa o que a pessoa diz, mas porque é que nós achamos que 

ela está a dizer aquilo, qual é que é o racional por trás da sua resposta, é essa a grande diferença entre 

muitas vezes utilizar metodologias qualitativas e quantitativas, a quantitativa dá-nos a resposta direta, 

a qualitativa permite-nos ir além, da mesma forma que vocês ouvirem esta entrevista vêm como a 

minha formação base influencia as minhas respostas ou a minha visão do mundo influencia as minhas 

respostas, enquanto que se vocês me fizessem um questionário fechado eu respondia e vocês ficavam 

na mesma, tinham apenas os dados mais diretos. Portanto até é interessante perceber isso, o que é que 

será mantido e porquê, isso seria os 2 principais pontos, depende do tempo que vocês vão dedicar e 

do que acham mais interessante pessoalmente, mas são 2 propostas que acho interessantes. 

Entrevistadores: Em que NUT II considera que o interior terá mais afluência? 

Edgar Bernardo: Por norma o Norte, o turismo do interior é associado ao norte, o centro já tem uma 

oferta mais interessante, o Sul sobretudo a zona do Alentejo é de facto a mais potencial, ainda que o 

centro diria eu, mas diria que é o Norte aquele que continua a ser aquele que, mas porquê? Há vários 

motivos, primeiro como vocês sabem o turismo do interior é sobretudo nacional e ibérico, o grosso 

dos turistas são ibéricos e, portanto, tudo o que é próximo da fronteira vai ser favorecido, fácil em 

teoria, o que é que o Norte é mais fácil do que por exemplo a Estremadura espanhola, a costa este? 

Porque há mais oferta no norte e há menor densidade populacional na Estremadura espanhola, tal 

como a menor densidade populacional no nosso interior sul, portanto se vocês forem ver, salvo erro, 

a maior densidade contigua da Europa é o norte de Portugal e da Galiza, se vocês virem imagens 

noturnas daquelas que mostram as luzes acesas na Europa, vocês vão ver que tudo que é norte de 

Portugal e a Galiza é quase, parece uma aldeia toda ligadinha e portanto há uma grande concentração 

de pessoas junto à fronteira norte. O turista Galego tem uma grande afinidade cultural com o 
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português e o espanhol no geral também, tudo o que é Castela e Leão e Estremadura e, portanto, há 

maior concentração de gente e eles vão mais para essa zona norte, qualquer das NUTS, sub-NUT ou 

NUT dentro do norte vai ser sempre favorecida, agora aquela que vai ser mais procurado em 

específico depois depende muito da oferta, depende do que quer criar, agora sabemos que espanhóis 

gostam muito de ir para essa zona, por isso é que eu digo que o sul e o centro tem mais potencial mas 

é sobretudo para o turista estrangeiro não ibérico que procura o interior,  portanto por uma questão 

de números de potenciais turistas, eu diria que são sempre norte.  

Entrevistadores: Acha que as empresas estão preparadas ou têm demonstrado estar preparadas para 

inovar e mudar o seu negócio para poderem retomar agora no pós-pandemia? 

Edgar Bernardo: Elas têm mudado, o meu receio qual é? Vou fazer aqui uma analogia, quando um 

dia vocês, e espero que o façam ou que o possam fazer, vão fazer por exemplo voluntariado ou vão 

passar férias a um país menos desenvolvido do que Portugal, em comunidades muito mais 

desfavorecidas do que Portugal e vocês vão dar de caras com a realidade que é não ter água potável, 

ter de tomar banho de garrafa de 1 litro de água, é possível acreditem em mim, verem pobreza 

extrema. O que acontece quando vocês voltam a Portugal ou a vossa casa, é que nas primeiras 

semanas aquilo está gravado vocês vão parar, vão desligar a torneira cada vez, alegam despejar o 

autoclismo mesmo no fim, não vão andar a deixar aí tudo ligado, mas passado umas semanas ou uns 

meses, vocês reentram na rotina e isso passa e tudo, infelizmente é assim, é esse o meu receio que as 

empresas estão neste momento a adaptarem-se, mas pode ser sol de pouca dura. Portanto esta 

experiência como felizmente as pandemias desta natureza, acontecem 1,2 vezes no máximo por 

século, pode cair sobre os empresários e sobre os decisores políticos essa ideia de, já nos safamos, 

nesta geração ninguém nos chateia, vai ser tranquilo, podemos retomar business as usual, voltar tudo 

ao normal. Nesse sentido esse é o meu receio, que as pessoas acabem por deixar cair, mas isso também 

é interessante porque significa que aqueles que não o fizerem na próxima pandemia, na próxima 

calamidade, no próximo problema vão estar mais bem preparados que os outros. Portanto é uma 

espécie de seleção natural das empresas, há esta ideia de que nós protegemos as empresas, que as 

empresas têm que sobreviver, que as empresas são pessoas, esta visão muito centrada social que é 

muito importante, mas também essa postura mais capitalista tem alguma razão, mais pequena diria 

eu de que as empresas se não têm capacidade para sobreviver não vão sobreviver, portanto o 

empresário que é flexível, que tem dinamismo, que é capaz de ver o futuro e não apenas centrar-se 

no presente, agora estou  resolver este problema ignoro o resto, vai sobreviver. É por isso que eu digo 

vai haver uma grande injeção de capital, uma parte significativa dessa injeção de capital europeu, a 

tal bazuca que afinal é uma granada que afinal é só uma bisnaga, mas vai favorecer sobretudo aqueles 

empresários que têm uma visão do futuro, têm conhecimentos e competências, capazes de se 
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posicionarem para a frente e esses vão singrar e vão crescer, outros não, vão ficar pela rama e vão 

acabar por ficar pelo caminho a não ser que algum licenciado em turismo os ajude. 

Entrevistadores: Qual é o perfil do viajante pós-covid? 

Edgar Bernardo: O perfil, essa é muito fácil de responder, porquê?  Porque uma mesma pessoa, 

como vocês já aprenderam ou vão aprender, uma mesma pessoa enquadra-se em múltiplos perfis, ou 

seja, consoante é o meu interesse num dado momento num destino ou em diferentes destinos, eu sou 

um turista diferente, posso ser um turista cultural então um quadro no perfil do turista cultural, mas 

depois no dia a seguir estou interessado em passar o dia todo na praia de barriga para o ar então sou 

o típico turista massificado de turismo balnear, no dia a seguir vou e estou interessado em provar 

gastronomia e, portanto, sou um foodie e por aí fora. É difícil dizer qual é o perfil do futuro, acho que 

vai muito depender daquelas que serão as restrições físicas que o turista possa ter, por exemplo de 

facto forem responsáveis e reduzirmos profundamente o tráfego aéreo obviamente que o número de 

turistas que viagem 2 ou 3 vezes por ano para ir para às Caraíbas, uma semana à Madeira, um fim de 

semana aos Açores, seja o que for vai ter que ser mais criterioso é escolher e essa é a parte em que 

não somos criteriosos a escolher, nós vamos ao preço, há um que nem temos interesse e é barato 

vamos, e a partir do momento em que haja algum tipo de limitação, vamos chamar-lhe milhas por 

ano, portanto, somos um cidadão portanto podemos acumular milhas e passado X anos temos milhas 

para viajar para um destino ou estamos dispostos é pagar uma taxa elevadíssima para compensar as 

milhas que não temos, para reduzir a pegada ecológica isso podia ser uma solução estou aqui em cima 

do joelho a inventar. Não havendo esse tipo de restrições, o turista pós-covid vai ser o mesmo pré-

covid em pouco tempo, levando em conta aquilo que eu estava a dizer há um bocadinho, há que haver 

uma forma de limitar isso, para vocês terem noção nós lemos os números da WTO, por exemplo e 

vê-se o número de turistas em biliões já, milhares de milhões de turistas, mas aquilo é mentira no 

sentido em que não são aquele número de turistas que viajam, nós vemos é que os turistas dos países 

mais ricos viajam é mais vezes por ano. Não são 6 mil milhões, não são 3 mil milhões, n são 2 ou 3 

mil milhões de turistas que viajam por ano, há é um milhão, mil milhões de turistas que viajam várias 

vezes por ano, é diferente. Portanto a ideia de que o turismo se está a tornar uma atividade para todos, 

para qualquer bolsa e para toda a gente no mundo é uma mentira, é uma falsidade que se está a criar 

e felizmente agora já começa a haver uma posição mais critica e reflexiva sobre isso. O turista pós-

covid só vai ser outro se houver limitações reais, senão voltamos aos voos low-cost, pacotes turísticos 

de baixo preço e voltamos ao mesmo. 

Entrevistadores: Acha que a pandemia, apesar de agora estar a ajudar o turismo interior, quando 

acabar vai fazer com que os turistas queiram sair do país ou ir para o litoral, fazendo com que o 

turismo interior perca a procura? 



                                 

                                                                                                

61 

 

Edgar Bernardo: Há aqui uma questão interessante que é no interior as unidades de alojamento o 

que tendem a oferecer é a ideia da proximidade à natureza, etc. Mas o que depois na prática acontece 

é que as pessoas tentam replicar a experiência de férias de praia, por isso é que a unidade de 

alojamento tem todas piscinas, a mim parece-me absurdo, é como ter campos de golfe no Algarve, é 

um sítio seco e vamos gastar toneladas de água para regar e para hidratar aquela relva, e aqui é a 

mesma coisa vamos gastar toneladas de água para irrigar e para encher essas piscinas. O que é que eu 

quero dizer com isto? A nossa oferta interior ainda não é na sua maioria totalmente alternativa, não é 

totalmente diferenciadora, nós ainda nos continuamos a agarrar à fórmula básica que é alojamento de 

qualidade, piscinazinha para o bronze e boa comida, mas depois à volta daquela oferta não há 

alternativas, vocês vão ver a distância que estão as praias fluviais dessas unidades de alojamento, 

porque é que o turista da mesma forma que vai para o Algarve fica num hotel e vai depois a pé para 

a praia, porque é que as unidades de alojamento não são colocadas próximo de praias fluviais ou de 

outras ofertas desse género se é para estar próximo da água. Só oferecendo alguma coisa que seja 

realmente diferenciadora e complementar é que nós conseguimos, a vantagem do turismo urbano e 

do turismo balnear massificado é que eles têm tudo próximo, nós vamos para o Algarve ou para 

Lisboa, está tudo ali, vais ao LIDL, vais à praia, vais ao shopping, vais ao cinema, vais a todo o lado, 

está tudo ali. No interior não, no interior o trilho está a 10 quilómetros, a praia fluvial está a 20, o 

centro comercial está em Vila Real a 50 e, então, nós temos que assumir de facto que a nossa oferta 

é diferenciadora e à volta dessa oferta como parceiros, em parceria criar uma oferta que seja de facto 

apelativas, porque senão obviamente que o turista vai olhar para o interior e pelo mesmo preço pode 

ir 10 dias para o Algarve, ou ir para Londres passar o fim de semana, ele não vai passar o fim de 

semana em Foz Côa. Esse é um dos problemas, não há complemento real e a alternativa que se tem 

encontrado é pelo pior, esta ideia de turismo fluvial, Douro acima nos cruzeiros para mim parece-me 

um péssimo exemplo do que se devia procurar para o Douro e vemos isso nos dados que recolhemos 

no trabalho, no DOUROTUR, traz turistas, traz movimento, mas não traz riqueza para a comunidade 

local, é mínimo. E então há que de facto diversificar a oferta, melhorar a qualidade da oferta, 

complementar com parcerias e criar acessibilidades e mobilidades que sejam adequadas, agora já se 

fala outra vez no comboio, vai voltar o comboio finalmente, lembraram-se que afinal é preciso 

comboio outra vez mas depois não chega ter comboio, vocês por exemplo vão a Foz Côa e vão 

apanhar o comboio tranquilamente mas chegando a Foz Côa da estação do comboio até ao museu e 

o centro da cidade têm de ir de autocarro ou então de táxi porque está muito longe e Foz Côa é 

Património Mundial da Humanidade que é suposto ser um ponto atrativo do Douro, e quem diz Foz 

Côa diz outros lugares, portanto há esta visão muito partida da oferta, vamos ver se de facto se o 

Douro tem essa capacidade de compreender essa complexidade e de intervir da melhor forma, porque 
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esta nas mãos deles, a investigação está feita e os resultados estão públicos, a responsabilidade 

descarta-nos neste momento. 
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Entrevista 5 - Da multidisciplinaridade à interdisciplinaridade na investigação 

em turismo. Diálogo com Ana Gonçalves (Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril 

(ESHTE) e Centro de Estudos Geográficos, IGOT-ULisboa) 

 

 

 

Entrevistadoras: Catarina Machado Rodrigues (catarinamcr7@gmail.com) e Diana Lopes Morais 

(moraisdiana171717@gmail.com)  

 

Entrevistadoras: Onde se formou e qual seu percurso formativo?  

Ana Gonçalves: Ana fez toda a sua formação académica na Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, ou seja, começou por uma licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, Variante de 

Estudos de Franceses e Ingleses, Faculdade de Letras na Universidade de Lisboa, pois esta variante 

só existia nas universidades de Porto, Lisboa e Coimbra (licenciatura pré- Bolonha de 4 anos). De 

imediato fez o mestrado em Estudos Anglísticos na Faculdade de Letras de Lisboa, também ele em 

pré- Bolonha, com a duração de 4 anos. De seguida fez uma pausa com a duração de um ano, após a 

qual seguiu para Doutoramento na mesma faculdade onde tirou licenciatura e mestrado. Tirou 

doutoramento em Estudos de Literatura e de Cultura, focando-se mais na área dos estudos culturais. 

Tratou-se também de um doutoramento pré-Bolonha sendo que teve a duração de 5 anos. Por fim, em 

2019, fez um pós-doutoramento no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, na 

Universidade de Lisboa, onde se focou mais na geografia cultural.   

Entrevistadoras: Porque e como decidiu investigar o turismo, qual sua motivação? 

mailto:catarinamcr7@gmail.com
mailto:moraisdiana171717@gmail.com
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Ana Gonçalves: Ana afirma que foi um percurso natural, ou seja, começou em 2004 a lecionar na 

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE), portanto no enquadramento do turismo 

e hotelaria é necessário também que os docentes façam investigações. Foi a entrada na ESHTE que 

fez Ana Gonçalves seguir o caminho da investigação, sendo que após o doutoramento, no ano de 

2013, entrou como investigadora efetiva para o Centro de Estudos Geográficos na Universidade de 

Lisboa, e é na Universidade de Lisboa que Ana tem feito a maior parte das suas investigações que 

acompanham a área do turismo, mais orientado para turismo e cultura, em especial, a cultura no meio 

urbano. Em 2017, com a criação do CiTUR (Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação 

em Turismo), que congrega vários politécnicos e universidades que oferecem cursos de turismo, passa 

a ser colaboradora desse Centro. Em termos de investigação existe uma parte muito importante que 

deve ser realçada: a partir do momento em que um investigador é efetivo de um determinado centro, 

só pode ser colaborador num outro centro.  

Entrevistadoras: O que é para si o turismo? E a investigação em turismo? 

Ana Gonçalves: O turismo para Ana é uma atividade que se faz de e para pessoas, ou seja, é uma 

atividade muito abrangente. Enquanto profissionais de turismo temos de saber de tudo um pouco 

(economia, línguas estrangeiras e língua materna, geografia, cultura, entre outros). Para além de esta 

área ser multidisciplinar, o que traz uma grande riqueza a esta área é o facto de as pessoas estarem a 

prestar um serviço a outras pessoas, por isso esta dinâmica de relação intercultural é o que mais alicia 

Ana na investigação em turismo de forma a perceber como é que os turistas percecionam os destinos 

que visitam, é esta a relação (relação humana) que mais interesse tem para a Ana enquanto docente e 

investigadora. 

Entrevistadoras: Que temas/objetos/problemas de investigação abordou e aborda? 

Ana Gonçalves: Começou pela área na qual se formou na licenciatura, ou seja, na relação das línguas 

para o turismo e hotelaria, ou seja na área das línguas para fins específicos, depois focou-se mais nos 

estudos culturais urbanos, mas nos últimos anos tem vindo a estudar mais questões de 

intergeracionalidade ligadas ao turismo, questões associadas ao turismo colaborativo, ou seja, formas 

de turismo que são mais promovidas pelas próprias comunidades locais: de que forma as comunidades 

locais podem ter um papel ativo no turismo. Não obstante, tem ainda interesse pela articulação o 

turismo e a educação.  

Entrevistadoras: Em que contextos/zonas geográficas estudou esses problemas? 

Ana Gonçalves: Em Portugal foi nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, fora de Portugal 

focou-se principalmente no Reino Unido e em Cardiff, no País de Gales, pois foi o local de 

investigação quer para a dissertação de mestrado, quer para a tese de doutoramento. Depois, entre 
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Lisboa e Cardiff que tem desenvolvido esta reflexão, mas é certo que existem temas que não se 

prendem a áreas geográficas específicas.   

Entrevistadoras: Com que metodologias e técnicas de investigação? E porque motivos? 

Ana Gonçalves: Ana sempre se focou mais na metodologia qualitativa, pois é esta que nos dá mais 

“sumo” em termos de investigação, tendo trabalhado muito com entrevistas semi-estruturadas e 

grupos focais. Adotou também outra ferramenta metodológica que são as comunidades de 

aprendizagem e prática, ou seja, grupos constituídos por pessoas de diferentes áreas, idades, 

competências, dependendo do tema, o que faz com que haja uma criação de uma pequena comunidade 

na qual pessoas refletem, sobre um determinado tema (como as pessoas se relacionam, como é que 

aprendem, como discutem determinados temas…). Estas têm sido principalmente as técnicas usadas 

para investigação para além da revisão da literatura. 

Entrevistadoras: Como classificaria a sua investigação: básica, aplicada, teórica, prática, 

teórico-prática…? 

Ana Gonçalves:  O tipo de investigação adotada depende muito dos temas que investiga, pois existem 

temas que são de base mais teórico-conceptual, ou seja, mais de relação teórica. Quando são temas 

relacionados com projetos mais específicos, são mais de análise prática/ análise empírica.     

Entrevistadoras: Qual o seu ponto de vista sobre o valor da investigação em turismo? Qual deve 

ser o seu uso? 

Ana Gonçalves: O turismo começou por ser encarado pela sua multidisciplinaridade. Foi assim no 

início dos anos 90, do século passado, quando começou a ser implementado em termos de ensino. No 

passado, o turismo era visto de forma diferente do que é hoje, pois era complicado perceber como 

uma área multidisciplinar poderia ser considerada uma ciência válida. O valor da investigação em 

turismo, já está bem consolidada no nosso país e a nível internacional ainda mais, pois traz um valor 

importante para as práticas sociais e para a análise das dinâmicas da sociedade. Infelizmente, ainda 

existem algumas áreas onde o turismo não é percecionado como tal, ou seja, continuamos a dizer que 

o turismo é muito importante para a nossa economia, mas se analisarmos o plano de recuperação e 

resiliência para Portugal em termos económicos não há praticamente referência ao turismo, por isso 

ainda existem algumas áreas em que é necessário validar a importância do turismo, ainda mais agora 

quando existe um decréscimo significativo em termos das receitas e dos números de turistas que  

recebemos no nosso país. Esta investigação também tem de se orientar para outras áreas relacionadas 

com a sustentabilidade, a perceção das comunidades locais e com as práticas turísticas. O turismo 

precisa de ir em busca de novos caminhos para aquilo que é a nova realidade e aquela que será no 

futuro. Ter um turismo menos massificado, mais responsável, mais sustentável, mais respeitador, 
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práticas de turismo mais colaborativas em que as pessoas possam contribuir, cada uma à sua maneira, 

para os produtos e serviços turísticos. A investigação do turismo é mais importante que nunca.  

Entrevistadoras: Que valor dá à investigação em turismo para o desenho de produtos turísticos 

e do planeamento de destinos? 

Ana Gonçalves: A investigação dá-nos uma grande informação em termos de base sobre aquilo que 

está a ser praticado, a forma como os turistas encaram determinados produtos ou destinos, a forma 

como as comunidades locais encaram a prática turística, a forma como os agentes turísticos se tem 

mobilizado e os tipos de produtos e serviços que estes oferecem, mesmo ao nível das comunidades e 

dos turistas conseguimos identificar preferências, lacuna. E é por estes motivos que a investigação 

em turismo é importante, pois dá-nos uma base de reflexão para aquilo que podem vir a ser futuros 

produtos e serviços turísticos, pois é indispensável a ligação entre a prática e o mercado profissional 

do turismo. A investigação pode dar muita informação de base para os diferentes agentes de turismo 

tomarem determinadas decisões acerca dos produtos que possam vir a desenvolver, principalmente 

nas entidades de promoção turística: que tipo de destino é que os turistas estão à procura, que tipo de 

valores/princípios o destino pode oferecer…por isso é que a investigação é a “rampa” de lançamento 

para a conceção de novos produtos e serviços.    

Entrevistadoras: Contribui a sua investigação para melhorar as políticas do turismo e as 

experiências turísticas? 

Ana Gonçalves: Ana Gonçalves afirma que ela não é a melhor pessoa para falar da importância dos 

seus projetos, mas sim outras pessoas, mas espera que sim. O objetivo de Ana enquanto investigadora 

é tentar procurar temas/temáticas que sejam importantes, que tenham alguma inovação e que ainda 

não tenham sido muito estudados, que estes abram portas para o turismo, ou seja, para investigadores 

da mesma área que a Ana. Ana afirma que talvez este é o objetivo de qualquer investigador. 

Entrevistadoras: Que relação deve ter a investigação em turismo com o mundo empresarial 

turístico? 

Ana Gonçalves: Terá de ser uma relação de parceria e de grande articulação, porque se por um lado 

os dados com que o investigador trabalha estão muitas das vezes facilmente acessíveis por parte do 

mercado, por outro lado o mercado profissional não tem as capacidades/competências para 

trabalhar/refletir sobre este tipo de dados, por isso se houver esta articulação muito direta entre os 

grupos de investigação e todos os agentes de turismo (agentes de viagens, hotéis, entre outros), pode 

haver aqui um beneficio mútuo no sentido em que uns transmitem a informação a outros, outros têm 

competências especificas que os outros não tem, por isso é que deve existir esta relação de 

complementaridade e de contributo por parte do mercado para a investigação. Isso acontece na escola 
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onde Ana leciona, pois existe um contacto muito direto entre a academia e o mercado de trabalho, 

porque existem competências que a academia tem e que o mercado não tem e vice-versa. 

Entrevistadoras: De que forma a investigação em turismo pode contribuir para um turismo 

mais sustentável, responsável e inclusivo? 

Ana Gonçalves: No momento em que são identificadas práticas que não sejam tão sustentáveis, que 

não sejam respeitadoras das várias vertentes de sustentabilidade, ou seja, estamos a falar do meio 

ambiente, em termos económicos, em termos sociais e culturais, mas a partir do momento em que a 

investigação possa, de alguma maneira, identificar práticas que sejam respeitadoras, a investigação 

pode dar pistas sobre como isso poderá mudar no futuro, e portanto existe uma grande base de 

informação que mais uma vez pode orientar os agentes do turismo para produtos/serviços específicos 

que sejam mais sustentáveis num futuro próximo.   

Entrevistadoras: Que importância outorga à investigação disciplinar, multidisciplinar e 

interdisciplinar no campo do turismo? 

Ana Gonçalves: Sendo o turismo uma área interdisciplinar, não pode haver senão investigação 

interdisciplinar. O que Ana faz nomeadamente em projetos é trabalhar com outros investigadores que 

têm outro tipo de valências diferentes das suas, outros tipos de competências e é, de facto, nesta 

diversidade que vamos encontrar diferentes abordagens para o turismo.  

Entrevistadoras: Quais são os objetos/problemas de investigação que devem estudar os 

investigadores do turismo? 

Ana Gonçalves: Ana afirma que será sempre uma perspetiva manipulada pela sua própria perceção, 

mas a questão da sustentabilidade. Todos nós já entendemos que não haverá turismo como 

antigamente, pelo menos não o deveremos praticar, por isso devemos olhar para o turismo como uma 

atividade mais respeitadora nas suas diferentes vertentes. Portanto, a articulação do turismo com a 

sustentabilidade pode levar a pensar de que forma o turismo pode apoiar de forma mais benéfica as 

comunidades locais, porque existe muito a tendência em pensar que as comunidades locais são 

afastadas das práticas turísticas, porque estas comunidades são pensadas como uma “montra”, para 

que os turistas as visitem e analisem. As comunidades devem ser inseridas nas práticas turísticas, 

deveríamos ter um turismo mais inclusivo em várias áreas, como por exemplo, as 

necessidades/limitações de algumas pessoas, sejam elas cognitivas ou motoras, pois acabam por não 

poderem disfrutar do turismo porque este não oferece produtos/serviços que se adequem às suas 

necessidades. Também temos a parte social onde existem pessoas/famílias que não tem possibilidades 

económicas para fazer turismo, ou existem ainda os outros grupos que são os de seniores e crianças 

para quem muitas vezes se torna complicado fazer turismo porque não existem meios nem serviços 

que se direcionem a estes grupos, e estes acabam, assim, por ser os mais afastados das práticas 
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turísticas e portanto a criação de condições para que estas pessoas disfrutassem do turismo seria 

essencial. Se incluíssemos as crianças desde logo em práticas turísticas, seriam seres humanos mais 

respeitadores no futuro, seres humanos que respeitariam mais a sua comunidade. Devemos pensar no 

turismo como dinâmica mais social e intergeneracional. Outras áreas estudadas são os impactos do 

turismo na natureza e tipos de turismo mais colaborativos, serão estes os temas mais importantes a 

abordar.     

Entrevistadoras: Sempre soube que queria ser investigadora? Estava preparada para fazer 

investigação no terreno? 

Ana Gonçalves: Foi uma coisa que acabou por surgir aos poucos, quando Ana foi para o mestrado 

já levava consigo o ‘bichinho’ da investigação; esta ideia de querer perceber melhor as coisas, queria 

investigar, queria aprofundar interesses que ela tinha, mas nunca pensou nisso enquanto investigação, 

ou seja, queria estudar mais, era essa a sua ideia. Entretanto vem a dissertação de mestrado e é nessa 

altura que Ana percebe o gosto pela escrita, foi na altura de mestrado que Ana começou a participar 

em várias conferências, mas a escrita é, sem dúvida, a sua grande paixão. Foi no mestrado que ganhou 

o gosto pela escrita e é nessa altura que percebe que isso era investigação.  

Entrevistadoras: Já alguma vez pensou em desistir da sua carreira de investigadora e dedicar-

se a 100% a docente? 

Ana Gonçalves: Ana afirma que já pensou o contrário, ou seja, deixar a carreira de docente para se 

dedicar 100% à investigação. Para Ana estes são dois mundos numa mesma realidade, ou seja, 

existem dias em que dá aulas e outros em que faz investigação ou outras manhãs em que faz 

investigação e em outras em que dá aulas. A investigação que Ana faz permite que ela lecione 

determinadas aulas, assim como ao preparar as aulas existem temas que depois alimentam a sua 

investigação. Ana afirma que estes dois mundos não se podem pensar em separado, mas na prática 

do dia-a-dia é muito compartimentalizado entre aulas e investigação, portanto, nunca pensou em 

deixar a investigação só para se focar em dar aulas.  
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Entrevista 6 - Investigar o turismo em áreas naturais protegidas. Diálogo com 

Alberto Jonay (Universidade de La Laguna, ULL) 

 

 

 

Entrevistadores: Diogo Carvalhais (diogocarva2000@gmail.com) e Diogo Pereira 

 

 

Alberto: Bueno, cuéntame, ¿para qué haces esta entrevista? 

Diogo: Yo estoy, a hacer esta entrevista, primero antes de más, yo no soy especialista en hablar 

español, por eso si tiveres alguma, alguna dúvida pregunta y cuestiona, pronto. Yo estoy a grabar esta 

entrevista para ganhar experiência, é a primeira vez que estou, que estou a contatar alguém pa…e 

começar a ganhar alguma experiência, não sei se, provavelmente deve conhecer o professor Xerardo?   

Alberto: Si, claro. 

Diogo: Pois, ele diz para contactar, então vamos dar início à entrevista. Pronto, primeiro gostava que 

de conhecer a pessoa em si, Alberto Jonay, queria que se apresentasse, pode ser? por exemplo, nome, 

idade, onde nasceu, pode ser? 

Alberto: Bueno, yo soy, sí, me llamo Alberto, soy de, de Tenerife, islas Canarias, trabajo en la 

Universidad de La Laguna, soy antropólogo y tengo 39 años. 

Diogo: Muito bem, pronto, agora podemos falar um bocadinho, como é que iniciou a sua carreira, em 

que se, formou-se, onde se formou? Em que é que se formou? Em que projetos já participou? 

mailto:diogocarva2000@gmail.com
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Conhecer um bocadinho da, um bocadinho do seu percurso, percurso profissional … por exemplo, 

onde é que se formou? 

Alberto: ¿No te he entendido lo último, por ejemplo? 

Diogo: Onde se formou ou estudou, o que é que estudou? 

Alberto: Bueno, yo estudié en la universidad donde trabajo ahora, estudié inicialmente la licenciatura 

em Filosofía y luego hice el doctorado en antropología, como te decía, eh, bueno. He tenido 

experiencias en otras universidades, he estado en otras dos universidades trabajando, y proyectos de 

investigación he participado en muchos, no sé. Probablemente el más influyente está relacionado con 

la declaración de un parque nacional en la isla de Fuerteventura, donde tuve la oportunidad de trabajar 

con gente de muchas áreas diferentes, relacionadas sobre todo con, con, bueno, con ciencias 

biológicas, con los que normalmente o tradicionalmente tenemos poco contacto desde el área de 

conocimiento nuestra, al menos en el ámbito español. Y, bueno, la verdad es que, probablemente ese 

fue el proyecto más influente en que he trabajado, aunque he trabajado en muchos otros, siempre en 

temas relacionados con turismo, algunos de ellos más orientado a la gestión y otros más orientado al 

tema teórico.   

Diogo: Sim, então já, já alguma participou alguma vez numa pesquisa mais, sobre a área do turismo, 

certo? foi o que acabou de dizer. Eu, o que estou, o projeto, como já lhe disse por email o projeto que 

eu estou a realizar e a pesquisa que eu estou a realizar, quero-me tentar explicar bem, são os impactos 

negativos que algumas atividades turísticas podem, podem trazer para algumas zonas, e neste caso 

para parques naturais. Gostaria de saber se se sente á vontade em falar sobre isso? 

Alberto: Si, pero ¿tienes alguna pregunta concreta o…? 

Diogo: Sim, tenho, tenho. Por exemplo, se acha que são tomadas todas as condições e asseguradas 

todas as condições para que as comunidades locais que moram nos parques naturais, para que 

assegurem as condições de vida e o mínimo, e o mínimo para essas pessoas viverem, não sei se faço 

entender? 

Alberto: Pero, ¿en relación con el turismo o en relación con la vida en las áreas protegidas? 

Diogo: La área protegida y que impactos negativos é que o turismo traz para a vida dessas pessoas. 

Alberto: Si, yo creo que no se…, al menos en mi experiencia, en las áreas donde yo he estudiado no 

se pueden entender como cosas separadas, porque las áreas protegidas que yo conozco, que yo 

conozco no, que yo he trabajo de primera mano, están declaradas, no se pueden entender sin el 

turismo, están declaradas por el turismo, como digamos, por el turismo, por la transformación 

territorial que implicó el desarrollo turístico en las Islas Canarias, y digamos, con una política de 

defensa territorial se declaran las áreas protegidas, por lo tanto, no se pueden entender sin el turismo, 

pero también están declaradas sobre todo para el turismo, como parte de la explotación turística del 
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destino. Entonces, claro que no se puede entender una cosa sin la otra. En cuanto a las poblaciones 

locales, las áreas que yo conozco, las que se han declarado áreas protegidas, y que cuentan con 

población, son entornos donde la población estaba digamos en un nivel de calidad de vida, en un nivel 

de desarrollo muy bajo, ya de entrada, eran poblaciones muy rurales, muy rurales, muy pequeñas, con 

poco desarrollo. En el caso de Canarias, las áreas protegidas se declaran por ley en el año 1986, y en 

el año 1994 aquellas áreas protegidas que habían sido declaradas como Parque Natural en principio 

pero que estaban habitadas, las que estaban habitadas cambian a parque rural, como haciendo hincapié 

de que la población que vivía en las áreas protegidas tenía que ser tenida en cuenta, y no solo la 

conservación de la naturaleza. Lo que pasa es que, hasta ahora, en los casos que conozco, ya te digo, 

esa declaración de parque rural, de digamos que las áreas protegidas también, a partir de las 

limitaciones que implica la conservación ligada a la gestión del territorio, una conservación muy 

coercitiva, muy de legislar, de prohibir, etc. En el 94 con el cambio a parque rural, como te decía, se 

supone o se abre la posibilidad de potenciar el desarrollo de la población local, pero hasta hora, que 

yo sepa, como trataba de decirte antes, digamos que no veo que se haya plasmado en planes de 

desarrollo o en actividades realmente financiadas para el desarrollo local. Yo creo que es una 

propuesta que se ha quedado en el papel, pero que realmente no se ha llevado a cabo, eso forma parte 

de, digamos, de las implicaciones de la declaración de las áreas protegidas sobre el desarrollo de la 

población. Nosotros hemos estudiado los índices de calidad y nivel de nivel de vida de algunos 

parques rurales de Canarias y en su área de influencia, los pueblos que están más cercanos, y es 

claramente inferior. Es decir, que la declaración de área protegida ha sido negativa para el nivel de la 

calidad de vida de esas poblaciones, porque implica unas limitaciones que sus vecinos que están 

algunos km fuera del área protegida no tienen, y esta no ha sido compensado de ninguna forma. Y 

ahora te explico relacionado con el turismo, tampoco ha sido compensado en relación con el turismo. 

Porque tenemos núcleos, núcleos turísticos muy importante, podríamos citar el caso de Maja, que es 

muy problemático, donde viven unas 80 personas y son visitadas pues a lo mejor 800.000 turistas al 

año, que pasan de visita, no duermen allí, no se quedan, pernoctan en otras partes de la isla, y pasan 

allí un rato.  Esas visitas están controladas por turoperadores y empresas de excursiones, la 

implicación de esas visitas en la economía local es muy, muy limitada y solamente están relacionadas 

con algunas personas que tienen un restaurante o algo así. La población tiene, sufre, digamos, entre 

comillas como la obligación de conservar el territorio, que sea atractivo para su venda turística, 

incluso no solo territorio, pero también sus casas, etc., pero la contraprestación a nivel económico 

que reciben es muy, muy limitada o nula. 

Diogo: E como, como é que, pensas que a população local viu, por exemplo, o momento em que o 

parque passou a ser mais visitado, teve, teve uma explosão de turística, ou seja, aquele momento em 
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que passa a ser um parque protegido, tem uma explosão de turismo. Como pensas que a população 

viu-a e aceitou-a essa, essa entrada dos turistas para a comunidade deles não é?, porque o turista passa 

a ser o seu dia a dia dessa comunidade também, de certa forma, certo? 

Alberto: Ya está muy, muy naturalizado, ya forma parte del día a día, de los impactos ordinarios que 

poco a poco van formando parte de su vida, y lo vean como algo normal ya,  

también es verdad que, que en estas comunidades, por ejemplo en el caso de Maja, que es muy 

paradigmático, que hay muchísimos turistas, claro, los ritmos de vida de la comunidad están 

totalmente ligados al turismo. Están constantemente, digamos, invadidos por decirlo así por turistas 

en su pueblo en su día a día, y son muchos más que la populación local, son muchos más turistas que 

residentes, claro. Una cosa que a lo mejor te puede ayudar es como cambian la vida en estos puntos, 

por ejemplo, en las horas de visita turística, que pueden ser entre las once de la mañana y las cinco 

da tarde, hay una vorágine tremenda, tiene un impacto tremendo, hay gente que no lo sale de la casa 

etc. y a partir dese momento cuando es más de  tarde, cambia el ritmo del pueblo, mucho, salen mucho 

más la gente a la calle, hay puntos de reunión, y bien, no tiene nada a ver un momento con turistas 

que con un momento sin turistas en la dinámica de vida. Lo que ha pasado también con, en estos 

casos también con el impacto del turismo, es que ha habido un descenso poblacional muy fuerte en 

los últimos cuarenta años, o algo así, de estas áreas. Porque claro, el desarrollo turístico de otras zonas 

de la isla, el desarrollo sobre todo alojativo, entonces ha habido una emigración de estas poblaciones 

rurales a los entornos de trabajo, entonces estos espacios están, digamos que a nivel poblacional con 

una población muy mayor, una población que, que no está nada activa, los jóvenes se han ido.  

Diogo: Então podemos então dizer que a população a partir do momento em que o turismo começou 

ali a aumentar, o turismo, o turismo naquela área, a população evoluiu, até que podemos dizer que 

criou ali negócios para poder receber os turistas, se calhar, e poder aceitar, acolher esse turismo, criou 

uma estrutura de acolhimento ao turismo, no parque se calhar.  

Alberto: Si, pero fuera del área protegida.  

Diogo: Fora da área protegida.  

Alberto: Si, en otros lugares han ido a vivir a otros lugares.  

Diogo: E, mais ninguém, dentro dessa área protegida não há nenhuma população? É tudo fora da área 

protegida?  

Alberto: Hay población Si, hay población hay población dentro, pero digamos que los negocios que 

se puede hacer dentro de área protegida están muy limitados porque la urbanización no se contempla, 

no está permitida, la única actividad que se puede hacer es la actividad de visita, de visita de 

excursión. Entonces, la posibilidad, digamos, de los pequeños, de los pequeños empresarios para 

captar estas excursiones es muy limitada frente a los grandes. Lo que te decía antes es que la población 
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de estas áreas, se ha ido a vivir a otras áreas donde hay más trabajo ligado al turismo, en la isla. Por 

mucho que este punto cumple un papel importante en el sector turístico de la isla, como espacios de 

visita, le dan valor al destino, pero no reciben una vasta percepción.    

Diogo: E, por ejemplo, que impactos, aqui só estivemos, só estive aqui a designar como uma 

população evoluiu entretanto, más agora vou perguntar si acha que houve algum impacto negativo, 

ali para, mesmo para a área protegida, ou para a população, algum impacto negativo que o turismo 

tenha trazido, ou tenha influenciado ou tenha aumentado, alguma coisa, ao seu ver, que não seja assim 

tão bom.  

Alberto: Si te he entendido bien, estás preguntado los impactos negativos que el turismo sobre la 

población del que vive dentro de las áreas protegidas.  

Diogo: Da população ou da área, em si só. É saber a sua opinião, se acha que sim, ou se não houver 

nenhum… e se acha…  

Alberto: Un tema superamplio, hay muchísimos impactos diferentes… A ver, es un consumo, en el 

caso, de ya te digo, de las áreas protegidas que yo conozco, que yo he trabajado es que son áreas 

protegidas de turismo de naturaleza, por decirlo así, pero un turismo de naturaleza masivo 

desarrollado por turistas de sol y playa. Los turistas vienen a Tenerife con un modelo de turismo de 

sol y playa masivo, y masivamente, con la misma afluencia consumen también los espacios naturales. 

Por ejemplo, el parque nacional del Teide tiene una afluencia de casi cuatro millones de turistas al 

año. Entonces claro es evidente que solamente por la afluencia, los impactos ambientales pues, hay 

impactos ambientales, y son relativamente importantes en determinados puntos, y bueno, por 

ejemplo, hay transformación a nivel de, de, a nivel de flora, por ejemplo, hay transformación 

importante porque, por ejemplo, es normal que se lleven algunas plantas, que las sustraigan y se las 

lleven y eso ha hecho que, bueno, haya desaparecido algún tipo de vegetación en algunas partes del 

área protegida. También hay introducción, claro, de, de semillas, etc, también hay algunos puntos de 

algunos barrancos en los que algunos turistas alimentan animales como gatos, etc. que tienen una 

influencia muy negativa sobre especies locales como algunas especies de aves y cosas así de, y eso 

por ejemplo ha creado problemas puntuales en algunos espacios. Y luego ya a nivel más cultural 

social, a nivel, a nivel más cultural y social, a nivel cultural hay una transformación total del espacio, 

un espacio que era un espacio rural, de desarrollo rural digamos de agricultura y ganadería y ahora 

prácticamente no hay, agricultura y ganadería, es un espacio de contemplación, entonces eso tiene 

muchísimas implicaciones culturales y es muy complicado. Como, bueno también podríamos hablar 

de otros impactos más positivos, como que hay digamos, una serie, bueno que han tenido la 

posibilidad estas poblaciones de conectar con personas muy diversas y de otras nacionalidades, etc. 

que no podrían tener esa relación, tienen acceso a determinados servicios, que no tendrían si no fuese 
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un entorno turístico. Aunque son servicios pensados para los turistas, no para ellos, pero ellos también 

pueden acceder a esos servicios. Y luego ya, en lo que te decía también antes, también que hay un 

descenso poblacional, por el desarrollo turístico en el sur de la isla, y que se ha ido la gente a vivir a 

esos entornos, con el descenso poblacional ese y el envejecimiento de la población, también tiene 

muchísimos impactos. Hay muchos pueblos de estos donde no hay nacimientos de niños desde hace 

más de 30 años.   

Diogo: Impressionante, então, pronto, agora podemos falar até aqui também um guiãozinho, 

podemos, vou-lhe fazer algumas perguntinhas, e já não tem a ver tanto com o tema que tivemos a 

discutir até agora, sobre o turismo, claro, que é o que estou a estudar. Assim, por exemplo por quê é 

que decidiu investigar e ligar-se a esta área do turismo? É antropólogo e decidiu estudar assim 

turismo. ¿Por quê? 

Alberto: Pues en el momento en el que lo elegí, realmente tenía, tenía varias, varias propuestas 

cuando acabé la carrera tenía varias propuestas diferentes, y no sabía muy bien, y al final fue por 

influencia de mi director de tesis, por influencia del profesor que con el contacté para intentar que 

fuera mi director mi tesis, y lo que él trabajaba. ¡De todas formas, vi que en el turismo podía 

desarrollar muchos temas diferentes, y muchos de estos temas son temas clásicos de la antropología, 

y también obviamente pues viviendo en Canarias, el turismo es el día a día no! 

Diogo: Para além deste projeto do parque natural das ilhas canarias, que outros projetos já abordou 

ou aborda, não sei se quere partilhar? 

Alberto: Bueno, yo he trabajado en varios proyectos relacionados con áreas protegidas y turismo, 

también bueno, por ejemplo, a ver, ahora mismo estoy trabajando en dos proyectos uno relacionado 

con el desarrollo, bueno, del turismo pesquero, este proyecto está centrado un poco en que, en la 

estructura económica de Canarias en general, es muy, muy dependiente del turismo, en torno del 50% 

del PIB viene directamente del turismo, y el empleo tiene una  dependencia económica muy 

importante del turismo, y se han abandonado otras actividades productivas. Entonces, este proyecto 

en concreto está relacionado con la pesca y como potenciar la pesca también vinculada al turismo 

pero intentando que la pesca crezca también aprovechando la afluencia turística y la posibilidad de 

hacer productos turísticos relacionados con la pesca, pero con la idea de diversificar y hacer que el 

sector de la pesca también crezca. 

Diogo: Y de qué forma é que podemos tornar a pesca num produto turístico? 

Alberto: Si, y eso incidiría en que habría más gente que se podría dedicar a la pesca, tendrían más 

renta disponible, y además la presión sobre los bancos marinos sería menor porque, digamos, 

complementarían la renta con la actividad turística, a pequeña escala y tendrían menos presión por 

pescar tanto, podrían reducir las capturas. Y otro proyecto en el que yo estoy trabajando ahora es un 
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proyecto relacionado con la sostenibilidad de, pero a nivel urbanístico de las áreas turísticas, de las 

áreas turísticas grandes, de los sures, del sur de área de Tenerife, por ejemplo, y que tipo de impacto 

hay en ese territorio, y como podrían ser más sostenibles, y ese tipo de cosas. 

Diogo: Muito bem, muito bem mesmo. Por exemplo, pronto, aqui já sabemos em que zona geográfica 

é que estudou, que estuda, que é as Ihas Canárias, pronto. Tenho aqui uma pergunta também já 

preparada que eu posso fazer: ¿Qual é o seu ponto de vista sobre o valor da investigação do turismo? 

O que deve ser o seu uso? O valor da investigação do turismo ao seu ver. Não sei se me fiz entender.  

Alberto: ¿Cuál es la importancia de la investigación del turismo o para que sirve? Hay varias formas 

de responder a esto, primero porque el turismo es una actividad cultural y social y bueno dedicamos 

a intentar entender las actividades sociales y culturales y cómo se comporta el ser humano, o sea, a 

nivel más teórico pues es un tipo de respuesta. Y luego también en la parte más aplicada, pues 

intentamos también para que la actividad turística sea más sostenible, por decirlo así. La investigación 

en turismo durante muchos años por algunas personas, ha sido infravalorada, desde varios puntos de 

vista, por un lado el turismo era parte del ocio, y el ocio no se consideraba un asunto serio, y por otro 

lado porque el turismo, claro, el turismo es un exponente claro del neoliberalismo, y entonces también 

hay mucha gente que se, que no le, digamos que considera que no es seria la investigación en turismo 

porque cree que estamos apoyando la industria neoliberal, pero no tiene por qué ser así, nosotros al 

analizarlo no tenemos por qué apoyar las grandes fortunas y estas cosas.  

Diogo: Pronto, tenho aqui outra questão que posso fazer: De que forma é que a investigação do 

turismo pode contribuir para um turismo mais sustentável, responsável e inclusivo? De que modo é 

que investigar o turismo pode, pode levar a que num futuro o turismo seja mais sustentável, mais 

responsável, mais inclusivo? 

Alberto: Si, las cosas que, como te hablaba de estos proyectos y tal, nosotros lo que en realidad 

hacemos aquí es aparte de bueno cosas más teóricas, hacemos diagnósticos de la actividad turística, 

es decir, como la vemos, que tipo de virtudes y problemas tiene, por decirlo así, y hacer propuestas 

para mejorarlo. Yo creo que es algo que claramente vincula a la investigación con que el turismo sea 

más sostenible, dependiendo del caso concreto en el que estés hablando, será diferente la forma de 

afrontarlo. Pero ya te digo, que gran parte de las cosas que hacemos es diagnosticar como está el 

turismo y proponer otras vías, otra cosa es la capacidad de influencia que tengamos para que esas 

propuestas que hacemos acaben llegando a los gestores, a los empresarios o a los ciudadanos. Y a 

veces, a veces esa influencia es muy limitada. 

Diogo: Muito bem, muito bem. Tem a seu ver algum problema, que problemas de investigação é que 

acha, na sua opinião, que, que se deve estudar e que se deve aprofundar no turismo? 

Alberto: No te entendí.  
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Diogo: Os problemas que são necessários investigar, na sua opinião.  

Alberto: ¿Qué cosas son necesarias investigar ahora? 

Diogo: Alguma coisa que, que acha. 

Alberto: Si, mira, a mí me queda mucha pena, de que, que en este momento que estamos sin turistas, 

en este momento que no tenemos turistas por la pandemia, en entornos como, bueno, en entornos 

como el nuestro, donde tenemos turistas, un destino masivo, continuamente, me ha quedado mucha 

pena de no haber analizado bien como ha cambiado la forma de vida, el cotidiano, el día a día de estos 

espacios tan turistificados con tantos turistas, ahora que no hay turistas. Es una pregunta muy 

interesante y que tiene una oportunidad muy buena para ser investigada, y creo que no, yo no he 

podido abordarla como me hubiera gustado. Creo que es muy interesante.  

¿Cuáles son los temas en investigación del turismo, si, digamos, los problemas que deberían 

abordarse? Pues yo creo que un problema básico que tiene el turismo, a nivel económico es la 

redistribución de la riqueza del turismo, la redistribución de la riqueza que proviene del turismo. Yo 

creo que es un tema super importante, porque cada vez más la dinámica mundial es que cada vez esté 

más en poquitas manos y cada vez más son menos manos. Y esto es un problema importante, y que 

tiene que ver claro con las opciones que los empresarios locales tengan la oportunidad de participar 

o no. Yo creo que es un problema a nivel económico fundamental. A nivel cultural hay otros 

problemas relacionados con las implicaciones en la vida cotidiana, cuando el ver turistas, cuando 

estar inmerso en este mundo turístico hace que pierdas determinados espacios que considerabas tuyos 

o tu identidad o realmente te afecte a tu día a día de forma negativa.  

Diogo: Muito bem, muito bem. Pronto, não sei que quere perguntar alguma coisa.  

Alberto: No, lo que si, que si quieres, si quieres ayuda para alguna cosa más adelante me dices, vale? 

Diogo: Vale. 
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Entrevista 7 - Investigar a experiência turística total. Diálogo com Luís Mota 

Figueira (Instituto Politécnico de Tomar, IPT) 

 

 

 

 

Entrevistadores: Fernando Jesus da Silva Rocha Pacheco Moura (fernandomoura8b@gmail.com) e 

Rodrigo Jesus da Silva Rocha Pacheco Moura (rodrigojsrpmoura@gmail.com)  

 

 

Entrevistadores: Onde se formou? Qual o seu percurso formativo?  

Luís Mota Figueira: Começando a entrevista, nós, os entrevistadores questionamos o professor Luís 

Mota Figueira onde se tinha formado e qual foi o seu percurso académico. 

mailto:fernandomoura8b@gmail.com
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Começou por responder que a sua formação é eclética e começou num curso de formação de 

serralheiro, e no curso da Escola Industrial de Torres Novas fez a secção preparatória industrial ao 

Instituto Industrial de Engenharia de Lisboa. Mais tarde desistiu das engenharias e foi para Artes 

Decorativas na Escola António Arroio de Lisboa. Como era profissional ferroviário, viajou pela 

Europa porque tinha o estatuto de trabalhador-estudante e aproveitava as férias para essas viagens.  

Frequentou um curso de História da Arte pela Universidade de Lisboa acabando por fazer a 

licenciatura e consequente mestrado em 1994. O Doutoramento em História da Arte pela 

Universidade de Coimbra foi o penúltimo passo no seu percurso formativo. Entretanto também foi 

professor na Fundação Ricardo Espírito Santo e no Instituto de Artes e Ofício. Desde 1990 e no 

quadro do Instituto Politécnico de Tomar foi professor na área de Conservação e Restauro e fez provas 

como professor-coordenador no domínio da Museografia e conservação do património. Entre 2007 a 

2010 realizou estágio de Pós-Doutoramento em Turismo, na Universidade de Aveiro. 

 

Entrevistadores: Porquê e como decidiu investigar turismo? 

Luís Mota Figueira: Luís Mota Figueira diz que decidiu investigar o turismo por uma razão ética e 

porque foi igualmente influenciado pelas suas viagens de comboio. Como professor na Fundação 

Ricardo Esprito Santo e, depois, no Instituto Politécnico de Tomar teve várias experiências 

internacionais tais como contactos com organizações italianas, inglesas e outras na Europa que 

acabaram por aguçar a sua curiosidade tanto para o património como para o turismo.  O seu 

profissionalismo também amadureceu porque esses contactos e outros, foram fatores importantes para 

a sua caminhada na investigação do turismo. Realçou o facto de ser profissional e de a profissão 

docente/ investigador ser a coisa mais nobre a seguir à família. 

Entrevistadores: Que temas – objetos – problemas de investigação abordou e aborda?   

Luís Mota Figueira: Abordou a roteirização no tempo em que estava a realizar o estágio do Pós-

doutoramento. Outros temas que também abordou foi o do turismo patrimonial ligado ao 

desenvolvimento local, e o estudo do sistema turístico em que tentou perceber o comportamento dos 

atores do turismo, desde o núcleo do turismo local até ao mais lato, que é o global. O aspeto que o 

professor escolheu para a centralidade do seu trabalho em estágio foi a roteirização, pois interessava-

lhe identificar e classificar os percursos turísticos que as pessoas fazem. Defende o modelo da 

experiência turística total, e considera que, nesse mesmo modelo, a pessoa tem a possibilidade de 

experienciar, pelo menos, seis aspetos daquilo que é qualquer experiência turística na sua totalidade. 

Mencionou que o primeiro era a viagem, de seguida, o alojamento, depois a restauração, em quarto é 

o entretenimento e lazer, em quinto é a segurança e a saúde, e por último o acesso a bens e serviços 

complementares. A gestão comercial corrente em muitas organizações turísticas de que dá exemplos 
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é a de se vender o mais caro para se ganhar o mais possível. Deu o exemplo da moda dos passadiços, 

focou o caso de Peniche, e apontou que, muitas vezes, o investidor só irá investir mais se tiver retorno 

rápido fácil pois, atualmente, é usual investir-se pouco e esperar-se muito lucro. Falou que, hoje em 

dia, um castelo é um atrativo turístico, pois passou de recurso por um processo de elaboração e a sua 

output é o de se tornar um atrativo turístico. Finalizou que o seu forte campo de trabalho é o estudo 

teórico e prático do sistema turístico, da roteirização, das abordagens ao património natural e/ou 

cultural que, para ele são aspetos importantes da turistificação dos territórios. 

Entrevistadores: Com que metodologias e técnicas de investigação? E quais os motivos? 

Luís Mota Figueira: A abordagem que Luís Figueira fez aos roteiros foi uma abordagem para romper 

e ser disruptiva e, no fundo, foi uma provocação para o pessoal ligado à roteirização do turismo. 

Aposta em entrevistas, inquéritos. Referiu que muitas agências de viagens não apostam muito na 

construção de roteiros com maior atratividade e constatou que, em casos correntes algumas dessas 

organizações limitam-se a “ir ao Google maps, fazem um traçado e metem o turista a ter de cumprir 

horários na chamada de roteirização clássica que muitas agências de viagens infelizmente ainda 

praticam”. Percebe que existe a rentabilização no sentido de oferecerem ao turista muita coisa, mas 

toda essa viagem ser gerida a correr e sob horários de partida, estada e chegada aos destinos, muito 

apertados. Menciona que um dos aspetos para os destinos turísticos serem mais distintivos, ou seja, 

cada vez mais competitivos, é conseguirem criar visitações com valor acrescentado. A roteirização 

vem de algum modo criar uma lógica de roteiros, quer dizer que com isto ele defende uma maior 

qualificação no destino, usando uma expressão denominada “ato turístico”, que é o encontro de 

visitado-visitante, pois quando o viajante visita um determinado sítio a primeira impressão conta, e 

muito, o impacto cultural que o viajante tem com o visitado, seja num posto de turismo, no meio da 

rua, num aeroporto, etc. E, na sua visão e trabalho de há mais de 20 anos no ensino do turismo, ele 

afirma que isto necessita de mais cultura turística. O exemplo do fenómeno de Veneza em 2014 de 

“overtourism” foi um dos exemplos que deu. Falou de algumas anotações factuais de Sintra. Defende 

também que as dinâmicas territoriais são oriundas de um cruzamento virtuoso de um triângulo, que é 

composto pelas pessoas, depois pelo território e, por fim, pelas organizações. E se cruzarmos estes 3 

aspetos, no primado da pessoa, dentro desse triângulo há a existência de várias dinâmicas. Afirma 

que é contra os especuladores, pelo simples facto de que está confiante que quem especula não cria 

riqueza, gasta tempo a especular e opera, apenas, com turismo de massas. Alertou para os objetivos 

da agenda 2030 do turismo ser extremamente importante. Disse para se estar atento às dimensões de 

economia, mas sobretudo às de contexto ambiental, social e cultural.   

Entrevistadores: Como classificaria a sua investigação: básica, aplicada, teórico, prática, 

teórico-prática…? 
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Luís Mota Figueira: Luís Mota Figueira aposta na investigação de exploração, estudando um 

problema e tentando resolvê-lo. Ele afirma que a sua investigação é classificada como desde básica 

até e teórico-prática, tudo mencionado a partir da pergunta de partida que sustenta qualquer pesquisa. 

A sua maior preocupação em orientar teses e a contribuir para a sua concretização é o uso do método 

exploratório. Para Luís Mota Figueira nos Politécnicos há a existência de uma investigação 

caracterizada de aplicada. Aplica-se, e muito, a observação participante. Dá o exemplo de o Núcleo 

Museológico de Ortiga-Município de Mação, em que foi usado o património cultural para o 

desenvolvimento local, associado à hipótese de desenvolvimento e crescimento económico. 

Recomenda analisar, para qualquer objeto de estudo qual o método mais adequado que irá adaptar 

para cada caso concreto.  

Entrevistadores: Que valor dá à investigação do turismo para o desenho de produtos turísticos 

e a planificação de destinos? 

Luís Mota Figueira: “Valor total”, respondeu Mota Figueira, pois afirma que o desenho de produtos 

turísticos e a planificação de destinos, quer um, quer outro, só funcionam se estiverem numa base de 

investigação. Esta base de investigação pode ser uma base partilhada, e dá o exemplo de se criar na 

UTAD, eventualmente, uma espécie de cluster com os colegas de outras universidades através das 

redes sociais. Um cluster informal de investigação aproxima investigadores, estudantes, promotores 

públicos e empresas do turismo. Também com o produto turístico, Luís Figueira diz que o consumidor 

tem a liberdade de fazer o que entender com ele, pois é livre disso, porque sustentado nas suas 

decisões de compra, através das tecnologias de informação e de comunicação de que dispõe. 

Entrevistadores: Contribui a sua investigação para melhorar as políticas do turismo e as 

experiências turísticas? 

Luís Mota Figueira: Luís Figueira respondeu que sim, pois dá o exemplo do seu livro “Manual para 

a elaboração de Roteiros de Turismo Cultural”, publicado em 2013 e feito no Pós-Doutoramento dada 

a sua utilidade, reconhecida pelo Turismo de Portugal que o inclui na sua biblioteca. 

Entrevistadores: Que relação deve ter a investigação do turismo com o mundo empresarial 

turístico? 

Luís Mota Figueira: “Deve ter uma relação mais íntima possível”, e constatou que, para ele, as 

empresas que estão relacionadas e ligadas com o turismo têm três escalas, “a escala de grande 

agregado empresarial, de seguida a escala média e por fim as micro e pequenas empresas que estão 

disseminadas um pouco por todo o lado e que em Portugal, curiosamente foram sendo organizadas a 

partir dos anos 1980 também com pessoas que tinham capacidade de investimento e que se iam 

reformando, abrindo negócios que valorizaram muito, por exemplo, do dito interior do país”. Debate-

se com uma questão que é fundamental e que o preocupa há muitos anos, que é o capital de risco com 
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retorno de 10 anos ou mais anos e que urge disponibilizar em geral e, mais particularmente, aos jovens 

empreendedores. O paradigma do turismo, para Mota Figueira e em tempo de pós-pandemia, acredita 

ele, passa, e muito, por um renascimento. Essencialmente, o renascimento das práticas turísticas. 

Entrevistadores: De que forma a investigação do turismo pode contribuir para um turismo 

mais sustentável, responsável e inclusivo?  

Luís Mota Figueira: O turismo sendo uma atividade económica e sendo um fenómeno social é e/ou 

deveria ser naturalmente inclusivo. A distorção que ele acredita haver é o problema da moeda (euro/ 

dólar), porque a exclusão muitas vezes é feita no ponto de vista de minorias éticas que o código de 

ética do turismo, proposto pela Organização Mundial do Turismo e que, face à Constituição 

portuguesa que não excluem ninguém da prática justa do lazer. O Turismo Social tem aqui uma 

importância acrescida e a Agenda 2030 das Nações Unidas, bem como a Estratégia 2027 do Turismo 

de Portugal, I.P. também sustentam. Quem está ligado e se relaciona com o turismo deverá ter estas 

mensagens institucionais em linha de conta no exercício da sua profissão no largo e motivador 

domínio do Turismo. Também tem a obrigação de atender a esses enquadramentos, e trabalhar para 

a inclusão social, principalmente a que passa pelas IPSS.  

Entrevistadores: Que importância outorga à investigação disciplinar, multidisciplinar e 

interdisciplinar no campo do turismo? 

Luís Mota Figueira: Tem a ver com o encontro multi, pluri e transdisciplinar” O turismo do seu 

ponto de vista um ponto de encontro fundamental. Maior transdisciplinaridade é impossível. 

Entrevistadores: Quais são os objetos – problemas de investigação que devemos estudar os 

investigadores do turismo?   

Luís Mota Figueira: Infraestruturas e acesso a bens e a serviços complementares, nomeadamente, 

de apoio ao turismo. Exemplo: piscinas municipais para o desenvolvimento turístico de uma certa 

região, que no fundo gerem uma socialização local muito interessante. A piscina também vista como 

equipamento para quem chega pois, se tiver equipamento que qualitativamente e quantitativamente é 

satisfatório, de certeza que ficará marcado com bom feedback. A qualidade de cada lugar, contribui 

para a notoriedade nacional. Sobre Sintra, como objeto de investigação seria interessante 

aprofundarem-se estudos de interpretação para a educação pelo turismo cultural, por exemplo, pois 

tem património natural e cultural, é lugar único, com uma posição geográfica excelente, tem uma 

particularidade geomorfológica característica e, também, vestígios da antiguidade que atraem muitos 

visitantes. O estudo estatístico é outro objeto de estudo fundamental na qualificação do turismo. 
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Entrevista 8 - Investigar o turismo de interior. Diálogo com Isabel Borges (ESTF - 

Escola Superior de Tecnologias de Fafe, Instituto Europeu de Estudos Superiores) 

 

 

 

Entrevistadoras: Inês Rodrigues Basaréu (ines2002bazareu@gmail.com) e Patrícia Queirós 

(patriciaq557@gmail.com)   

 

 

Inês: Olá, boa tarde. Mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade e simpatia ao aceitar responder 

a algumas questões para o nosso trabalho. 

Patrícia: O trabalho é para a disciplina de Métodos Qualitativos e é lecionada pelo professor Xerardo 

Pereiro como já tínhamos referido. Pedimos de forma antecipada desculpa caso a reunião acabe de 

forma inesperada pois temos o plano grátis do Zoom. 

Prof. Isabel Borges: Se cair voltamos a entrar, não tem mal! 

Patrícia: Exato, voltamos a entrar. A Inês vai começar com as perguntas. 

Inês: De início tenho duas perguntas que podem ser feitas apenas numa. A primeira é onde se formou 

e a outra é como é que foi o seu percurso? 

Prof. Isabel Borges: Bem… a minha última formação, o doutoramento, foi na Universidade de Letras 

de Coimbra, mas o meu percurso começou na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, que é 

considerado um curso, mesmo ainda hoje, um curso profissional. Depois os alunos que tinham 

estudado lá podiam ir fazer a equivalência ao bacharelato a Lisboa e então fui para a Escola Superior 

mailto:ines2002bazareu@gmail.com
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de Hotelaria e de Turismo do Estoril e fiz a equivalência para a licenciatura no ISCET. Naquela altura 

era mais complicado do que agora! Eu, mais tarde, resolvi fazer o doutoramento em Turismo e tendo 

em conta que não havia grande oferta no Porto, porque infelizmente o turismo ainda não é 

propriamente uma área prioritária no ensino público, o Porto não tem um curso público em turismo! 

Na cidade não existe e então fui para a Faculdade de Letras de Coimbra para fazer o meu 

doutoramento em Turismo. 

Patrícia: É verdade. 

Inês: A próxima pergunta é qual é que foi o motivo que a levou a investigar na área do turismo? 

Prof. Isabel Borges: Em primeiro lugar a investigação faz parte do trabalho de um docente, não é? 

É uma condição e nós temos de investigar periodicamente e de uma forma recorrente e depois, por 

outro lado, como eu trabalhei em turismo, o meu percurso é um bocadinho diferente. Eu trabalhei 15 

anos na área do turismo, mais propriamente ligada à área do Enoturismo e só depois enveredei pela 

profissão de docente e depois de docente no ensino superior. Toda a vida trabalhei em turismo e toda 

a vida tive curiosidade sobre tudo o que tinha a ver com o turismo, aliás, na minha altura fui para 

turismo e não era propriamente uma prioridade naquela altura como devem imaginar, hoje em dia é 

muito mais normal e é até uma tendência, mas há uns anos não. Para além do gosto pelo turismo e da 

vontade e de estudar e contribuir para o setor também faz parte das funções de um docente, apesar de 

às vezes o tempo não ser tanto como aquele que nós gostaríamos, mas como é óbvio, mesmo assim 

nós investigamos. 

Patrícia: Já falou que inicialmente começou pelo enoturismo. Que temas ou objetos aborda ou 

procura abordar mais? Quais lhe suscitam mais interesse? 

Prof. Isabel Borges: Necessariamente o enoturismo, a minha tese foi sobre o enoturismo no Douro, 

sobre a Festa das Vindimas como produto turístico. Investigo sobre a acessibilidade, um tema 

extremamente importante hoje em dia, não só acessibilidade física, mas também virtual, sobre a área 

dos eventos, turismo em desenvolvimento e, às vezes, investigo marketing territorial. São estes os 

temas a que estou mais ligada. 

Inês: A próxima pergunta está relacionada com as suas metodologias. Quais usa e quais são as suas 

técnicas de investigação? Poderia explicar um pouco sobre elas? 

Prof. Isabel Borges: Bem… as metodologias são muito abrangentes, depende muito do que estiver 

a estudar, portanto podemos usar trabalho de campo, análise numa pesquisa mais qualitativa, por 

exemplo com entrevistas ou uma variante mais quantitativa através de inquéritos e questionários, de 

forma presencial ou online. Tudo depende do objeto de estudo e em função disso nós vamos ajustando 

as técnicas ao tema que achamos mais adequadas e ao tempo disponível para a investigação, com os 

prazos, e muitas vezes até gostaríamos de desenvolver mais, mas não é possível e temos de nos ajustar 
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ao tema em que estamos a trabalhar. Nesta área, completando com o que disse há bocado, para mim, 

o turismo é o futuro e, hoje em dia, ficou muito claro com a pandemia que é uma área extremamente 

importante para as economias e é uma área de grandes oportunidades de crescimento nos diferentes 

territórios. 

Inês: Exatamente! Classifica a sua investigação de uma forma mais básica, aplicada ou teórica? 

Prof. Isabel Borges: É mais aplicada. Aplicada, teórico-prática, utilizo quase sempre e trabalho com 

estudos de caso ou situações que dão origem a novas práticas, encontrar soluções e alternativas para 

algumas situações sabes? No caso da acessibilidade e quando nós falamos de info-acessibilidade, a 

acessibilidade virtual hoje em dia está legislada, existe uma lei em que diz que os sites devem ser 

acessíveis para pessoas invisuais ou com problemas de visão, para pessoas com problemas cognitivos. 

Isto está legislado! Portanto muitas vezes o eu nós fazemos é apontar algumas soluções e caminhos 

para os destinos, neste caso, porque nós analisamos os sites destes destinos ou sites de museus, por 

exemplo o meu último artigo foi sobre os principais museus em Portugal e de que forma estavam 

ligados ao serviço educativo e depois tentamos apontar caminhos e definir o que está mal e como é 

que deve ser corrigido ou de que forma se deve respeitar a lei, por exemplo neste caso da 

acessibilidade. Ok? 

Patrícia: Já falou que o turismo é realmente o futuro. Que valor dá à investigação no turismo para o 

desenho de produtos turísticos e para a planificação dos destinos como estava a referir? 

Prof. Isabel Borges: Como eu já trabalho no turismo há muitos anos eu quando tinha a vossa idade 

e fui para o turismo era quase 1 em 1 milhão porque ninguém ia para turismo. Praticamente não 

existia, mas eu desde sempre que sou daquelas pessoas privilegiadas que sempre trabalhou naquilo 

que gosta e neste momento dou aulas numa área que também gosto, portanto sempre achei que o 

turismo era determinante para o país e fui para uma área um bocadinho diferente que são as Caves do 

Vinho do Porto, fui por gosto pessoal. Desde cedo achei que o turismo era extremamente importante, 

e eu trabalhei especialmente na zona norte. Quando passei para a área da investigação esta minha 

vontade de continuar a trabalhar neste setor porque eu trabalho num politécnico e tenho uma vertente 

mais ligada ao trabalho, para mim é muito importante este trabalho colaborativo. Não é só fazer 

investigação para o turismo e para, mas também tem de ser útil para os destinos, através de novos 

produtos turísticos, entre outros. Acho que a investigação tem de ter esta parte e esta ligação entre a 

academia e entre stakeholders porque trabalhar apenas para publicar isoladamente não faz muito 

sentido. Portanto, no território em que estamos implementados, neste caso onde eu trabalho, em Fafe, 

eu acho que devemos trabalhar não só com a zona envolvente, mas também com outros destinos como 

o Porto, Guimarães, etc., e desenvolver projetos com os alunos, municípios, com associações e até 

mesmo com os hotéis de maior importância e que nos ajudem a estruturar novos produtos turísticos, 



                                 

                                                                                                

85 

 

criar itinerários turísticos, criar oferta e integrar os alunos nestas atividades é obviamente muito 

importante. 

Patrícia: O nosso projeto está relacionado com a entrevista na medida em que, como já tínhamos 

referido, o facto da visibilidade e da promoção de zonas do interior não ser feita talvez da forma mais 

correta. De que forma acha que conseguimos levar mais visibilidade a estes locais do interior? 

Prof. Isabel Borges: O interior nunca teve tanta visibilidade como neste momento, infelizmente 

devido à pandemia, pois foi péssima para umas coisas, mas para outras fez-nos descobrir todo um 

novo Portugal que as pessoas não conheciam e muitas vezes desvalorizavam porque como não 

podiam ir para fora tinham de ficar cá e dedicar-se a passar férias cá e, na minha opinião, o interior 

tem neste momento uma oportunidade de visibilidade como nunca teve e que é única! Neste momento 

são territórios de uma forte atratividade, as pessoas fogem dos centros urbanos e vão procurar um 

sítio que lhes transmita segurança e tranquilidade e que consiga promover o distanciamento preciso 

neste momento e onde é que podemos encontrar estes espaços? No interior como é óbvio! Obviamente 

associado a estruturas de grande qualidade, com hotéis excelentes, à gastronomia, à paisagem. Eu 

considero que neste momento o interior tem a sua oportunidade de ouro e que tão cedo se calhar não 

vai voltar a ter uma oportunidade destas. No ano passado e neste ano e provavelmente no ano que 

vem as pessoas vão procurar destinos mais calmos, mais afastados das cidades, portanto a 

oportunidade é agora! 

Inês: Exato! 

Patrícia: Agora é que é ótimo. 

Prof. Isabel Borges: Tem de haver promoção! Nós não podemos comprar o que não conhecemos, 

não é? Temos de desenvolver ações e estar presentes de forma virtual, por exemplo, em Webinars e 

por aí fora e têm obviamente de ter uma oferta inovadora e ajustar-se ao perfil do turista de hoje em 

dia e à nossa realidade, mas claro que sem promoção as pessoas não descobrem e não visitam. 

Inês: As redes sociais são cada vez mais importantes no nosso dia-a-dia e de forma especial para as 

empresas. De que forma acha que conseguiríamos utilizar as redes sociais para levar mais gente a 

estes locais do interior e a locais menos conhecidos? 

Prof. Isabel Borges: Hoje em dia as redes sociais, para o mal e para o bem, são cruciais, são quase 

uma condição. As pessoas passam muitas horas nas redes sociais, a pandemia fez com que 

estivéssemos muito tempo atrás de um telemóvel ou de um computador, muito tempo a fazer 

pesquisas, muito tempo a analisar comentários, a analisar promoções que são feitas por hotéis, 

destinos e por aí fora, portanto eu considero que hoje em dia as redes sociais são extremamente 

importantes para as empresas, destinos, mas têm de trabalhar muito bem o marketing digital, a forma 

como promovem os seus locais, ou seja, eles têm de estar próximos do cliente e com conteúdos que 
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realmente interessem ao cliente. Vocês são da geração do Facebook, agora mais do Instagram pelos 

vistos. 

Inês: Sim, usamos mais o Instagram sem dúvida. 

Prof. Isabel Borges: Obviamente são formas diferentes de promover. A promoção no Facebook é 

diferente da promoção no Instagram, é feita com textos mais curtos e de forma mais visual, mas têm 

realmente de se manter na cabeça do consumidor e para isso utilizar as técnicas todas que hoje em 

dia nós temos à nossa disposição para gerar conteúdos de interesse pois caso contrário, quem não vê 

esquece! Eu sou muito adepta das redes sociais, uso muito! 

Inês: Como a Patrícia já referiu, o nosso pré-projecto é sobre o turismo no interior e ainda não 

definimos bem a zona que que queremos utilizar, mas pensámos em Vila Nova de Foz Côa, não sei 

se conhece? 

Prof. Isabel Borges: Conheço sim! 

Inês: Nós queríamos utilizar esta zona porque como tem dois patrimónios mundiais, duas 

classificações UNESCO, e como eu vivo lá e sei que não traz assim tantos turistas como deveria. 

Por isso é que nós pensámos nesta zona, e quando o professor Xerardo falou connosco sobre os 

projetos deu-nos a ideia de falar sobre a linha que neste momento até irá ser reativada entre o Pocinho 

e Barca de Alva, então, nós queríamos saber a sua opinião sobre de que forma é que uma classificação 

UNESCO poderia ajudar a região a desenvolver-se um bocadinho mais. 

Prof. Isabel Borges: Por vezes, e isso temos o exemplo do Centro Histórico do Porto, a principal 

motivação para visitar o Centro Histórico do Porto, não é pelo facto de ser património da UNESCO 

por incrível que pareça. São uma série de outros fatores, esse é um dos, mas não é o principal. Estas 

distinções, nomeadamente esta classificação UNESCO, são muito importantes a nível de notoriedade, 

a nível de estarem presentes numa rede internacional, uma rede que é reconhecida num rigor que tem 

de existir para a manutenção do selo UNESCO, e isso obviamente é determinante. Estas distinções 

são excelentes para, no momento de decisão do destino, entre um destino com determinadas 

características e outro com características semelhantes, mas que tem uma classificação UNESCO, 

ajuda na decisão do turista. O mesmo acontece com os prémios. Os prémios são um ótimo veículo 

para no momento de decidir entre Portugal e Espanha, as pessoas pensam “Ah, mas Portugal recebeu 

duas mil e tal distinções, mas Portugal é o melhor destino do mundo, o Porto é o melhor destino 

Europeu pela terceira vez consecutiva, Braga é o melhor destino Europeu.” Então as pessoas pensam 

duas vezes entre um destino que não tem tantas referências e outro. É claro que neste caso, quando 

estamos a falar de Foz Côa, ou quando estamos a falar do Douro, que o Douro por si só é 

extremamente visitável, mas o fator pelo qual as pessoas vão ao Douro, é pela paisagem, é pelo vinho. 

Tem de se ativar outras componentes que necessariamente possam ajudar a potencializar um destino. 
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E a classificação UNESCO para Foz Côa é extremamente importante. Depois também, parece-me 

interessante, vocês escolherem Foz Côa, porque realmente neste momento há um incentivo um pouco 

por parte do governo, e há uma vontade da entidade regional do Porto e Norte, que tem forçado 

imenso, e do governo, que neste momento já está nessa linha de orientação, em ativar a ferrovia, que 

pode ser uma vantagem estratégica para estes territórios de interior. E depois também todo o 

dinamismo que neste momento, e decerto Foz Côa tem a noção, de quanto o museu de Foz Côa tem 

trabalhado para a visibilidade do território, por exemplo, envolvido em muitos projetos que foram 

aprovados este ano pela FCT, pela Fundação da Ciência e Tecnologia, onde o Museu de Foz Côa está 

associado. Portanto também há esta vontade de eles estarem presentes em projetos que vão ajudar a 

desenvolver. Projetos por exemplo na área da acessibilidade, na área da estruturação da oferta e 

criação de guias, têm outros projetos penso que com a Universidade de Coimbra. Ou seja, também há 

aqui uma vontade de colocarem a academia a trabalhar e a desenvolver conteúdos para ajudar a 

promover Foz Côa e para ajudar a promover o interior. E aí eu acho que é absolutamente 

determinante, que é um local que não é propriamente um local de passagem, que não é propriamente 

no centro do Porto, Vila Real, mas que é um local, que pelas características únicas e diferenciadoras, 

é um fator de atratividade. E as próprias dinâmicas de visita às gravuras e a forma como isso está 

estruturado é uma componente absolutamente diferenciadora de visitação de um destino, que não 

encontram noutro local. 

Patrícia: Sim, exatamente. Nós tivemos uma sessão onde nos foi falado sobre Foz Côa, o que 

reforçou ainda mais o nosso interesse pelo local, que vão trazer novidades. 

Inês: Sim, fazem passeios com canoas por exemplo, para a parte das gravuras que têm um pouco da 

acessibilidade mais restrita, de mais difícil acesso, então fazem essas visitas. 

Prof. Isabel Borges: Mas fazem visitas de carro? 

Inês: De jipes. 

Prof. Isabel Borges: De jipes! Eu já fui há muitos anos, para aí há doze anos, e fui visitar Foz Côa, 

e fui fazer a visita às gravuras de Jipe com elementos do museu. 

Inês: sim tem de ser, porque não têm lá muito bom acesso. 

Prof. Isabel Borges: Pois tem de ser. Mas também acaba por ser interessante porque é diferenciador, 

é um sítio único. Qualquer pessoa pode parar o carro e visitar. 

Inês: É uma experiência. 

Prof. Isabel Borges: Tem a ver com a experiência exatamente. Tem a ver com, por exemplo, com o 

facto de que se tem de ir com o guia, que lhes vai explicar e pode fazer ali um storytelling associado 

às gravuras e que estão a memorizar. As pessoas memorizam muito mais as histórias associadas aos 

territórios do que estar a contar por exemplo: “este castelo é do século doze”. Se houver uma história 
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associada às gravuras, como é que elas surgiram, os problemas que existiram com a barragem, como 

é que a população reagiu quando se queria construir a barragem, estas histórias vão ficar retidas na 

mente do turista. E este storytelling que é dado por quem é credível como os guias, é muitos mais 

interessante do que um turista ir sozinho e não ter lá as placas para um turista ler, não têm a 

experiência. É preciso o complemento humano para melhorar a experiência, o que acaba por 

humanizar a visita, o que é extremamente diferenciador hoje em dia. 

Patrícia: Agora sobre a sua investigação. Contribui a sua investigação para melhorar as políticas do 

turismo e as experiências turísticas? 

Prof. Isabel Borges: Eu quero acreditar que sim. Muitas vezes estamos associados a projetos, e esses 

projetos têm um objetivo no final. Ou deixar alguma coisa para o território, ou um manual ou fazer a 

disseminação através de congressos mais internacionais. Eu trabalho na vertente da acessibilidade, 

com por exemplo os caminhos de Santiago, e nós temos um projeto com os municípios do caminho 

de Santiago e com a Galiza, e, portanto, isto é um projeto com várias universidades e que é muito 

interessante na perspetiva de que estamos a analisar até que ponto o caminho de Santiago é acessível 

ou não, se as pessoas realmente com um braço partido, com problemas de visão, ou o facto de por 

exemplo as placas estarem só em português, ou muitas vezes nem existir sinalização e as pessoas 

perdem-se quando chegam aos territórios. Isto é muito importante, primeiro para fazer 

aproveitamento e depois para perceber o que os destinos podem fazer para melhorar este acesso ao 

peregrino de Santiago, que é algo que tem estado em crescimento e que vai continuar. Agora esteve 

parado como tudo, mas claro, vai continuar porque as pessoas que fazem o caminho de Santiago, não 

têm o mesmo objetivo de quem vai para Fátima, quem vai para o caminho de Santiago pode ser por 

razões de fé, mas também pode ser porque gosta de fazer caminhadas, porque o caminho da Costa, 

que é um caminho que passa junto ao mar, é um caminho muito bonito de se fazer. Ou porque vão 

sozinhos e querem se desafiar, ou seja, há uma série de possibilidades. E fazendo este levantamento, 

como por exemplo, nós fizemos um levantamento dos principais monumentos, para perceber se eles 

são acessíveis, se os monumentos que se passam pelo caminho de Santiago, se podem receber visitas, 

se estão abertos ou fechados, se estão sinalizados, se a identificação e placas em mais do que um 

idioma, se têm em braille. Isto é muito importante para os territórios e municípios, que a maior parte 

das vezes não tem capacidades para fazer estes estudos, então depois o que nós fazemos, entregamos. 

Trabalhamos também num projeto que se chama “Rotas da Memória”, que é feito sobre a arquitetura 

dos brasileiros, ou seja, com aqueles que retornaram do Brasil e com o dinheiro que trouxeram de 

volta construíram uma série de casas de inspiração brasileira. E este projeto tem itinerários turísticos 

que são feitos ao contrário. Não é pegar na oferta e pensar “Isto é o que Fafe tem para visitar, isto é 

o que Paredes tem para visitar”, não. É pensar o que é que cada um, cada turista que tem cá avós ou 
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familiares, e vem do Brasil, e o que é que vêm cá procurar e visitar. É as Rotas da Memória, é vir 

buscar as suas raízes, os seus antepassados. E então em função disso vamos construir um itinerário 

turístico que corresponde a essas rotas. Há coisas que vão dar mais valor, que tem a ver com os seus 

antepassados do que se calhar um turista normal, que até lhe pode passar despercebido. E todos estes 

conteúdos e pesquisas ficam para os destinos. Para além de os promovermos em congressos 

internacionais e em livros, depois este resultado fica para os destinos que esperemos façam bom uso 

deles. 

Inês: Temos mais uma pergunta, que é, de que forma é que a universidade, estudantes, investigadores 

podem colaborar com empresas para terem benefícios, e que tipo de benefícios podem advir desse 

tipo de colaboração? 

Prof. Isabel Borges: Eu sou muito adepta do trabalho colaborativo, como vocês já viram, e eu acho 

que a universidade não se pode fechar em si própria, e tem que trabalhar pela comunidade em que 

está implementada. Tem de acabar este triângulo de universidade, residentes e o setor empresarial e 

hoje em dia isso é muito importante, e investigar e trabalhar e dar aulas, e não haver uma interação, 

uma experiência, não contribuir em nada para o setor, acho que é muito redutor, eu pelo menos falo 

por mim, eu sou coordenadora de uma licenciatura, como vocês sabem, e nós vamos muitas vezes 

para o terreno com os alunos, e quando pudemos envolvemos os alunos nos projetos, até para eles 

terem uma experiência e terem uma noção do que é a vida fora das paredes de uma universidade, e 

como funciona o mercado. E para o mercado é bom, porque obviamente estamos a contribuir para o 

destino, para as empresas com parcerias e com outros elementos de estratégias e de projetos com 

empresas, os alunos têm experiências e têm o contacto com o mercado que de outra forma não teria. 

E para a universidade também é muito bom porque hoje em dia não podemos viver isolados. Por 

exemplo, eu moro no Porto, mas trabalho em Fafe, e se eu trabalho em Fafe, tenho de alguma forma 

contribuir para a comunidade com quem nós interagimos, não nos podemos isolar e fazer só uma festa 

ou outra. Portanto temos de alguma forma dar ao território e trabalhar com ele para deixar a nossa 

marca a nível de turismo para poder contribuir para as diferentes ações e projetos e apoiar naquilo 

que eles necessitam. Muitas vezes têm de se encaixar com aquilo com o que é o ano letivo. Às vezes 

os alunos gostavam de ter mais apoio, mas por vezes não é possível porque temos de nos restringir 

aquilo que é o ano letivo, mas dentro dessa perspetiva sou muito adepta do trabalho colaborativo, 

acho que é determinante para os alunos terem uma noção do que é o mercado. 

Patrícia: Já referiu que trabalha na zona de Fafe, mas em que zonas geográficas estudou o turismo, 

aplicou e exercitou as investigações? 

Prof. Isabel Borges: As minhas investigações são numa primeira fase no Douro, e passei ali uns três 

anos de doutoramento, dois anos de trabalho prático no território, depois trabalhei as zonas de vinho 
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de forma geral pelo país, mas essencialmente no Douro. Depois nos Caminhos de Santiago é mais 

pelo Norte até à Galiza, o caso das “Rotas da Memória” é também aqui pela zona do Norte. E depois 

temos projetos internacionais com outras universidades, mas trabalho essencialmente o Porto e Norte. 

Patrícia: De questões já estamos concluídas, temos apenas outras mais pessoais para preencher no 

relatório de investigação, que poderia talvez preencher e nos enviar por email. 

Prof. Isabel Borges: Sim, sem problemas, que assim não há erros de transcrição! 

Patrícia: Sim exatamente. Mas ficamos então por aqui então. Mais uma vez muito obrigada! 

Prof. Isabel Borges: De nada, qualquer coisa que precisem, disponham! 

Inês e Patríca: Ok, obrigada! 

Prof. Isabel Borges: Boa Sorte! 
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Entrevista 9 – Investigar o turismo desde uma perspetiva de género. Diálogo 

com Luzia Oca (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD) 

 

 

 

 

 

Entrevistadores: José Diogo da Costa Fraga (diogofragacbt2001@gmail.com) e Margarida Barbosa 

Maia (margaridabarbosamaia@gmail.com)  

 

 

Margarida Maia: Esta entrevista está a ser realizada no âmbito da Unidade Curricular “Métodos 

Qualitativos em Turismo”, dirigida pelo docente Xerardo Pereiro. O tema que gostaríamos de abordar 

é “A igualdade de género e o papel da mulher no turismo” e, como tal, por recomendação do nosso 

diretor de curso, decidimos escolhê-la para ser a nossa entrevistada.  

José Fraga: Tal como referi no email, nós gostaríamos de dividir esta entrevista em duas partes. 

Numa primeira iremos abordar algumas questões que nos foram dadas pelo docente e numa segunda 

queríamos focar-nos no tema principal desta entrevista.  

Margarida Maia: Passaremos agora para as questões pré-estabelecidas. A nossa primeira pergunta 

é: onde se formou?  

Luzia Oca González: Formei-me nos anos 90 na licenciatura de Sociologia, em Ciências Políticas e 

Sociologia, na Universidade de Complutense de Madrid. Era um curso de 5 anos completos, sem 

mailto:diogofragacbt2001@gmail.com
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estágios. Depois fiz uns cursos porque naquela altura da licenciatura de 5 anos passavas diretamente 

para o doutoramento, 2 anos letivos mais e passei 2 anos no doutoramento em Antropologia na 

Universidade de Santiago de Compostela. No 2º ano fazias um trabalho de investigação, seria mais 

ou menos equivalente ao antecedente mestrado e aí trabalhei sobre turismo rural e o papel das 

mulheres num projeto líder, aqueles projetos europeus da altura dos anos 90. Depois demorei bastante 

tempo a fazer a tese, passaram muitos anos, estive a fazer a parte letiva do doutoramento nos anos 

1995-1997 ou 1996-1998 e doutorei-me em 2013. Entretanto, fiz muitas outras coisas, entre elas 

começar a trabalhar na UTAD, que foi uma alavanca para o doutoramento.  

José Fraga: Acho que acabou de responder à nossa segunda pergunta que era: qual é que foi o seu 

percurso formativo.  

Margarida Maia: A nossa terceira pergunta é porque e como decidiu investigar turismo?  

Luzia Oca González: Trabalhei sobre a questão do turismo, mas desde a antropologia. Devo ter 

trabalhado melhor a antropologia do género e a antropologia feminista e, naquela altura, eu trabalhava 

muito ligada também à questão do mundo rural e era na altura onde houve grandes projetos que nos 

vendiam todos do turismo rural e queria ver em que medidas era também interessante para as mulheres 

ou se se limitava a reproduzir um bocado o mesmo que já havia, iria um pouco por aí, 

desgraçadamente. Este foi um primeiro momento, depois quando acabei de me formar na parte letiva 

do doutoramento, fui trabalhar com uma comunidade imigrante de Cabo Verde cá Galiza, no norte 

da Galiza e mudei completamente o foco e dediquei-me mais desde também a antropologia feminista 

às migrações e às mulheres imigrantes. O que acontece é que no meio de muitos anos, também fui 

trabalhar em cooperação internacional a Cabo Verde, em concreto, estive a morar em Cidade Velha 

que era a antiga capital do país e pouco depois de regressar de lá, foi declarada Património Mundial 

da Humanidade, é importante como podem imaginar e como se está a mexer nos últimos tempos lá a 

questão do turismo. Então, ainda que não fosse o meu tema principal, o turismo sempre estava aí 

outra vez, porque era uma pequena oportunidade para muitas mulheres de aldeias e localidades e 

trabalhamos também um bocadinho, era um projeto de desenvolvimento e eu passei vários anos a 

trabalhar em intervenção com comunidades e seria mais semelhante com o turismo comunitário e em 

Cabo Verde, trabalhamos durante 2 anos num projeto participativo e uma das vertentes foi a formação 

de mulheres para poderem se inserir ou fazer pequenos negócios, em concreto trabalhamos bastante 

o artesanato, como forma de ganhar pão, digamos. Depois num terceiro momento, e agora estou a 

fazer uma história a mim mesma que nunca tinha pensado, como trabalho na UTAD e dei aulas de 

turismo no Pólo de Chaves alguns anos, mas quando foi este grande projeto do DouroTur, que dirigia 

e coordenava o professor Xerardo, surgiu a oportunidade de apresentar uma das unidades de análise 
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que tinha a ver com esta questão e aí com outros dois colegas desenvolvemos um bocadinho de 

investigação no Douro, todo o território do DouroTur.  

José Fraga: Como quarta pergunta temos: o que é para você o turismo e a investigação do turismo?  

Luzia Oca González: Como vos digo eu não sou “turistóloga”. O turismo não sei se é um mercado, 

uma força, agora mesmo algo que está parado e que estamos a ver que é um mercado que cria muitas 

dependências económicas e laborais… é muita coisa. É algo que está na nossa vida quotidiana. 

Sempre fui muito viageira, sou uma pessoa que gosta de viajar. Digamos que responde a algo que é 

próprio dos seres humanos, a necessidade de conhecer, deslocar, etc. Também é uma indústria e é 

também, certamente, um tipo de tirania por outro lado para outras comunidades. O turismo pode 

investigar-se desde muitos pontos de vista, tudo isto que acabei de vos dizer são pontos de vistas que 

nos levam ao turismo. No meu caso trabalhei mais sobre o mercado laboral, o turismo como 

oportunidade laboral e, se calhar, num segundo plano, como oportunidade de autonomia das pessoas 

num mundo capitalista que nos movemos. As pessoas necessitam de trabalhar para não serem 

excluídas socialmente, então poderia ser uma oportunidade.  

Margarida Maia: Que temas- objetos- problemas de investigação abordou e aborda?  

Luzia Oca González: Como vos dizia, sobretudo a questão do mercado laboral e o mercado laboral 

visto de uma perspetiva de género, que é uma perspetiva de género quando analisamos ou feminista 

pois analisamos as diferenças que qualquer assunto social tem para homens e mulheres numa 

sociedade. Partimos da ideia de que existe uma desigualdade na nossa sociedade de tratamento a 

homens e mulheres, de oportunidades e de muitas outras coisas que pode surgir por causa da questão 

do género, que nos obriga a fazer certas coisas se somos homens ou mulheres, nos proíbe outras, nos 

educa para sermos mais conscientes de certas coisa e não de outras e em que medida isto que é parte 

da sociedade se transporta para o centro de turismo, também se pode transportar para o mundo 

académico, também se pode transportar a qualquer outro mundo onde haja centro social. No próprio 

mundo académico existe esta questão da desigualdade de género que podemos rastrear em muitos 

contextos.  

José Fraga: Em que contextos – zonas geográficas estudou esses problemas?  

Luzia Oca González: Como já vos disse, a minha tese de mestrado foi aqui na Galiza, no centro de 

Galiza, que tinha um programa líder, que são os programas da União Europeia, atualmente não sei se 

já está algum a vigorar, mas os líderes foram estas primeiras iniciativas e eu apanhei o líder 2… eu 

acho que chegou a haver 4 ou 5 edições, que eram um pouco para fixar a população rural, novas 

atividades económicas, entre elas puxava-se muito para esta questão do turismo. Depois em Cabo 

Verde sobretudo na ilha de Santiago, nomeadamente em Cidade Velha, este lugar Património Mundial 
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e existe uma publicação sobre isso na “PASOS”, por exemplo. Depois, por último, aí no Douro (toda 

a NUT), digamos que fizemos pesquisas um bocado por todo o território, aleatoriamente.  

Margarida Maia: Com que metodologias e técnicas de investigação estudou estes problemas? E por 

que motivos?  

Luzia Oca González: Bom, eu sendo antropóloga já podem imaginar: método etnográfico, portanto, 

sempre dei muita importância à observação participante nas medidas possíveis, no caso de Cabo 

Verde porque morei ali 2 anos e de x em x tempo vou lá, pode-se dizer que sou trabalhadora de campo 

só que aproveitei para dar dedicação e atenção ao turismo, mas o meu foco quando estive lá realmente 

eram as questões de género e da migração porque a migração e o turismo têm muitos pontos que se 

tocam. Depois muitas entrevistas, no caso de Cabo Verde também foi através de uma investigação de 

ação participativa, na qual há momento etnográfico: o estar lá, viver lá; depois fazer atividades com 

as mulheres e foi muito interessante, então teríamos no primeiro trabalho entrevistas e acho, mas não 

tenho a certeza, que foi com grupos de mulheres que praticavam turismo rural na Galiza, aqui em 

Cabo Verde foi mais essa investigação de ação participativa com muita importância no método 

etnográfico e com participação numa entrevista, mas muito mais no informal, no quotidiano, e aqui 

no Douro trabalhamos sobretudo com recurso a entrevistas, mas também análise documental, numa 

parte que estudamos também as políticas que existiam e eram favorecedoras às mulheres no Douro – 

políticas de igualdade e fizemos uma análise documental extensa e também análise de questões 

laborais e tentamos obter dados estatísticos e demos conta de que é muito difícil ou impossível e que 

dá muito trabalho obter estes dados.  

José Fraga: Como classificaria a sua investigação: básica, aplicada, teórica, prática, teórico-

prática…?  

Luzia Oca González: Eu creio que prática e aplicada, tem algo teórico, evidentemente, porque tem 

que ter, mas sobretudo é com um sentido prático. Por exemplo, esta última do Douro – alertar para a 

necessidade para que exista a consciência das desigualdades e tentar contrariá-las de alguma forma.  

Margarida Maia: Qual o seu ponto de vista sobre o valor da investigação do turismo? Qual deve ser 

o seu uso?  

Luzia Oca González: Bom, eu aí também repito, não sou “turistóloga”, mas acho que o turismo 

agora é um fenómeno que engloba tudo, digamos que é algo quotidiano, se bem que agora com esta 

questão da Covid-19 se calhar fomos conscientes de que a independência total do setor em termos 

económicos é muito perversa. Estou a pensar por exemplo em Cabo Verde, tampouco têm muito de 

onde tirar aqui do turismo, já têm a imigração e o dinheiro que têm os imigrantes de várias origens 

do mundo, mas não conseguem ter indústria, mas no turismo eu acho que a investigação deveria servir 

no campo social que estamos envolvidos, para dar a conhecer e alertar sobre os impactos negativos 
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que o turismo tem e alertar/informar/recomendar as políticas que podem ter uma aplicabilidade no 

melhoramento da vida das pessoas, sobretudo nas comunidades recetoras porque os turistas sempre 

têm uma posição de superioridade como clientes.  

José Fraga: Que valor dá à investigação do turismo para o desenho de produtos turísticos e a 

planificação de destinos?  

Luzia Oca González: Não faço ideia, porque eu não sou exatamente do campo. Digamos que eu sou 

uma híbrida. Quando não se sabe, não se responde.  

Margarida Maia: A sua investigação contribui para melhorar as políticas do turismo e as 

experiências turísticas?  

Luzia Oca González: Pois acho que deveria ter em conta, mas já sabem que tudo o que vem por 

parte de mulheres ou alerta para certas questões de género é, muitas vezes diretamente desvalorizado, 

quando não é atirado ao caixote de lixo, então aí fica a dica. Os trabalhos que fiz neste âmbito do 

DouroTur eu acho que daria para que a gente pudesse ter em conta a necessidade de tomar medidas 

nestes campos, de facto parece que algo se vai fazendo.  

José Fraga: Que relação deve ter a investigação do turismo com o mundo empresarial turístico?  

Luzia Oca González: Não sei, porque aí não me meti tanto, mas se calhar servir-lhe para melhorar 

o seu desempenho, mas também para saber cuidar dos recursos humanos para ter mais consciência e 

toda uma série de guias de boas práticas empresariais, visto que em turismo existem, como também 

existem em muitos outros campos económicos ou setores laborais, que podem ser seguidas. Tenham 

em conta que o turismo é um dos setores super feminizados. Quanto mais vamos aos trabalhos 

relacionados com o turismo, mais mulheres há, mais ampla é a proporção de mulheres, mais o setor 

em si é feminizado porque há grande massa de trabalho, isto a nível mundial. Eu acho que é necessário 

conhecer estes fenómenos para poder atuar/agir.  

Margarida Maia: De que forma a investigação do turismo pode contribuir para um turismo mais 

sustentável, responsável e inclusivo?  

Luzia Oca González: Pois se calhar muitas vezes desvendando realidades que não são aquelas que 

nos apresentam sempre, e no caso da antropologia em concreto como diria o meu colega Humberto 

Martins que explicava que, por exemplo, víamos e dizíamos que o casaco que usamos tem certas 

características e chegava outro antropólogo e diria “o que temos aqui?”, virando o casaco ao contrário, 

ou seja, sempre queremos ver outros lados que não são os que nos apresentam normalmente. Esta 

questão no mercado laboral é um tema bastante delicado, porque o turismo é um dos setores que 

também se sabe que se pratica fortemente a exploração, eu vi isso no Douro e tenho ouvido coisas 

impressionantes, em termos de salários e afins.  
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José Fraga: Que importância outorga à investigação disciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar 

no campo do turismo?  

Luzia Oca González: Bem, eu acho que qualquer uma delas é importante porque assenta em qualquer 

fenómeno social no turismo, além de que o turismo é muito poliédrico. Podemos ver de muitos pontos 

de vista e é necessário que distintos olhares científicos, sejam disciplinar, multidisciplinar ou 

interdisciplinar suportem essa visão, é uma forma de desvendar às vezes problemas que podem haver, 

mas também oportunidades e forças, também coisas positivas… o turismo pode trazer muitas coisas 

positivas, por exemplo, pode fixar população jovem num território que vai ficando despovoado, pode 

ser uma alavanca para isso, mas tem de cumprir umas certas condições.  

Margarida Maia: Quais são os objetos – problemas de investigação que devem estudar os 

investigadores do turismo?  

Luzia Oca González: Eu foquei-me mais a nível social – as consequências sociais do turismo nas 

comunidades recetoras, algo para se sentir mais segura, sei que também há estudos ao contrário, desde 

o ponto de vista do turista, da sua satisfação, mas a mim, pessoalmente, não me interessa tanto, mas 

entendo que haja muitos pontos de vista negociantes, suponho que os impactos sociais e socioculturais 

são muito importantes e que muitas vezes se calhar quando a gente pensa na investigação sobre 

turismo, provavelmente só pensa na parte estritamente empresarial, económica ou na questão dos 

destinos ou outras questões já ligadas à hotelaria e restauração e também a produtos principalmente, 

ainda que nós temos bastante a dizer em questões de produtos, estou a lembrar de estudos que há que 

são interessantes sobre souvenirs, artesanatos e por aí.  

José Fraga: Nesta segunda parte faremos questões sobre o tema principal da entrevista e, por isso, 

pergunto-lhe: como é que tem visto a evolução do papel da mulher no setor do turismo?  

Luzia Oca González: Bem, eu aí tenho de me restringir ao Douro. Digamos que no Douro reproduz-

se as mesmas desigualdades que nos outros mercados turísticos que estão estudados, têm aí a 

referência das investigadoras da Universidade de Aveiro, ou o mercado europeu ou o mercado 

mundial, e todas passam por três questões fundamentais no mercado de trabalho. Em primeiro a 

segregação horizontal do mercado de trabalho, que implica que os homens e as mulheres trabalhem 

no que se supõe ou que corresponde ao seu género/sexo, portanto as mulheres são mais direcionadas 

para a cozinha, limpeza e atendimento e os homens à parte da gestão, etc. Apesar disto à mistura em 

todos estes subsetores, mas há uma clarividência quantitativa de que as mulheres vão, sobretudo, para 

umas partes, como por exemplo, a restauração (cozinha) e os homens para outras. Depois estaria o 

fenómeno da segregação vertical do mercado de trabalho, que quer dizer que quanto mais se ascende 

num percurso profissional, as mulheres vão desaparecendo. Isto tem associado a questão do 

estereótipo de género, onde se diz que não é a mulher que deve mandar/gerir/tomar a iniciativa, de 
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acordo com a sociedade. A segregação vertical tem dois conceitos associados muito importantes, o 

“teto de vidro” que se chama assim porque é como se tivéssemos um vidro transparente (em cima da 

cabeça) que não nos deixa subir e quando estamos numa carreira laboral temos toda uma série de 

coisas que puxam por nós ou que simplesmente não nos deixam subir, que tem haver com as cargas 

familiares, todos os trabalhos de cuidados e outras barreiras que vêm por aí. Depois temos outro 

conceito que não se fala muito, ao contrário do “teto de vidro” que se fala muito pois fala-se em todos 

os contextos laborais – as mulheres não chegam à direção de grandes empresas ou até mesmo na 

política. Este conceito descobri devido ao facto de investigar turismo que são os “pisos colantes” ou 

“chão peganhento”, que tal como o nome indica o chão é colante, não nos deixa despegar. Então, 

temos uma força que não nos deixa subir, mas ao mesmo tempo temos outra que nos puxa para baixo 

e este faz referência à concentração muito mais numerosa de mulheres nos “trabalhos piores” 

(trabalhos mais precários com salários menores, mais duros, com descontinuidade temporal). Estas 

duas segregações existem em todo o mercado laboral, mas no caso do turismo, pela sua própria 

natureza de servir a alguém que vem, é um tipo de atividade muito específica, muito especial… toda 

esta questão de servir está associada ao papel de género das mulheres (servir) e homens (ser servido), 

e apesar de que aqui vão existindo algumas mudanças, no turismo digamos que um dos grandes 

setores nos que mais evidente é esta concentração, estes fenómenos. O terceiro é a desigualdade 

salarial, não uma diferença. É uma desigualdade porque deve-se ao facto de sermos homens ou 

mulheres, não tem a ver com o facto de se ter um trabalho diferente porque faz-se referência ao mesmo 

tipo de trabalho e ao salário desigual. Em Portugal ainda está à volta dos 19%. Existe em toda a 

Europa, até na Noruega. Estes seriam os conceitos, um aparte do estudo do género no turismo. Outra 

parte tem a ver com a capacidade que o turismo poderia ter como empoderador. O que quer dizer 

empoderar? Empoderar quer dizer às mulheres, neste caso, que seriam mulheres que encontrariam 

autonomia pela via laboral, pela via de trabalharem e o que se verifica normalmente não é que sejam 

mais autónomas, é que são exploradas e que trabalham em todas essas condições mais negativas. O 

que vimos por exemplo na nossa investigação no Douro que acabou por derivar a pôr o foco na 

política local, para ver se havia alguma consciência disto, vimos que em todo o Douro havia uma 

presidente da câmara e zero medidas positivas… existiam algumas coisas sobre a violência contra as 

mulheres ou alguma coisa assim. Atualmente sabemos que existem duas câmaras (Santa Marta de 

Penaguião e Mesão Frio) que têm um plano municipal de igualdade, mas é muito recente… quando 

fizemos o nosso estudo não existiam e que Alijó acaba de ganhar um e que provavelmente nós vamos 

a colaborar, de resto não há nenhum tipo de apoio, portanto as mulheres que querem aprender, 

sabemos também através de dados do DouroTur que nos últimos anos cresceu muitíssimo, de uma 

forma muito bestial ou evidente, o turismo rural ou turismo de habitação e aí há muitas mulheres que 
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não tiveram nenhum tipo de apoio… e quando perguntamos às câmaras o porquê de não existir 

qualquer tipo de apoio no que toca ao empreendedorismo eles dizem que não descriminam se é 

homem ou mulher. Se há toda uma série de barreiras e desigualdades que as mulheres enfrentam para 

aceder ao mercado laboral, pois tem de se fazer algum tipo de medida que as empurre ou ajude e não 

a discriminar a ninguém, é simplesmente ajudar a quem está discriminada que é uma coisa 

completamente diferente. Nós estudamos estes conceitos e o que vemos é que no Douro as mulheres 

sempre foram muito do setor primário, através dos poucos dados que existem, há o setor terciário que 

é onde está o turismo. As mulheres no Douro trabalham muito em cuidados… em lares e escolas, ou 

seja, cuidar dos outros, algo na agricultura, mas em menor medida que os homens e ganhando menos 

e também no comércio. Depois teremos uma percentagem muito pequena de mulheres com carreiras 

universitárias ou com estudos académicos que podem estar em postos diretivos, mas pelo que temos 

recolhido, eu e algumas companheiras, está igual ou pior, digamos que evoluiu muito esta questão do 

turismo no Douro, mas também está muito concentrada em gente inversores, não há muitos 

experientes locais.  

Margarida Maia: Vamos continuar a nossa sessão e a nossa pergunta é: o que acha do preconceito 

existente no que toca a ver uma mulher a assumir um papel de liderança?  

Luzia Oca González: Há ainda muitos muros para derrubar, acho. Ainda é visto como algo fora do 

normal ou do “natural”. Às vezes nós trabalhamos sobre políticas ou fizemos entrevistas a várias 

mulheres em postos executivos de variação e estou agora mesmo a lembrar-me como era relatar um 

exemplo de liderança ou controlo social que eram submetidas, os comentários, as bocas, às vezes as 

mulheres eram controladas através de rumores, da crítica social, que deixava os filhos com outras 

pessoas, no caso de um homem nunca na vida existiriam estas questões. Elas, por exemplo, falavam 

dos espaços informais que se cozinham, na política, digamos, com influências nos bares ou 

restaurantes ou algo deste tipo, há muitas poucas mulheres e as mulheres não costumam se sentir 

muito confortáveis, portanto, isto seria na política, que é um campo de liderança mas estou a pensar 

também na entrevista que fez uma bolseira do projeto do DouroTur, uma bolseira muito brilhante que 

fez um mestrado sobre estas questões e uma mulher das que entrevistou que empreendeu um 

restaurante regional, digamos, num lugar muito turístico do Douro, relatava ao que foi submetida, o 

seu restaurante era o único lugar aberto naquela aldeia, então ela comentava como a gente ainda não 

está feita/preparada para ver uma mulher a liderar e a tomar iniciativa, a ser proprietária, o mesmo na 

política.  

José Fraga: Alguma vez se sentiu injustiçada por mulher e por trabalhar nesta área (embora não 

trabalhe mesmo na área do turismo)?  
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Luzia Oca González: Na minha vida pessoal muitas vezes, tal como a Margarida ou qualquer outra 

mulher. Tipos de coisas que nos podem dizer/fazer, desde a boca que ouvimos na rua de 

desconhecidos a coisas mais fortes, há menos valorização… tudo o que é feminino está desvalorizado, 

visto sempre como mais pequenos, inferiores, menos valorizado e em cima por seres uma mulher que 

trabalha no campo do género. Eu às vezes com algum colega que está sempre com uma piadita sobre 

a ideia feminista, pois bem são amigos e tal… não tanto com amigos, mas depois no geral é como um 

campo que se vê de aresta a aresta, como chata, pouco importante, como algo que não tem valor.  

Margarida Maia: Recolhemos ainda algumas informações no que toca às suas investigações, onde 

se foca de modo prioritário na igualdade de género, na violência de género, na intervenção social e 

na migração. A minha pergunta é: o que a levou a interessar-se por estes temas?  

Luzia Oca González: Bom, acho que chegava a parte anterior da entrevista, podem tirar informações 

daí. Um pouco foi a vida, os lugares onde estava e naqueles momentos, por exemplo naquela questão 

do turismo estava muito na Galiza nos anos 90, estava muito interessada nos professores de mudança 

rural que era o número 1, mas sempre quis colocar o foco nas mulheres porque sempre fui consciente 

de que há muito caminho a percorrer só para chegar a esses níveis. Sabem quem é Maria de Armas? 

Adelaide Cabete ou Ana Castro Osório? Mulheres muito importantes na república portuguesa que 

normalmente são umas completas desconhecidas; ou Carolina Ângelo, a primeira mulher a votar. Eu 

dou aulas sobre estas questões e ano atrás ano sigo a captar a mesma ignorância por parte das 

alunas/os, sempre tive essa consciência feminista e sempre pensei que havia que atender a estas 

questões. Eu trabalhei, por exemplo, depois de todo o trabalho de Cabo Verde e de investigação, parti 

de um projeto de intervenção, trabalhei com a comunidade e depois fiquei ligado a ela também por 

atos familiares, mas também pela questão da investigação e sempre me interessei por dar relevância 

ao valor das mulheres, um valor que muitas das vezes está oculto.  

Margarida Maia: Também sabemos que foi nomeada, em 2017, para a Comissão Técnica de 

Igualdade do Conselho da Cultura Galega (Instituição Consultora e Assessora da Junta da Galiza). 

Como é que se sentiu ao ver o seu trabalho ser reconhecido? E em que consiste o Conselho da Cultura 

Galela?  

Luzia Oca González: Primeiro senti-me pequenina digamos porque ali esta era a terceira no estatuto 

da Galiza, o estatuto é equivalente à constituição quando se cria a comunidade autónoma, o estatuto 

fala em 3 instituições basilares que são o Governo, a Junta ou a Assembleia que nós chamamos 

Parlamento e o Conselho da Cultura, que é uma instituição portanto basilar no nosso país da Galiza e 

nela um corpo funcionaria, há gente que trabalha lá e recebem mas depois toda outra gente na qual 

conta por convite ou qual implica que estejam a valorizar bem o teu trabalho desde logo e durante 

esses anos devo levar 5 anos mas bom, é um reconhecimento para qualquer um de nós que estávamos 
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aí e em concreto disto da igualdade, mas atualmente o centro de documentação é investigação em 

feminismos, já passou a ser algo ainda mais importante, um arquivo do centro de documentação e é 

muito satisfatório, isto dá trabalho mas ao mesmo tempo é um reconhecimento e permite-me a mim 

e às minhas companheiras fazer coisas muito interessantes, isso sim é muito institucional e também 

conhecer como funcionam outro tipo de instituições mais formais.  

José Fraga: Sabemos ainda que o seu trajeto profissional na UTAD tem sido marcado pelos seus 

projetos de intervenção social baseados em perspetivas de género na Galiza e em Cabo Verde e 

recebeu, assim, uma distinção na Galiza com o Prémio Vicente Risco de Ciências Sociais pelo seu 

livro “Cabo-verdianas em Burela (1978/2008): Migração, Relações de Género e Intervenção Social”. 

A minha pergunta é: qual é que foi a sua motivação para a escrita deste livro e como é que se sentiu 

ao ter vencido este prémio?  

Luzia Oca González: Senti-me muito bem, porque apanhou-me numa época profissional dura e foi 

uma das poucas alegrias daquela altura. O livro é parte da minha tese de doutoramento, só que a 

minha tese é que condensou 15 anos de trabalho cá e lá (Galiza e Cabo Verde) e é super extensa, 

podiam ser várias teses. Tinha 500 e tal páginas e no Vicente Risco apenas podias apresentar com 

300 páginas no máximo, a minha apresentei com 302 páginas que até andei a recortar já no fim. Foi 

um trabalho de edição feito por mim própria sobre a própria tese, não destaquei mais a parte que dizia 

respeito à Galiza. Eu confesso que não gosto muito de escrever, mas no caso da tese, também porque 

a tese começou com uma intervenção social, a minha história com Cabo Verde e com a gente cabo-

verdiana, mas agora mesmo tenho uma filha de 11 anos que acaba de passar por cá… o pai é cabo-

verdiano, tenho família, tenho uma mãe de adoção… isto acontece muito em antropologia, não quer 

dizer que todos os antropólogos falem de família a todo o lugar que vão, mas quando trabalhamos 

muito tempo com o mesmo contexto, pode ser família, podemos namorar, casar ou o que for, mas 

sempre estamos com círculos de amizade, de família, então a escrita da minha tese era com o objetivo 

de a fazer para consolidar a minha posição como professora porque havia um prazo para nos 

doutorarmos, mas também para condensar uma parte muito importante da minha vida profissional e 

também pessoal.  

Margarida Maia: Por fim, sabemos que teve uma participação, de 2016 a 2019, como investigadora 

no projeto “DOUROTUR - Turismo e inovação tecnológica no Douro”. A minha pergunta é: qual é 

o objetivo deste projeto e qual foi o seu papel no mesmo?  

Luzia Oca González: Bem, acho que vos falei um bocadinho no início, eu entrei um bocado porque 

faço parte do centro e porque entramos - o Xerardo que foi o coordenador e convidou-nos e a muitas 

pessoas para fazer parte, desde muitos ângulos e pontos de vista - e entre esse grupo estávamos 

pessoas de antropologia da UTAD, que não somos assim tantos, e muitos se dedicaram ao ambiente, 
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outros se dedicaram a outras coisas e eu adaptei um pouco o que eu gosto e sei, e na verdade é que 

aprendi muito porque nunca tinha reparado nesta questão de cruzar género e turismo e, aqui, podia 

também acrescentar o que falei no início, podia trazê-lo para aqui esta questão da segregação do 

mercado laboral, das desigualdades e trazer essa parte para cá. Para mim foi muito enriquecedor e 

muito motivador na verdade, um projeto muito interessante que depois nos abriu portas para outras 

coisas, por exemplo, a Câmara Municipal de Alijó acaba de ganhar algo favorável com uma 

candidatura de plano de igualdade e fomos contactar, eu trabalhei muito aqui com uma bolseira no 

DouroTur; com Ana Paula Rodrigues que é professora na área de marketing no curso de gestão, junto 

comigo ambas éramos responsáveis pela linha 3 do DouroTur; e depois trabalhei muito com a minha 

colega Vera Mendonça que é professora também em serviço social e com Nuno Sousa que também 

foi bolseiro depois do DouroTur. É com ele e elas que mais trabalhei, nunca trabalhei sozinha no 

Douro. Digamos que eu aprendi muito porque me introduzi a um campo que é mais laboral e 

desconhecia ou conhecia muito por cima. Por outro lado, a Câmara Municipal de Armamar, que 

conhecia a vereadora acho que vice-presidente, a Cláudia, não me lembro do apelido, uma mulher 

muito interessante, e estão a criar um Centro de Interpretação da mulher Duriense em Armamar e 

estão a pedir-me conselhos e ajuda/apoio para a planificação. Tenho a ideia de poder pedir a alunos 

e alunas que são do Douro para recolherem memórias das mulheres que se calhar também vocês terão 

um bom grupo porque eu tenho muito contacto com serviço social, psicologia e, por aí, onde dou 

aulas, mas sim que estão a abrir novos caminhos nesta questão da igualdade, já não só no turismo, 

digamos um bocado a nível mais geral.  

José Fraga: Bom, acho que já não temos mais questões. Queríamos agradecer, mais uma vez, por ter 

aceite o nosso convite e pela sua disponibilidade 
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Entrevista 10 – A íntima conexão entre cultura e turismo. Diálogo com João 

Ribeiro da Silva (Direção Regional de Cultura do Norte, DRCN) 

 

 

 

 

Entrevistadores: Tiago Martins (martins.tiagoribeiro27@gmail.com) e José Cunha 

(josec7728@gmail.com) 

 

Entrevistadores: Quem é você e qual o seu percurso académico?  

João Silva: João Ribeiro da Silva, nascido no Porto, vivo em Vila Real desde 1995: comecei por dar 

aulas 5 anos, aqui por Vila Real e nas redondezas; depois entrei para a Câmara Municipal de Vila 

Real há cerca de 20 anos, onde trabalhei sempre nos museus. Desde 2002 fui diretor do Museus de 

Arqueologia e Numismática, e depois com a abertura do Museu da Vila Velha fui diretor até abril de 

2018, data em que entrei para Direção Regional de Cultura do Norte, onde estou agora a trabalhar. 

mailto:martins.tiagoribeiro27@gmail.com
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Continuo a ser técnico da Câmara Municipal, mas estou aqui em comissão de serviço. Sou licenciado 

em Ciências Históricas – Ramo Científico na Universidade Portucalense, no Porto, tenho uma pós-

graduação em gestão estratégica do património e administração publica e autárquica e sou mestre em 

Museologia e Património Cultural, pela Universidade de Coimbra.   

Entrevistadores: O porquê de ter seguido o curso de ciências históricas?  

João Silva: Foi uma escolha muito pouco natural, mas ainda assim curiosa: eu nunca fui um aluno 

muito bom, antes pelo contrário, até ao secundário fui um aluno mediano. Não gostava de estudar, 

não sabia para o que havia de ir, mas quando chegávamos ao 9º ano tínhamos que escolher a área que 

queríamos… Não sabia o que haveria de seguir, mas acabei por escolher Humanidades, para fugir da 

matemática (embora fosse bom a matemática, mas à disciplina não era). Fui para a área de jornalismo 

e, quando cheguei ao 12º ano, foi quando me deu o click e comecei a ganhar o gosto por estudar: fiz 

uma análise ao meu percurso para saber o que haveria de seguir e fiquei um bocado na dúvida. Entrei 

em Relações Internacionais, mas entrei na terceira fase, já uma fase tardia e optei por não ir. No ano 

seguinte entrei na Portucalense em Direito e História, fiz uma análise ao meu percurso anterior e, de 

facto, apesar de eu não gostar da disciplina os professores que me tinham marcado mais desde o 8º 

ano tinham sido os professores de História, pelo que decidi ir para História – e transformou-se numa 

paixão aquilo que tinha sido um último recurso, e foi aí que me tornei um bom aluno, gostava do que 

fazia e isso marcou a minha carreira toda para o futuro, porque depois dei aulas de História, e acabei 

por trabalhar sempre nas áreas de museus e património.   

Entrevistadores: Como é que ligou a história ao turismo? qual o seu motivo?  

João Silva: A relação entre o turismo e a cultura é muito interessante. Até há relativamente pouco 

tempo eram duas áreas que estavam “de costas voltadas”, as pessoas da cultura achavam que o turismo 

só vinha estragar a cultura, o turismo achava que a cultura era um assessório fraquinho que era “uma 

seca” para quem dela usufruía. E só na última década é que se começou a perceber esta relação de 

“win-win”, a cultura ganha se utilizar o turismo como uma fonte de financiamento e rendimento, não 

deixando estragar a parte cultural, e o turismo ganha muito porque a cultura é um recurso riquíssimo 

e o público é cada vez mais diversificado, deixou de ser só turismo de praia, e a cultura é cada vez 

mais um recurso turístico muito importante. A minha relação com o turismo foi quase intuitiva. A 

minha primeira ideia, como dei aulas antes de vir para a câmara e de trabalhar nos museus, o meu 

primeiro projeto foi trabalhar em serviço educativo, nem tinha nada a ver com o turismo. Por isso a 

ideia era fazer com que os jovens que viessem visitar o museu acabassem por ter uma relação com a 

educação não formal, pois a formal eles já têm na escola, e normalmente para os jovens a disciplina 

de História é uma seca (passe a generalização), e a minha ideia era transformar a experiência dos 

jovens nos museus numa coisa agradável, para que eles pudessem aprender a ver, terem a noção do 
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que estavam a fazer, tornar a visita o mais agradável possível para que aprendessem História quase 

sem dar conta. E fazer entender também aos professores que a relação com o museu era mais do que 

apenas uma mera visita. Para além das visitas começamos a fazer ateliês, cursos, formações, 

workshops e depois a minha ligação com o turismo começa também por aí. Na altura éramos muito 

contactados porque não havia visitas organizadas, a Vila Real, havia apenas à Casa de Mateus. Então 

o que começámos a fazer, quando éramos contactados por muitas pessoas que eram do Norte e diziam 

que não valia a pena alugarem um, dois autocarros para virem aqui visitar apenas um museu (por 

muito interessante que fosse), foi propor percursos de meio dia ou até de um dia para que cá viessem. 

Começávamos pelo museu, fazíamos a visita à Vila Velha, íamos lá ver o cemitério e o porquê de 

Vila Real ter nascido ali, e fazíamos um percurso histórico/turístico pelo centro da cidade, e isso 

começou a ter muito interesse e a ser muito procurado; depois fizemos uma coisa muito interessante, 

de forma quase intuitiva ligámo-nos às histórias da Vila e às suas tradições, como as ganchas de São 

Brás e o Pito de Santa Luzia, e começámos a fazer atividades que ligavam as duas coisas. Começámos 

a convidar as pessoas que faziam as ganchas a vir mais para perto de onde nós fazíamos as visitas, 

depois fizemos workshops com as pastelarias, em que contávamos as histórias das ganchas e do pito, 

fazíamos aquela ligação à marotice porque funcionava como chamariz, e quando íamos com os alunos 

fazer esse tipo de workshops eles levavam os pais nas semanas seguintes. E foi graças ao museu que 

se deu um pontapé de saída para fazer um aproveitamento turístico que não foi programado, foi mais 

intuitivo, percebemos que havia aqueles recursos que estavam a ser pouco aproveitados, e que 

podíamos maximizar este aproveitamento para pessoas fora da localidade; e depois estes movimentos 

vão ganhando visibilidade e aí sim, já se começa a trabalhar de outra forma, quando vemos isto a 

tornar-se um produto grande do qual já se fazem publicações e muito mais.   

Entrevistadores: Em que consiste o seu trabalho na Direção Regional de Cultura do Norte?  

João Silva: Aqui sou chefe da Divisão de Promoção e Dinamização Cultural, ou seja, a Direção 

Regional de Cultura do Norte é uma espécie de “braço” do Ministério da Cultura, que tem a sede em 

Vila Real e os serviços espalhados pelo Norte, da margem esquerda do rio Douro (que ainda apanha 

localidades como Lamego ou Resende, entre outras) para cima – são oitenta e seis municípios no 

território “sob alçada” da DRCN, que tem serviços espalhados um pouco por todo o lado. Temos sete 

museus, dois em Braga, dois em Guimarães (onde, para além dos museus, temos o Castelo), temos 

ainda o Museu de Lamego (e rede de monumentos do Vale do Varosa), o Museu de Miranda do 

Douro, o Museu de Bragança (e a Domus Municipalis), por isso estamos a falar de uma grande 

quantidade de equipamentos, espaços… E o património cultural de todo o Norte que não esteja 

entregue a câmaras municipais é gerido pela Direção Regional de Cultura do Norte. Aquilo que eu 

faço na minha divisão é coordenar os projetos culturais desta área, sejam projetos próprios que nós 
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temos, como por exemplo de edição ou de coordenação com outras regiões como a Galiza, varias 

áreas como a literatura, artes plásticas, entre outras; e da programação cultural um pouco por todo o 

Norte, e também com ligação cultural ao território através de apoios financeiros que são atribuídos 

anualmente. Por isso, assim muito resumidamente, é isto que eu faço na DRCN.   

Entrevistadores: Que técnicas é que usam para saber que regiões é que tem mais afluência de 

visitantes, e como é que fazem esse estudo do turismo?  

João Silva: Nós em teoria não nos preocupamos com isso, isso é preocupação para o Turismo do 

Porto e Norte de Portugal e para as instituições que estão ligadas ao turismo diretamente. O que nós 

fazemos é valorizar o melhor possível os nossos recursos culturais e permitir que eles se transformem, 

sempre que possível, em recursos turísticos de uma forma sustentável – isso é a nossa maior 

preocupação, é preservar o melhor possível a cultura para que ela possa servir para outros fins, 

nomeadamente para o fim turístico, mas quem diz o turístico, diz o económico ou até mesmo o social. 

Mas a ideia principal é essa, o que temos muitas vezes é uma relação estreita com o Turismo do Porto 

e Norte de Portugal para sabermos os indicadores que eles usam para aplicarmos nos projetos comuns, 

que nos permitam maximizar o recurso turístico. Lembro-me que temos agora o projeto da Casa de 

Miguel Torga, que é um projeto que é apoiado pelo Valorizar, um programa do Turismo de Portugal. 

Estamos a constituir uma rede que vai ser lançada para a semana, uma Rede de Arte e Arquitetura 

Contemporânea no Norte de Portugal, é uma candidatura que tem uma articulação muito estreita com 

as entidades do turismo que já mencionei, isto porque pretendemos instituir uma rede que faça com 

que os turistas andem de um lado para o outro, entre os vários parceiros. E para fazermos isso tivemos 

de ter acesso aos indicadores de turismo, para perceber quais eram os monumentos e os espaços de 

arte contemporânea a incluir, e de que forma é que os podemos valorizar. Sabemos por outro lado 

que há localidades que estão mais que aproveitadas e com os indicadores é possível fazer com que 

todas a áreas sejam comunicadas de forma a serem melhor aproveitadas pelos turistas nas suas visitas. 

Há que criar produtos turísticos que permitam que os visitantes consigam ver e aproveitar todos os 

espaços, neste caso de arte contemporânea, e aqueles que conseguem ficar mais tempo então, esses 

sim, que possam fazer o percurso por todo o Norte e que percorram todas as localidades. E aí temos 

que vender tudo o que for património, desde a comida, aos vinhos ou até mesmo a paisagem, criar 

um produto que permita ao visitante aproveitar tudo das regiões que visita.   

Entrevistadores: Acha que o trabalho que desenvolve na Direção Regional de Cultura do Norte 

tem alguma influência direta na qualidade da visita?  

João Silva: Acho que sim. Já foi tempo em que estes dois setores trabalhavam “de costas voltadas”. 

Quando o turismo procurava “fazer produtos” e não ganhava com o conhecimento que esses produtos 

tinham, a relação acabava por não ser de win-win, não ganhavam tudo, pois o turismo procurava 
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apenas maximizar e esquecia a valorização do espaço. Nos últimos anos não, o que se vê é o contrário, 

é o procurar conhecer o mais possível aquilo que estamos a trabalhar e tirar o melhor daquilo com 

que se está a trabalhar. Por exemplo, o facto de eu ser formado em museologia e património cultural 

ajudou-me a perceber melhor os museus, e ajudou-me a perceber e a mostrar melhor as coleções e 

exposições que nós tínhamos lá, como torná-las apetecíveis para quem nos visita. Com alunos da 

UTAD, por exemplo, fizemos umas experiências em que eles vieram digitalizar umas pequenas 

moedas de ouro, e púnhamos aquelas molduras digitais para que o visitante pudesse ver a moeda toda 

e não só a parte de cima (anverso), que era a única que se conseguia ver pois a moeda ficava exposta 

em cima do suporte e não era possível ver as duas partes, e isso acabava por criar alguma curiosidade 

e fazia com que as pessoas fossem mais vezes visitar a exposição. Isso era uma coisa que nós 

promovíamos, e se subirmos essa escala para o património cultural, fazemos com que o turista fique 

a perceber mais daquilo que visita, e não pensar só que é bonito e ficar por aí. Assim consegue 

valorizar-se mais a experiência do turista, permite aproveitar ao máximo dos recursos que nós temos, 

“quanto mais conheceres mais sabes aquilo que podes utilizar”, e depois decidimos como aproveitar 

a informação, consoante o tipo de pessoa que está a visitar o que quer que seja.   

Entrevistadores: Que tipos de problema é que se depara no dia a dia na Direção Regional de 

Cultura do Norte ligados ao turismo?  

João Silva: A maior parte dos problemas com que nos deparamos tem a ver com alguma falta de 

informação das pessoas que visitam o os monumentos, porque muitas das vezes não sabem o que 

estão a fazer e, por isso, de uma forma ignorante danificam o património, e eu digo ignorantemente 

porque muitas das vezes não têm consciência do que estão a fazer, embora haja outras que sabem mas 

fazem na mesma, porque simplesmente não lhes interessa: e depois é o problema do excesso de 

utilização turística que se verifica em alguns casos. Primeiro de tudo as visitas devem ser sustentáveis, 

e quando assim não é, quando há uma maior massificação (não se verifica em muitos sítios 

felizmente), quando isso acontece  

é evidente que o desgaste do património é muito maior, e o aproveitamento por partes dos visitantes 

é menor.   

Entrevistadores: Quais são as ideias para o futuro na Direção Regional de Cultura do Norte 

ligadas ao turismo?  

João Silva: Temos vários projetos relacionados com a área do turismo, a arte contemporânea, como 

já disse, é um projeto que foi candidato a fundos comunitários, foi aprovado e vai ser implementado 

e apresentado na próxima semana. É um projeto que foi considerado com muito interesse, que ainda 

não foi lançado no Norte de Portugal e já está previsto escalá-lo a nível nacional, ou seja, o projeto 

que era a arte e cultura contemporânea no Norte de Portugal, para ser Arte e Contemporânea em 
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Portugal. A Casa Miguel Torga, que fica em S. Martinho de Anta, que foi doada ao Estado pela sua 

filha, também foi feito o projeto e a candidatura ao Turismo de Portugal, programa Valorizar, foi feito 

o arranjo dos espaços exteriores que está praticamente terminado, e está a ser feito um plano de 

comunicação. Temos os Escritores a Norte que é já um projeto antigo, que permite a quem estiver 

interessado no turismo literário possa fazer percursos, e tendo com âncoras as casas dos escritores a 

Norte, permite fazer a geografia literária dos autores em cada um dos locais. A nossa ligação com a 

Galiza, com base na literatura, é muito forte, fazemos conferências (já fizemos várias, incluindo na 

UTAD), conversas com escritores, temos residências artísticas na área da ilustração na Galiza, e 

temos ainda em funcionamento a rede dos museus e dos monumentos.  
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Entrevista 11 – Empreendedorismo e criatividade em turismo. Diálogo com 

Nuno Abranja (Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE) 

 

 

 

Entrevistadoras: Sara Silva (sarabonequita@gmail.com) e Lara Carvalho (laracarvalho-

16@hotmail.com)  

 

 

 

Entrevistadores: Onde se formou?  

Nuno Abranja: Na resposta a esta pergunta, o investigador Nuno Abranja respondeu que tirou o 

bacharelato em 1998, no Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE), a licenciatura na 

Lusófona, 1998, depois o Mestrado na Universidade de Aveiro em 2005 e, depois, o doutoramento 

na Universidade de Cádiz (Andaluzia, Espanha) em 2013.  

Entrevistadores: Qual foi o seu percurso formativo?  

Nuno Abranja: O seu percurso como estudante foi bastante empreendedor, participou na Tuna, 

participou como presidente na Associação de Estudantes e foi sempre dando prioridade à 

aprendizagem. Em 1998 começou a trabalhar num hotel, depois trabalhou numa agência de viagens 

passou pela restauração e, em 2001, entrou como professor no ensino superior.  

Entrevistadores: Porquê e como decidiu investigar turismo?  

Nuno Abranja: O turismo foi sempre a sua grande paixão. Quando começou em 1995 o seu curso 

chamava-se ‘’Turismo, Hotelaria e Termalismo’’ e ainda hoje se identifica muito com o turismo e 

por essa razão e por ter trabalhado no mercado e quando começou a dar aulas juntou o melhor dos 

seus dois mundos que era poder ensinar turismo e juntar as duas grandes áreas que gosta imenso e, a 

partir daí, poder investigar nessa área.  

mailto:sarabonequita@gmail.com
mailto:laracarvalho-16@hotmail.com
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Entrevistadores: O que é para você o turismo? E a investigação do turismo?  

Nuno Abranja: Para o investigador é uma atividade em que nela própria satisfaz a maravilha da vida 

de muita gente. Leva muito a sério pois há muita gente que trabalha um ano inteiro a pensar nos 15 

dias que irão ter de férias e se algo correr mal as pessoas só vão repetir esse momento de férias para 

o ano e vê o turismo como uma atividade que realiza sonhos e une as pessoas e só com a pandemia é 

que muita gente percebeu a importância não só a nível económico, social e cultural porque se não há 

ninguém para consumir os produtos não há grande uso nos mesmos.  

Entrevistadores: Que temas – objetos – problemas de investigação abordou e aborda?  

Nuno Abranja: A investigação incide no turismo em geral, onde incide mais a sua investigação é na 

hotelaria, a nível científico, o turismo incide mais no empreendedorismo. E uma área mais comercial 

na hotelaria.  

Entrevistadores: Em que contextos, zonas geográficas estudou esses problemas?  

Nuno Abranja: Os contextos têm a ver com a área da academia. Referiu que é editor executivo da 

revista científica Tourism and Hospitality International Journal, onde o Prof. Xerardo Pereiro integra 

a comissão científica. E esses contextos são para publicação pois afirma que a investigação deve ser 

publicada. Partilhar com o mercado para ajudar na sua qualidade.  

Entrevistadores: Com que metodologias e técnicas de investigação? E porque motivos?  

Nuno Abranja: A investigação-ação. Principalmente quando começou a estudar empreendedorismo, 

no sentido de se os seus alunos estavam preparados para ser empreendedores ou para serem 

empregados. Investigação descritiva mais em análises de textos, leituras.  

Entrevistadores: Como classificaria a sua investigação: básica, aplicada, teórico, prática, teórico-

prática…?  

Nuno Abranja: A sua investigação é aplicada.  

Entrevistadores: Qual o seu ponto de vista sobre o valor da investigação do turismo? Qual deve ser 

o seu uso?  

Nuno Abranja: Disse que tenta fazer a sua investigação da forma mais simplificada possível para 

que toda a gente possa ler, entender e aplicá-la. O valor que dá é o valor que o mercado consegue 

atribuir.  

Entrevistadores: Que valor dá à investigação do turismo para o desenho de produtos turísticos e a 

planificação de destinos?  

Nuno Abranja: A conclusão que tira de um estudo que fez é que nós somos programados para fazer 

as coisas e não para a criação das mesmas e a sua investigação atua nesse sentido, de aprender a criar 

e tentar de alguma forma a incentivar as pessoas a serem mais empreendedoras a criar atividades, 

baseado mais no empreendedorismo.  
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Entrevistadores: Contribui a sua investigação para melhorar as políticas do turismo e as experiências 

turísticas?  

Nuno Abranja: Nuno acredita que sim, que a sua investigação traz uma melhoria para a sociedade 

senão não faz sentido continuar a lutar nesse caminho.  

Entrevistadores: Que relação deve ter a investigação do turismo com o mundo empresarial turístico?  

Nuno Abranja: Grande. A ligação tem de ser fundamental. Hoje não há grande relação entre as 

empresas e a academia no que toca à investigação até porque muitas das empresas ligadas ao turismo 

são microempresas e acabam por não investir na investigação. No mercado português, as empresas 

são pequenas ou micro e então não veem a investigação como uma boa área de investimento pois os 

resultados não são imediatos.  

Entrevistadores: De que forma a investigação do turismo pode contribuir para um turismo mais 

sustentável, responsável e inclusivo?  

Nuno Abranja: Pode contribuir de forma total. Esta paragem forçada com a pandemia é fundamental 

para uma reflexão e temos de melhorar o turismo que nós tínhamos para um turismo melhor, e a 

investigação tem que criar soluções para um turismo melhor pensando no bem-estar geral.  

Entrevistadores: Que importância outorga à investigação disciplinar, multidisciplinar e 

interdisciplinar no campo do turismo?  

Nuno Abranja: A importância é elevada, pois pensa o turismo como o resultado de várias ciências: 

antropologia, sociologia, psicologia, economia. O campo transdisciplinar é fundamental. Outorga 

uma elevada importância à transdisciplinaridade que tem de existir na investigação turística.  

Entrevistadores: Quais são os objetos – problemas de investigação que devemos estudar os 

investigadores do turismo?  

Nuno Abranja: A área fundamental no futuro do turismo tem de ser sempre a pensar em soluções 

para melhorar o turismo. E os objetos de estudo principais têm de estar associados às tecnologias, 

tendências, previsões, à simbiose entre a economia e a sociedade, à sustentabilidade, 

empreendedorismo, criação de empresas saudáveis. Diz que tudo o que tenha a ver com ideias novas 

são temas bem-vindos para o turismo. 

Entrevistadores: Por fim fizemos uma pergunta sobre o nosso tema que é ‘’a importância das cadeias 

hoteleiras para o valor turístico’’?  

Nuno Abranja: o investigador Nuno Abranja responde dizendo que as cadeias hoteleiras são 

fundamentais porque são elas que muitas das vezes fazem o destino turístico crescer, em que atrás 

dessas cadeias vem sempre um efeito multiplicador. Menciona que se tiver uma cadeia Hilton por 

exemplo, numa determinada região seguramente que atrás dessa cadeia vão sempre haver empresas 

de animação turística, agência de viagens. Porque são hotéis com um determinado nº de quartos que 



                                 

                                                                                                

111 

 

atrai muita gente, não só com a questão do alojamento, como a área de eventos, negócios. Mas por 

vezes traz desvantagens que é não pensam na comunidade local, em certas ocasiões, e ser um 

desenvolvimento pouco sustentável, embora a hotelaria tenha atualmente mais cuidado e tenta ter 

sempre um efeito saudável na população onde está inserida. 
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Entrevista 12 – O turismo como profissão. Diálogo com Helena Correia (Instituto 

Superior de Ciências Educativas (ISCE) 

 

 

 

 

 

Entrevistadoras: Lara Matias (laramatias1605@gmail.com) e Vanessa Rodrigues 

(vsr281201@gmail.com) 

 

 

Entrevistadoras: Onde se formou?  

Helena Correia: Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE)– Odivelas  

Entrevistadoras: Qual foi o seu percurso formativo? 

Helena Correia: Tirou o bacharelato, de seguida Licenciatura, mais tarde fez três pós-graduações e 

uma especialização na área de turismo e as outras duas têm desenvolvimento rural e regional. 

Entrevistadoras: Por quê e como decidiu investigar turismo?  

Helena Correia: Revela ter entrado na área de turismo por acaso, acabando por ser a sua paixão, não 

quis desistir sem experimentar o curso e confessa ter sido a melhor coisa.  

Entrevistadoras: O que é para você o turismo? E a investigação do turismo?   

mailto:laramatias1605@gmail.com
mailto:vsr281201@gmail.com
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Helena Correia: O turismo para além de fazer com que haja um fluxo de pessoas a nível mundial, 

faz com que haja viagens, conhecimento de outras culturas, ou seja, tudo o que há de positivo. O 

turismo é uma ciência que foi estudada, é estudada e, ainda, deve ser estudada de forma mais 

profunda. Hoje em dia vê-se que é cada vez mais importante porque é uma área que emprega a maior 

parte das pessoas, seja sazonal ou não, especialmente em países como Portugal. É uma área que 

abrange o desporto, a cultura, e outros, como um “tentáculo”, ou seja, vai buscar várias áreas, 

desenvolve-as e ainda as promove. 

Entrevistadoras: Qual o seu ponto de vista sobre o valor da investigação do turismo?  

Helena Correia: É uma área que está cada vez mais a ser estudada, a ser complementada com outras 

áreas, sendo o marketing uma delas, e muito importante, mas a investigação do comportamento das 

pessoas e o porquê de cada vez se viajar mais e a curiosidade e a necessidade, seja de negócios ou de 

lazer, porque simplesmente, é necessário. Se não tivermos a parte do lazer, a nossa parte mental 

começa a ser danificada, e o turismo é saúde também. A investigação dos efeitos colaterais que o 

turismo em enquanto ciência na vida do ser humano, é extremamente importante, mas há alguém que 

tem que envergar por aí 

Entrevistadoras: Que relação deve ter a investigação do turismo com o mundo empresarial turístico?  

Helena Correia: Neste caso o turismo é uma indústria com ainda mais peso e com mais carácter, 

visto de uma forma muito mais séria com mais peso na sociedade. Tem de ir buscar a parte científica, 

da investigação porque senão torna-se aquilo abrejeiro, muito superficial, o turismo é algo que os 

outros trabalham e eu faço de lazer, não, era aquilo que eu estava a dizer, do que implica na vida de 

cada um, seja por questão monetária que a uns prende no sentido de sustento, o seu modo de vida. 

Por outro lado, para aqueles que vão tirar partido desta área que cada vez tem de ser mais levada a 

sério. É cada vez mais levada a sério pela questão monetária e não pelos benefícios que traz no sentido 

humanitário, mas sim no sentido económico. Precisamos da parte económica, da parte social, da parte 

humana, ainda não foi investigada nesse ponto. 

Entrevistadoras: De que forma a investigação do turismo pode contribuir para um turismo mais 

sustentável, responsável e inclusivo?  

Helena Correia: Relativamente a essa pergunta, sempre se falou que o turismo de massas era aquele 

que não é nada bom para o turismo, como vocês sabem, porque aquele que é já um tipo de turismo 

pensado/estratificado para os mercados muito específicos. Temos de ter cuidado porque um daqueles 

que prejudica mais o ambiente em todos os patamares é o turismo, o ser humano é um “bicho”, um 

animal racional, mas que às vezes parece irracional, não pensa no futuro. O que interessa é o agora, 

o futuro não interessa, não interessam os filhos e netos que aí vêm, é muito egoísta. 
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Entrevistadoras: Que importância outorga à investigação disciplinar, multidisciplinar e 

interdisciplinar no campo do turismo?  

Helena Correia: Relativamente a esse assunto, aquilo que eu acho é que a investigação a nível de 

disciplinas é extremamente importante e pode ter uma forma de fazer com que agora as novas 

gerações ligadas às licenciaturas em turismo, que são vocês, que tenham uma visão muito maior, 

alargada, abrangente. Eu na minha altura não tinha internet para estar a fazer trabalhos, estar assim 

(no zoom), era muito mais limitado. Vocês não estão muito mais alargados a nível de horizontes o 

que faz com que se aproveitem as vossas ideias que são muito mais atuais. 

Entrevistadoras: Quais são os objetos – problemas de investigação que devemos estudar os 

investigadores do turismo?   

Helena Correia: Neste momento nós podemos tirar desta área a mais afetada, nesta pandemia, seria 

de investigar esta situação, retirar ilações e, ao mesmo tempo, ver outras alternativas, que não existem 

muitas, se há o fecho é porque não há muitas alternativas possíveis para o mais rápido possível poder 

recuperar o mais rápido após um impacto que teve a pandemia no turismo. Por outro lado, tirar 

“partido” desta situação para poder melhorar o que está errado no turismo, algumas situações, o 

turismo paga pouco e por vezes a quem tem poucas qualificações. Enquanto não tivermos bons 

profissionais na área do turismo, vamos ter uma má prestação de serviços.  

Entrevistadoras: Que dicas tem para futuros profissionais? 

Helena Correia: Aquilo que eu posso dizer é que espero que vocês sejam umas excelentes 

investigadoras para o futuro, sejam umas excelentes colegas. Espero que eu vos tenha enriquecido 

como vocês me enriqueceram com as vossas perguntas, fizeram-me reviver. Os meus olhos brilham 

quando falam do turismo. Para o futuro tentem ser o mais ‘estratega’ possível, usem isto (apontou 

para o cérebro) e isto (apontou para o coração), ser equilibrado e racional vocês vão chegar longe. 

Amar a profissão, vão buscar forças onde não as têm. Vão conhecer pessoas formidáveis, porque o 

turismo tem essa vertente, façam com que este país, a região Norte vos dê valor enquanto 

profissionais, não se deixem menosprezar pela sociedade. Estudem o turismo ambiental porque vai 

ser o futuro e usem sempre as novas terapias, as pessoas vão muito por aí. 
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Entrevista 13 – Diferenças culturais e turismo. Diálogo com Eduardo Meilke 

(King Abdulaziz University, Jeddah, Makkah Province, Saudi Arabia (KAU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistadoras: Maria Goreti Oliveira Machado (mgom_18@hotmail.com) e Rita Rafaela Oliveira 

Nogueira (Ritarafaela2001@gmail.com)  

 

 

Goreti: Boa tarde, nós somos alunas do 1ºano da licenciatura em turismo e estamos a desenvolver 

um projeto para a cadeira de Métodos Qualitativos em Turismo. O docente é o Xerardo Pereiro e o 

nosso projeto consiste nas preocupações e riscos em viajar para a Arábia Saudita. Vamos começar 

com algumas perguntas mais pessoais e depois vamos abordar mais o nosso tema de riscos e 

preocupações em viajar para a Arábia Saudita. 

Rita: A sua profissão? 

Eduardo: Eu sou professor de Turismo. 

Goreti: Na Arábia Saudita? 

Eduardo: Sim 

Goreti: Queríamos saber quais são os tipos de publicações em relação ao turismo que você publica? 

mailto:mgom_18@hotmail.com
mailto:ritarafaela2001@gmail.com
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Eduardo: Lá eu publico textos, orientações para pequenos municípios a fazer o desenvolvimento 

turístico de uma forma mais competitiva, mais sustentável, mais responsável, de olho no mercado, de 

olho nas suas tradições, de olho no empresário local, de olho nos eventos locais, de forma a fazer uma 

engrenagem para que o destino turístico possa ser criado, não importa se a cidade tem 1 milhão de 

habitantes, ou se tem um povoado que tem 10 mil habitantes. 

Rita: A próxima pergunta é onde se formou? 

Eduardo: Eu me formei no Paraná, Curitiba, na minha cidade eu fiz o meu mestrado em ciências 

florestais na mesma cidade e fiz o doutoramento em turismo em Espanha, na Universidade de Málaga. 

Goreti: E o seu percurso formativo? 

Eduardo: Eu sou engenheiro agrónomo de formação, tenho muito envolvimento na questão do rural, 

aí eu trabalhei 1 ano na profissão, não gostei, achei horroroso porque queria falar com pessoas e não 

plantas e aí em comecei a dar aulas, junto com o meu mestrado, já tenho 21 anos de profissão de dar 

aulas em faculdades de turismo, comecei numa faculdade particular, tive 6 anos lá ,depois eu 

mudei….começou a minha vida cigana, depois mudei 2 anos na Baía, depois 1 ano na Inglaterra, 5 

anos no Rio de Janeiro e 4 anos aqui na Arábia Saudita. 

Goreti: Então só está a morar há 4 anos na Arábia Saudita? 

Eduardo: E já está ótimo, está bom. 

Goreti: Qual é o próximo passo? 

Eduardo: O próximo passo só Deus sabe… 

Goreti: Qual foi o seu motivo para começar a estudar e a investigar o turismo? 

Eduardo: Porque o turismo é uma forma muito bacana em direção de emprego e rendas, sem muita 

qualificação, eu vou me explicar aí, você precisa de qualificação quando você trabalha num hotel, 

quando você é guia de turismo, quando trabalha em eventos, mas quando você olha para pequenas 

cidades você tem pequenas economias, em que já nasceu numa família que trabalha com isso, então 

por aí entende o turista simplesmente a saber sorrir, então tem muitas coisas que é possível fazer com 

o turismo que você não exige, um treinamento absurdo como por exemplo se foi ou não funcionário 

a trabalhar no ramo de automóveis, esse cara vai ter que fazer uma técnica muito grande para entender 

como é que o carro funciona, no turismo você não precisa disso, porém turismo é uma atividade muito 

interessante porque envolve vários setores e serviços, está distribuído no território, você tem, quando 

você viaja tem de pensar comer, onde vai dormir, o que vai fazer, vários serviços, e normalmente 

esses serviços estão desconectados e o meu trabalho é fazer a conexão entre eles. O turismo é uma 

maneira muito fácil de você combater pobreza, de você promover pequenas áreas rurais, transformar, 

dar outro significado para áreas que normalmente são abandonadas e várias áreas em Portugal, 

Espanha que eu sei que são povoados por extremamente pessoas idosas e um dia quando esses pessoas 
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morrerem, vão sumir e a ideia é você trazer outros significados, oportunidades, o turismo tem tudo a 

ver com tudo isso, e isso é a minha filosofia, trabalho com o turismo comunitário, eu gosto muito de 

desenvolver o progresso comunitário que mostra que as comunidades tem muito para mostrar, é só 

saber colocá-las no mercado de uma forma correta, mas para isso é preciso de facto estudar turismo, 

estudar como as coisas funcionam, estudar muitos estudos de caso, muitos exemplos na Europa, que 

acontece todos os dias e exemplos bons, e incentivos interessantes, o turismo é muito bacano. 

Rita: O que é para você o turismo? O que acha do turismo? 

Eduardo: O turismo é uma forma, é mais ou menos a resposta anterior, o turismo para mim é a 

geração de emprego e renda local, é você trazer significado para o território, dar uma significância 

para qualquer lugar, eu costumo dizer que tudo é ‘turismado’, você pode ‘turismar’ tudo, só que tem 

de ter técnica, tem de ter pegada de mercado, tem de entender como é que funciona o gosto do 

consumidor, a geração de vocês e a minha geração compra diferente, é outro tipo de consumismo, tal 

como vocês vêm o mundo é diferente como eu vejo, e então para mim turismo tem essa importância 

de trazer significados plurais para territórios bonitos, Portugal tem áreas lindíssimas, todo o país tem, 

então para mim é ‘turismado’. 

Goreti: E que tipos de problemas, você, ao longo da investigação do turismo e ao longo do seu 

percurso abordou e continua a abordar? 

Eduardo: Nós lidamos com o turismo de atividade comercial, ponto, é um serviço que você compra 

e vende e o principal problema que eu vejo é uma boa parte da ignorância do poder público das 

administrações públicas, de entender que elas mesmas tem um papel claro quando se fala em turismo 

então a minha dificuldade é que os governos, são muito vaidosos, e acabam por atrapalhar o processo 

de desenvolvimento turístico do que ajudam, e porque? Porque o empresário turístico ele acha que a 

culpa da existência dele, do sucesso dele, não é totalmente dele, é do governo, então o governo tem 

de dar solução para tudo e no turismo não, é uma atividade comercial, as pessoas gostam eles gostam, 

então para mim é muito claro o papel do poder público, das administrações públicas, é muito claro o 

papel do empresário, é muito claro o papel das associações cooperativas, o terceiro setor, o sindicato 

e o que eu encontro é uma mistura sobre posições de papéis que acabam atrapalhando e muito, em 

todos os países em que eu já fiz projeto, no México, na Colômbia Argentina, Brasil, Arábia, Inglaterra, 

Espanha e a gente vê o mesmo problema, eu vejo aquela trilogia do horror, ai a minha cidade tem 

potencial, mas não é explorado por falta de divulgação, aí o cara entra nesse tripe do horror e ele 

nunca dá uma solução, porque ele diz no final, ele acha que o governo tem de ajudar, não o governo 

não tem de ajudar, o governo tem de manter a cidade limpa, segura e bonita o resto é o empresariado 

que faz e a própria população. Quando o poder público começa a se meter no mercado turístico ele 

sempre faz bobagem, ele sempre erra, dificilmente ele acerta, ele pode acertar até a página 2 vira para 
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a página 3 já está a errar, porque é muito vaidoso, e isso é em todos os níveis, tanto a nível de nação, 

de povoado, vila, estado, província é sempre a mesma coisa e não importa a cor da pessoa, a língua 

que ela fala, os problemas seguem os mesmos pelo menos na minha experiencia dos meus 20 anos 

levando com eles, é essa. 

Rita: Em que contexto ou zonas geográficas é que estudou esses problemas? 

Eduardo: Argentina, Brasil em várias regiões só o norte Amazónia eu não conheço as outras regiões 

eu conheço todas, 4 regiões brasileiras, cada região brasileira é um país, país enorme, Argentina, 

Colômbia, México, Inglaterra, Espanha e Arábia Saudita. E tem outro problema importante é as 

faculdades de turismo, elas ensinam muita geografia e pouca economia, então, vocês aprendem 

muitas questões geográficas, como identificar problemas da geografia humana mas as faculdades de 

turismo ensinam muito pouco a solucionar o problema,  então a gente se depara com estudantes que 

eles identificam, ah isso tá errado e aí eu pergunto e qual a solução e ele não sei, pois é existem 

instrumentos e métodos que resolvem esse problema mas eles não são lecionados na universidade, 

porque as universidades se focam muito na elaboração de problemas não na solução, a solução muitas 

vezes, ela é uma solução económica, uma solução que precisa de ferramentas que não são ensinadas 

na universidade e te digo uma, cooperativismo, subjetivismo, colaboração em redes, negócios 

compartilhados, profundo conhecimento do mercado turístico de operação, intermediários, isso é 

visto na faculdade na turismo, agora disciplinas que identificam o problema, a estabilidade humana, 

várias horas e poucas horas na solução do problema e isso é uma coisa que eu identifico em todos os 

lugares, inclusive aqui. 

Goreti: E todos esses problemas que estudou e abordou quais foram os métodos de investigação que 

usou? 

Eduardo: Eu uso muito a praxis, eu tenho métodos de investigação que normalmente focam 

processos de cooperação, processos de colaboração, processos de formação de redes que tem a ver 

mais com a administração e desenvolvimento económico que é uma abordagem pouco feita no 

turismo, uma área dominada pela geografia. 

Goreti: Quais são os motivos para decidir fazer a investigação dessa forma? 

Eduardo: Porque as discussões em torno do que eu vejo não resolvem o problema que está na ponta 

que é colocar as cidades no mapa turístico de uma forma responsável e, para isso, é preciso um 

processo forte de colaboração em que o empresário turístico, ele não tem de ver o vizinho dele como 

um competidor, competidor é outro empresário que tem outro município, mas ele não consegue 

entender que aquele cara ali está ajudando ele a crescer, então o meu trabalho é investigar porque 

esses zelos não acontecem, porque é aí que está o problema 

Rita: Como classificaria essa investigação, básica, aplicada, teórica? 
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Eduardo: Aplicada, 100%. 

Rita: E o seu ponto de vista sobre o valor da investigação no turismo? 

Eduardo: É fundamental, sem investigação a gente não consegue saber nada porque desde o meu 

ponto de vista eu acho que existem muitas escolas, muitos professores que se dedicam muito à 

elaboração das teorias investigativas mas acho que falta um contacto mais próximo com o mercado e 

com a indústria, ainda está muito teórico a abordagem da pesquisa do turismo, e falta mais a gente 

avançar na procura do mercado 

Rita: Qual deve ser o uso das investigações do turismo? 

Eduardo: Para ser um agente em transformação, se você pesquisar, publicar um artigo, fazer um 

relatório de pesquisa em que ninguém vai ler, e não vai ser aplicado para nada, não entendo nem 

porque fazer. 

Goreti: Qual é o valor que dá á investigação do turismo para o desenho de produtos turísticos e a 

planificação de destinos? 

Eduardo: 100%, eu começo fazendo a pesquisa para entender o que está acontecendo no lugar para 

puder oferecer opções de soluções, sem pesquisa você não consegue fazer nada. 

Goreti: Você acha que a sua investigação contribui para melhorar as políticas do turismo e as 

experiências turísticas? 

Eduardo: Não sei, espero que sim… quando eu escrevo textos académicos e não mais pelo o próprio 

blog, a perceção que eu tenho é que os municípios que começaram a seguir mais ou menos as 

orientações que eu dou, começaram a obter resultados mais interessantes, mas não posso mensurar 

isso, não tem como, são apenas perceções. 

Rita: Qual é a perceção que se deve ter na investigação do turismo com o mundo empresarial 

turístico? 

Eduardo: 100%, porque a solução turística é uma solução comercial, se você quer captar turistas, 

você tem de ter uma série de empresas que provém serviços turísticos, alimentação, guia, transporte, 

esse olhar de empresário é fundamental, é básico… mesmo que você vá trabalhar para os Estados 

Unidos com base comunitária, quer queira, quer não existe uma troca monetária, alguém está 

comprando, alguém está vendendo, tem serviço no meio, tem que olhar para a empresa. 

Rita: E de que forma a investigação do turismo pode contribuir para um turismo mais sustentável, 

responsável e inclusivo? 

Eduardo: 100%, a contribuição é mais do que reconhecida, nem estou achando uma palavra para 

representar o quanto ela é importante. 

Goreti: Que métodos devemos usar para tornar o turismo em si mais inclusivo? 
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Eduardo: Mais inclusivo? É você entendendo as pessoas. É importante a gente entender que um 

projeto turístico bom é um projeto que não acaba e procura ao máximo não deixar gente para trás, 

botar as pessoas para a conversar, vou dar um exemplo a gente aplica um modelo certo na Espanha, 

e agora aplicámos o mesmo modelo em Portugal, não faça isso, primeiro você tem que olhar o que 

você vai trabalhar para depois aplicar, e aplicar modelos, essas caixas não funciona muito porque por 

mais que as pessoas tenham mais ou menos os mesmos desejos eles querem as mesmas coisas mais 

ou menos, a perceção cultural influencia muito, vocês portugueses entendem muito diferente como 

nós brasileiros entendemos as coisas, eu se quiser aplicar um projeto que deu certo no brasil na região 

de vocês, a chance de dar errado, é enorme, então você torna o projeto turístico mais legal se você 

inclui as pessoas que vão trabalhar com ele, diretamente na sua conceção, porque eu parto do princípio 

que um projeto bem feito é um projeto que faz sentido para as pessoas, aliás você só constrói amizade 

com pessoas que fazem sentido para você, você só vai escutar aqueles professores que fazem sentido 

para você e o mesmo para o projeto se o projeto não faz sentido para você, você não compra a ideia, 

simples então é importante …. E todas essas informações devem ter embutidas dentro da conceção 

de qualquer projeto turístico, inclusive de investigação, quando eu vou fazer uma pesquisa eu tenho 

um cuidado enorme para que o meu entrevistado saiba exatamente com quem está falando para que 

não tenha receio, para que possa abrir o coração dele, para que ele possa falar e quando faço trabalhos 

em grupo, essas coisas tem de fazer sentido, afinal de contas quando você faz um projeto turístico 

você tá juntando quem de pessoas? É o dono do restaurante, é o guia é o dono do artesanato é o dono 

da pousada, é o dono da van do carro, é o agente da companhia de trem… são empresários cada um 

tem os seus interesses individuais, mas precisam entender que faz sentido trabalhar juntos, para 

ciências investigativas é necessário buscar, entender aonde a “chavezinha” dele vira, essa é 

interessante e faz sentido para mim. 

Rita: Qual é a importância que dá à investigação disciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar no 

campo do turismo? 

Eduardo: 100%, se liga de A a Z, não inclui as pessoas que fazem parte dessa cadeia de valor, está 

cometendo uma irresponsabilidade, então esse aí sem irresponsabilidade é fundamental, porém, tem 

que ter um foco muito grande senão começa a colocar assuntos demais, tem de ter um pouco de foco 

para poder gerenciar isso aí, mas é fundamental. 

Goreti: Quais são os problemas e objetos de estudo que você acha mais importante serem estudados 

pelos investigadores? 

Eduardo: Hoje, eu acho que é o comportamento do consumidor, sobretudo depois da pandemia, as 

pessoas enlouqueceram, a forma de interação mudou completamente, isso é uma grande incógnita 

como isso vai impactar daqui a três anos, ninguém sabe, até os próprios eventos, as atividades sociais, 
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vocês percebem isso todos os dias, com a família de vocês, os amigos, isso vai impactar na hora de 

abrir a carteira e tirar o dinheiro para poder pagar, então é comportamento do consumidor, a economia 

criativa é fundamental estudos de turismo criativa, economia criativa e compartilhada são para mim 

os três eixos fundamentais de entender melhor, sobretudo depois do coronavírus. 

Goreti: Agora vamos fazer as perguntas mais focadas para o nosso projeto, as preocupações e riscos 

de viajar para a Arábia Saudita e queria-lhe perguntar quais são as principais preocupações turísticas, 

por exemplo, a facilidade de entrar no país ou a não facilidade. 

Eduardo: Não entendi, podes repetir a pergunta? 

Goreti: Queríamos saber quais são as principais preocupações dos turistas antes de viajar para a 

Arábia Saudita? 

Eduardo: Eu acho que o principal é saber o que é permitido e o que não é, sobretudo, para as 

mulheres. 

Goreti: Sim, a nível de cultura certo? 

Eduardo: Sim, porque é um país 100% muçulmano, aqui não existem católicos, não existe igreja, 

não é nem permitido. Então as pessoas têm muita dúvida; o que pode fazer, porque é um país que é 

extremamente fechado. 

Goreti: Abriu recentemente em 2019. 

Eduardo: É, mas você precisa de muitos anos até que essa abertura caia na cabeça das pessoas, as 

pessoas aqui elas acham que a Arábia Saudita ainda segue fechada. 

Goreti: Então uma das preocupações é a facilidade de entrar no país? Ou a falta? 

Eduardo: Não, é a falta de informação eu acho, sabe? Porque hoje é fácil conseguir o visto, tem 50 

países que você pega o visto quando chega no aeroporto, você compra, paga e entra. Mas, o problema 

é o que você pode fazer, o que pode vestir, o que não pode vestir, aqui você vai interagir com as 

pessoas, isso sim, é uma questão que ainda gera muita dúvida. 

Goreti: E antes de 2019? Antes da Arábia Saudita abrir as fronteiras para o turismo, como era antes? 

Havia turismo, não havia turismo? 

Eduardo: Não existia, as pessoas vinham aqui como eu a trabalho, inclusive os atrativos turísticos 

que hoje você paga para entrar, tem que entrar no website conseguir comprar o ticket para entrar. 

Antes de 2019 você pegava o carro e entrava, era gratuito, não pagava nada. Não tinha nem essa 

preocupação. 

Goreti: E o clima? Acha que o clima é um entrave? 

Eduardo: Sim, aqui só tem uma estação, de dezembro a fevereiro, acabou. O resto é muito quente. 

Goreti: É uma das preocupações também e problemas? 



                                 

                                                                                                

122 

 

Eduardo: Não é uma preocupação, é um facto. Ninguém vem no verão, ou primavera ou outono, 

então, não se faz nada nesse período para estrangeiros. 

Goreti: Então o turismo nessa altura diminui? 

Eduardo: Sim, consideravelmente, porque é impossível. Aqui na Arábia Saudita, por exemplo minha 

esposa e eu, a gente não sai na rua para caminhar. Caminhar aqui não existe, não tem como.  

Goreti: Nós pesquisamos um pouco sobre a “guerra do petróleo”, porque Médio Oriente é petróleo, 

é a “guerra do petróleo” com os Estado Unidos e com outros países. Queríamos saber se isso afetava 

o turismo? 

Eduardo: Aqui não. Aqui não, porque a Arábia Saudita é um país extremamente seguro, aqui não 

existe roubo, furto, não existe. Você pode ir numa cafetaria, trazer o seu IPhone 12, deixar em cima 

da mesa e ir ao banheiro e voltar e ele vai seguir na mesa. Ninguém vai tocar nele. Então isso pouco 

afeta porque a perceção de segurança é muito grande, mas claro se estourar hoje uma guerra no Iraque, 

isso vai afetar. Mas, por exemplo o conflito que está tendo até hoje no Iémen, isso pouco importa, 

não acredito que afete.  

Goreti: Nós não temos essa perceção, por acaso acho que a perceção que temos é que não é um país 

seguro. 

Eduardo: Não, é o contrário, é extremamente seguro, muito mais seguro que Portugal. Muito mais 

seguro que qualquer país. Por exemplo, a minha esposa gosta de tirar fotografia, a gente vai no bairro 

antigo três da manhã, com uma objetiva, ninguém olha para você. Então aqui é completamente seguro, 

para você ter uma ideia, quando a gente vai no mercado eu deixo o carro ligado com o ar 

condicionado, vou ao mercado o carro está ligado no estacionamento. Ninguém lembra do carro. 

Goreti: Você tem uma ideia de qual é o povo ou o país que mais viaja para a Arábia Saudita? Que 

tem mais interesse? 

Eduardo: Lembre-se que aqui é a capital/origem do islamismo, então você tem Meca e Medina que 

são as principais cidades. Então, evidentemente, você tem todo o país, todo o 1.8 bilhão de 

muçulmanos no mundo. Então, claro você tem entre os países árabes e muçulmanos você tem um 

grande fluxo. Mas, eu diria que a demanda aqui ela é muito regional, é Egito, Emirados, muito 

regional ainda. Ou, aqui tem muito malaio, muitos trabalhadores de Bangladesh, muçulmanos 

indianos, muçulmanos paquistaneses e, por uma questão familiar, e fluxo familiar mesmo, acabam 

vindo. Mas, aqui o maior público mesmo é o próprio público muçulmano que vem para as 

peregrinações a Meca e Medina, todos os anos. 

Goreti: Então é um turismo mais religioso? 

Eduardo: Não, eles não entendem assim. Na Arábia Saudita você nem pode falar que é um turismo 

religioso, são peregrinos. Peregrinos são uma coisa, turista é outra. Inclusive são vistos diferentes. 



                                 

                                                                                                

123 

 

Goreti: Mesmo sendo de outro país? 

Eduardo: Mesmo sendo de outro país. Esse conceito de turismo que o mundo inteiro entende, aqui 

na Arábia Saudita não se entende. Aquele conceito de passar 24h longe do país de residência… Isso 

aqui esquece, você é um peregrino aqui, não anda aqui para passear. Até porque o peregrino aqui, ele 

vem, chega na cidade, vai para Meca ou para Medina, volta e vai embora. Ele não tem essa história 

de “Ah eu vou ficar aqui, eu agora vou aproveitar o país”, não, você vai embora.  

Rita: Você considera a Arábia Saudita um país acolhedor? 

Eduardo: Sim, muito. A hospitalidade aqui do saudita é enorme, é impressionante. A hospitalidade 

aqui é absurda, são muito hospitaleiros. 

Rita: E em relação à segurança? Você falou que era um dos países mais seguros, então não há 

qualquer tipo de problema? Mesmo com aquelas guerras e dificuldades nas fronteiras com o Iémen? 

Eduardo: É, no Sul. Talvez na região Sul isso tenha algum tipo de preocupação, mas o resto do país 

não. 

Goreti: É mais nas periferias? 

Eduardo: No Sul, mais para o Iémen, aqui não.  

Rita: Já teve algum episódio menos agradável? 

Eduardo: Nunca. Muito pelo contrário. Você está na estrada, o pneu fura, a pessoa vê que você é 

estrangeiro, ela pára para te ajudar. Param 5/6 carros ali, a pessoa tira o chá, tira o café… vira uma 

festinha.  

Goreti: Então não há preconceito com pessoas que são de fora? 

Eduardo: Depende. A cisma aqui não é de cor, é de nacionalidade. Então, se você é indiano, 

paquistanês ou malaio, você vai ter problemas. As pessoas vão olhar para você como “subclasse”. Se 

você é europeu “uau”, se você é americano “uau”. 

Goreti: Qual é o motivo? 

Eduardo: Porque é a classe trabalhadora, por exemplo, não existe saudita servindo numa cafetaria. 

Saudita não serve, saudita é o gerente. Você não vê saudita servindo, não existe saudita num posto de 

gasolina, não existe saudita no McDonalds. Isso é indiano, paquistanês…. Lembre-se que nos 

Emirados Árabes, o país vizinho, os locais, os próprios nascidos, eles são a minoria. Árabes nos 

Emirados são 9 % da população e aqui na Arábia Saudita eu não digo que é a minoria. Por exemplo, 

a cidade onde eu moro tem 5 milhões de habitantes, eu te garanto que 4 milhões são indianos e 

paquistaneses, que é a grande massa trabalhadora: pintor, alfaiate, vendedor de loja. Tudo isso é 

estrangeiro, então é uma classe trabalhadora que ganha menos e, portanto, o saudita trata ele com 

menos valor. 

Goreti: Então você foi sempre tratado bem? Nunca houve preconceito? 
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Eduardo: Bem, porque eles não sabem que eu sou brasileiro, se fosse brasileiro talvez não. Porque 

brasileiro é muito futebol, não tem muita referência. Talvez pelo facto da minha aparência física 

parecer muito mais europeia. Eu percebo isso nas lojas, as pessoas tendem a atender-nos mais rápido 

do que aos outros. 

Goreti: Então é um país preconceituoso? 

Eduardo: Totalmente, ainda mais quando sabem que você não é muçulmano. Eu tenho amigos meus 

que são negros, e está tudo certo. Mas, se ele for indiano existe um preconceito, mas é um preconceito 

de nacionalidade e não de cor de pele. 

Goreti: É um preconceito de classes. 

Eduardo: Aqui você tem os sauditas e o “resto”. Esse resto é dividido em 3 grupos: europeus, 

americanos, australianos, brasileiros, turcos, japoneses e o resto, paquistaneses, indianos, malaios… 

Por exemplo, uma mulher saudita nunca vai casar com uma pessoa que não seja saudita, só se casa 

se for muito milionário. 

Goreti: Não é permitido ou simplesmente não acontece? 

Eduardo: Não, a sociedade, o valor dela não. 

Goreti: Ela perde o valor? 

Eduardo: Ela tem de manter a raça, manter a linhagem de “o meu pai é saudita, o meu avô é saudita”. 

É muito doido aqui, demora para perceber isso. Até entre os povos árabes existe uma segregação: os 

sauditas são os deuses porque eles são nascidos na terra prometida de Alá; os emirados que é Dubai, 

Abu Dhabi que também é um pessoal “wow”; e depois cai lá para baixo para os egípcios, Kuwait, 

iraquiano, jordaniano…Isso aí é os restos. E se esses árabes forem católicos, aí são inexistentes. 

Goreti: Não há violência contra as pessoas que não são da religião deles? 

Eduardo: Não, não é violência. Mas, existe no ar um relacionamento respeitoso. Mas claro, é como 

você entrar numa igreja “Deus é amor”, “Reino de Deus”, sabe aquelas igrejas de crente? Você entra 

lá dentro já vem alguém tentar converter-te. Aqui é igual, tem uma pilha de livros sobre o islamismo 

que a gente ganha na rua. São extremamente devotos, o pessoal reza 5 vezes por dia mesmo, não é 

brincadeira. Para tudo, fecha a loja, sai e vai para a mesquita que fica dentro do shopping, ele reza e 

volta. Fecha tudo, aquela hora fecha o comércio inteiro. Você está no balcão no banco, ou na caixa 

do mercado a pagar as suas coisas, bateu o horário, acabou.  

Goreti: Quais você acha que são os principais motivos para as pessoas quererem viajar para a Arábia 

Saudita? 

Eduardo: Ninguém conhece, é um turismo mais para um público egocêntrico. O turista que vem 

aqui, não é a pessoa que vai para Lisboa sempre, vai para Madrid sempre, é a pessoa que gosta de 
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Nepal, Azerbaijão. Então a Arábia passa a ser uma nova opção para esse tipo de público, que deseja 

o “novo”. 

Goreti: E quais foram os seus motivos para escolher a Arábia Saudita e viajar para lá? 

Eduardo: Primeiro, você passa por uma experiência numa região que nenhum dos teus colegas tem, 

e segundo por questões financeiras. 

Rita: A cultura é um obstáculo para quem viaja para a Arábia Saudita? 

Eduardo: Não para quem viaja, mas para quem mora. Porque o saudita vive dentro da sua própria 

família, o saudita não tem amigos. Os amigos do saudita são os primos dele. Então, para você se 

relacionar com eles, esquece. Há uma barreira muito clara até onde você vai. Em 4 anos aqui, a gente 

foi convidado para entrar em 3 casas, isso porque todas as 3 pessoas moraram fora da Arábia por 

muitos anos e têm uma ideia um pouco diferente. É uma sociedade extremamente fechada, muito 

fechada em si mesma. A questão dos muçulmanos, principalmente com as mulheres, porque agora 

começou a questão de elas poderem trabalhar, poderem conduzir. Então, o seu ciclo social, as suas 

atividades “ah eu vou ali na esquina, encontrar-me com o pessoal”, não você não vai. Você tem um 

carro para te levar, um motorista. Não existe autocarro, não existe táxi para uma mulher sozinha, é 

impensável. Essa mulher é mundana. Imagina Portugal nos anos 30, o mundo inteiro de beatas, é isso 

hoje aqui. Não esqueçam, meninas, que aqui na Arábia Saudita, no calendário muçulmano, nós 

estamos no ano 1442. Se você pensar como era Portugal em 1442 em relação aos bons costumes, às 

tradições…. É exatamente o que isso é agora, você lê sobre como era Portugal em 1442, é a Arábia 

Saudita hoje. A diferença é que as pessoas andam com telemóveis. Mas, a mentalidade…. Tudo não 

pode, é proibido. Então, é uma sociedade muito… como é que eu posso dizer? Eu estava conversando 

com esses dias com um amigo meu, é uma sociedade muito monótona. A referência que o saudita 

tem das coisas é muito igual. Se eu perguntar para todos os meus alunos uma opinião sobre uma 

determinada obra de arte, se eu colocar um quadro de Picasso na parede e perguntar “o que vocês 

acham disso?”, a chance de obter as mesmas respostas é grande. Não existe livre pensamento aqui, 

“ah vamos falar de coisas” não dá. E eu só estou a falar de coisas com vocês porque a entrevista é em 

português, se essa entrevista fosse em inglês eu não estaria a falar. Porque tudo é monitorado, então 

quando você põe isso a conta-gotas, não é ruim para quem visita e vai embora, mas para quem mora 

a brincadeira é outra. 

Goreti: E mesmo para as mulheres que visitam? 

Eduardo: Aí é tranquilo que é tudo turista, você está a gastar dinheiro e eles estão a ganhar, está tudo 

certo. 

Goreti: Não há esse “olhar de lado” para as mulheres que viajam sozinhas?  
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Eduardo: Não, muito pouco. Mas, porque é super recomendado aqui, você viajar com um guia? 

Porque está tudo em árabe e você não entende nada. 

Goreti: Justamente, porque eles são muito centrados, não é? 

Eduardo: Então não tem porque você vir com um grupo ou com alguém, não tem sentido. 

Goreti: Então talvez essa seja uma das barreiras do país. 

Eduardo: Sim, sim de certa forma sim. Assim como, as mulheres não vão sozinhas à Índia porque 

os caras voam em cima, uma loucura. Aqui as pessoas não vão voar, mas você não vai conseguir fazer 

nada porque é tudo em árabe e outra coisa, se a minha esposa chega num homem na rua e pergunta 

alguma informação, ele não vai responder porque ela é mulher. Na cabeça dele ele vai pensar “onde 

está o teu marido?”, “como assim você está a andar por aí sozinha?”. Aqui é para adultos? Aqui as 

coisas são rock & roll.  

Rita: Então porque é que as vestes são tão importantes para a mulher? 

Eduardo: Porque você tem uma questão cultural enorme, por exemplo, a minha esposa não sai de casa 

sem a túnica que vai do pescoço para baixo. Só não precisa de cobrir o cabelo porque não é 

muçulmana. Mas, é tudo uma questão religiosa, cultural, que você tem que respeitar. Aliás, é uma 

coisa que eu tenho debatido muito aqui é que eu acho que não é todo o turista que pode vir para cá, 

sabe? Se a pessoa não tem a consciência de respeitar a cultura local, isso vai dar errado. Já deu uma 

vez, eles fizeram aqui um cruzeiro em 2006 e a mulherada desceu de calções para fazer turismo. A 

polícia veio e fechou tudo e elas foram presas. 

Goreti: Pois, porque mesmo sendo de fora, mesmo não tendo a mesma religião é obrigatório.  

Eduardo: É, você tem que respeitar. É a mesma coisa que você ir ao Santuário de Fátima de bikini, 

não vai, vai dar errado. As pessoas vão criticar e falar que você está errado. É a mesma coisa que 

você andar aqui de calções, não funciona, tem de ter esse respeito. Não é uma limitação, mas é uma 

adaptação.  

Goreti: Mas, acha que é uma limitação para as pessoas que querem viajar? 

Eduardo: Não, acho que faz parte do “show”, não é? Acho que faz parte do “show”, faz parte do 

imaginário você colocar o turbante, a roupa, faz parte do “show”.  Mas, voltando à pergunta: é para 

alguns dias, não é para quem mora. Você curte andar com a roupa preta, tirar foto no Instagram, uma 

semana. Experimenta 4 anos…  

Rita: Para os homens existe também alguma vestimenta própria? 

Eduardo: Tem, para os homens sauditas, mas… ser homem aqui é muito mais fácil, muito mais fácil. 

Para todo o tipo de homem, aqui é muito mais fácil. É tudo permissível para o homem, para a mulher 

não. O homem não tem problema nenhum.  
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Goreti: Agora uma pergunta mais aleatória: quais são os impactos do Médio Oriente no turismo 

mundial? 

Eduardo: Muito pouco, representa muito pouco. Um cenário que você tem aí, 1 bilhão e 300 milhões 

de viagens anuais em 2019, a Arábia Saudita tem uma percentagem que cabe na mão.  

Goreti: Até porque abriram as fronteiras há pouco tempo.  

Eduardo: Mesmo que essa entrevista esteja aconteça em 2027, eu não vejo que isso vá trazer muito 

impacto.  

Rita: A nível pandémico, quais as melhores táticas para voltar a trazer o turismo para a Arábia 

Saudita? 

Eduardo: Vacinar, não tem nada de diferente aqui. É vacinar, você tem que vacinar as pessoas. A 

questão não é vacinar é a sensação de que você está a entrar num ambiente onde há algum tipo de 

controle, de cuidado com higiene. Alguém está a prestar atenção nisso. Mas, isso leva tempo. Não é 

“ah estou vacinado ‘uhuu’, vamos viajar”, acho que ainda não funciona assim.  

Rita: É um processo que ainda demora tempo.  

Eduardo:  Vai, porque o Corona Vírus deixou as pessoas muito loucas. 
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Entrevista 14 – O Porto, o direito à cidade e o turismo. Diálogo com Paula Mota 

Santos (Universidade Fernando Pessoa - UFP) 

 

 

 

 

Entrevistadores: David Sousa (davidjosesilvasousa@gmail.com) e Rosa Seabra   

(tatianaseabra1@hotmail.com) 

 

David Sousa: O nosso projeto é baseado no Turismo do Porto, focado na zona Histórica. Como é 

doutorada em antropologia gostaríamos que nos desse uma visão mais humana da relação entre os 

turistas e os residentes, e também um pouco daquilo que o turista gosta, não gosta, etc. O nosso projeto 

visa trabalhar sobre esses temas e também fazer uma breve passagem sobre o papel do turista. 

Paula Mota Santos: É uma má altura para pensar em projetos de turismo, pelo menos em termos 

clássicos.  

Rosa Seabra: Passo então a fazer a primeira pergunta, que se trata de perguntar se podia falar um 

pouco sobre o turismo na zona do Porto? 

Paula Mota Santos: Para entender o turismo do Porto, é necessário ter uma noção, digamos, da 

História recente da cidade e da relação com o turismo. Estão a falar da região do Porto, no entanto 

focalizados na zona antiga? 

mailto:davidjosesilvasousa@gmail.com
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David Sousa: Sim estamos focados na zona histórica que na nossa visão é a zona mais relevante no 

Porto. 

Paula Mota Santos: (Risos) Bom eu não sei se já tiveram oportunidade de ler algumas das coisas 

que publiquei, mas se não leram aconselhava a lerem um artigo que está publicado no International 

Journal of Heritage Studies, que fala precisamente de uma iniciativa que visava precisamente não ir 

ao centro histórico. Ora bem o Porto tem uma coisa que normalmente é importante nas dinâmicas do 

turismo, se pensarmos o turismo como uma dinâmica globalizante, isto é, o turismo tem um paradoxo, 

nem é um paradoxo, mas uma situação interessante: sendo uma prática social globalizada é uma 

prática que vive do local. Inicialmente (anos 90) quando se falava nas dinâmicas de globalização 

tinha-se a ideia de que o global iria aniquilar o local. Na realidade aquilo que acontece particularmente 

no turismo, é que eu preciso de criar localidade para alimentar os fluxos globalizantes de consumos 

dentro da economia do turismo. Portanto, nesse aspeto a cidade do Porto tem um elemento que é 

relevante nesta perspetiva do simbólico, que é o ser classificada como Património Mundial pela 

UNESCO. Agora se têm noção que a parte histórica da cidade está classificada desde 1996, e nós não 

temos um boom da economia baseada no turismo desde então, isto quer dizer que sendo um elemento 

com determinado peso nestes fluxos globalizantes, os turistas prestam atenção a esta classificação. 

Outra zona exemplo disso: em Coimbra, o Portugal dos Pequenitos sempre foi o local mais visitado 

de Coimbra, no entanto foi recentemente ultrapassada pela zona alta da Universidade que foi agora 

classificada como Património Mundial. O que é certo é que esses recursos de um património mais 

clássico já estavam em Coimbra e eram visitados, mas só depois de entrar na lista da UNESCO é que 

teve fluxo suficiente para até ultrapassar o local mais visitado da cidade. O Porto tem essa 

classificação [da UNESCO] desde 1996, no entanto o boom da economia do turismo acontece no 

final da primeira década dos anos 2000, e tem principalmente a ver com o facto de em 2009 a Ryanair 

ter instalado o HUB europeu no aeroporto Sá Carneiro. Ou seja, este recurso simbólico de ser 

Património Mundial da UNESCO já existia, mas não era suficiente; portanto, há toda uma outra série 

de condições que eram necessárias e, neste caso, uma determinada estrutura porque depois a Ryanair 

e de uma série de outras Low Cost que vieram ter os seus HUBS no Sá Carneiro, e depois o que 

acontece é que temos o maior investimento mesmo por parte de estruturas centrais, nesta promoção 

do Porto e da marca Norte. Financiamentos para 2020 etc. O que acontece com a instalação do HUB 

da Ryanair em 2009, é que estando nós como estávamos em profunda crise económica, porque em 

2011 temos a entrada da TROIKA e em 2008 temos o início da crise económica mundial com a crise 

do subprime dos EUA, mas o Porto e a zona Norte [descolam da crise] porque muito do turismo está 

ligada à cidade e não só, como o Porto é visto como um destino de estadia curta, fim-de-semana etc. 

Foi assim que o Porto foi um dos primeiros pontos do país que saiu da depressão económica e foi 
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exatamente por todo este contexto. Portanto há depois toda uma série de condições que vão acontecer 

e que só se tem noção se prestarmos atenção: o centro histórico começou a mudar muito em termos 

de estruturas arquitetónicas porque uma reabilitação urbana em grande escala começou a acontecer 

porque até aí, o centro histórico, ...quer dizer, pós 1974 aquela zona na Ribeira Barredo foi uma das 

primeiras zonas intervencionadas, o direito à habitação era uma das grandes lutas pós 1974 e o centro 

histórico na altura era uma zona degradada da cidade, habitada pelos estratos sociais com menos 

poder, portanto com péssimas condições, com uma série de problemas económicos e sociais e 

portanto é uma das primeiras zonas onde vai ser investido todo um esforço dentro desse ideário 

revolucionário do direito à habitação: cria-se o CRUARB, que foi muito relevante, e num início a 

intervenção no centro histórico está sob a alçada direta do governo central, portanto o que mostrava 

a importância da mesma; depois nos anos 1980 vai para a alçada da câmara municipal e depois há um 

desenrolar de uma economia neoliberal que vai mudar muito o contexto. Mas pelas razões objetivas 

de ser uma zona com péssimas condições o centro histórico sempre esteve muito na mira dos poderes 

fossem eles quais fossem, na tentativa de melhorar -  o. que era difícil porque é uma zona extensa 

com problemas sérios a vários níveis, e que sempre foi muito difícil de fazer, porque não havia 

capacidade económica de intervencionar a área de um modo marcante, quer dizer, em grandes 

superfícies, abarcando grandes superfícies do centro histórico, e depois porque haviam os problemas 

sociais a ser tratados. Aquilo que acontece nos anos 2000, a maior parte do investimento vem de 

fundos imobiliários, portanto as pessoas às vezes acham que o alojamento local tem a ver com 

cidadãos portugueses que poderão estar a capitalizar com iniciativa empresarial, mas na realidade o 

que nós temos é investimentos de fundos imobiliários a maior parte deles estrangeiros. E o Porto teve 

um crescimento extraordinário a nível de unidades hoteleiras e afins, e alojamento local, portanto, 

uma reabilitação das estruturas arquitetónicas para o arrendamento, mas arrendamento de curto prazo, 

isto é, para o turista, o que trouxe várias tensões; aliás o movimento anti turismo por exemplo foi 

bastante acentuado em cidades como Barcelona, Amesterdão, nunca chegou [no Porto] a ter a 

visibilidade e a força que vimos nessas cidades, mas não quer dizer que os efeitos no centro histórico 

não tivessem acontecido. Não sei se seremos diferentes..., seremos menos dados a uma luta mais 

acérrima, mas que trouxe dificuldades, trouxe porque veio um esvaziamento do centro histórico da 

população que tradicionalmente lá estava; trouxe porque em 2012 temos a chamada Lei Cristas que 

vai liberalizar o mercado do arrendamento, vai tornar mais fácil a quem arrenda poder terminar o 

contrato de arrendamento e assim ter o imóvel vazio, porque só assim é que ele é atrativo para os 

agentes económicos que estavam a procura de investir nesta parte da cidade que tem esse valor 

acrescentado de ser histórico, de ser património, e realmente é pitoresca em dúvida, mas só valeria a 

pena o investimento desde que o imóvel estivesse vazio. Pré pandemia se visitássemos a parte antiga 
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do Porto víamos multidões de turistas e poucos habitantes locais, aqueles que existiriam estariam 

quase sempre numa situação de serviço com esses visitantes, mas o habitar o centro histórico tornou-

se difícil porque as dinâmicas não proporcionaram tal. O que não é novo, portanto isto já tinha 

acontecido, só não a esta escala. O primeiro hotel a ser contruído no centro histórico, utilizando a 

infraestrutura arquitetónica que era habitada por uma multiplicidade de famílias, aquilo trouxe 

bastante tensão na altura porque as famílias foram desalojadas para poder precisamente ter a 

totalidade do edifício disponível (e mais uns tantos adjacentes) para poder instalar a unidade hoteleira; 

não deixa de ser irónico, ainda era período das cheias (risos) foi das infraestruturas que mais sofreu 

porque está mesmo na frente ribeirinha. Portanto sofreu a inundação de modo muito marcante, como 

também sofreram outras zonas onde o rio galgava as margens. 

David Sousa: Então já que tocou há pouco no assunto dos residentes e das pessoas que coabitam na 

zona histórica por vezes serem complicadas, qual acha que é o papel do próprio residente no turismo, 

e se acha que é fundamental para a experiência do turista ser completa? 

Paula Mota Santos: O papel do residente no turismo, eu não colocaria a coisa assim. Eu acho que as 

cidades são interessantes quando são vividas e quando têm comunidades, e o que estava a acontecer 

na cidade do Porto é ter uma monocultura e isso traduz-se também em quem ocupa as estruturas 

residenciais. E eu acho que aquilo que tornava a parte antiga do Porto interessante era a sua qualidade 

de lugar habitado, que eu creio está a desaparecer, na dimensão ou no formato em que existia 

anteriormente. Depois há, portanto, eu tenho um pouco dificuldade com essa expressão, “o papel do 

residente”, porque ele não está ali para ser a atração turística, ele não está ali para dar cor local, ele 

está ali porque aquele é o sítio da cidade ao qual essas pessoas pertencem, com os quais se identificam. 

Portanto não vejo a coisa desse modo de todo. Eu acho que há ali um direito à cidade que está a ser 

retirado, e que na minha perspetiva, está a diminuir a qualidade de cidade desse espaço; depois há 

diferenças brutais daquilo a que se chama capital cultural e capital social entre as populações que 

habitavam [a parte antiga e os que governam a cidade e investem na cidade], e que não nos 

esqueçamos, a parte antiga era uma parte pobre e que durante décadas esteve abandonada à sua sorte; 

por outro lado, foi esse abandono que permitiu quando em determinada altura as coisas já não são só 

velhas, são históricas, e não só históricas, são património (risos), as estruturas estivessem lá; o plano 

[municipal] de intervenção nos anos 1960 tinha perspetivado deitar abaixo todo o casario da ribeira 

Barreto porque considerava aquilo um nódoa na cidade, portanto ia deitar tudo aquilo abaixo e 

contruir uma estrutura de estacionamento automóvel com uma multiplicidade de andares, porque isso 

sim, era [ser] moderno, e na altura era: o entendimento do moderno não comtemplava o património 

porque não havia sequer esse conceito como o temos no presente, o que havia era um bem, a parte 

velha da cidade,... nem sequer era antiga era velha. E realmente em péssimas condições. Portanto, 
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sendo uma parte pobre da cidade e não é pobre unicamente porque as infraestruturas estão em más 

condições, é também porque é habitada por extratos sociais que têm as mesmas características dos 

extratos sociais que eu vou encontrar nas urbanizações camarárias da periferia, só que esses estão na 

periferia e ninguém olha para esses universos sociais como a determinada altura se começou a olhar 

para o universo social que habita na parte antiga - porque a parte antiga em termos, digamos, do seu 

valor enquanto algo construído, tem um valor que, aquilo que eu encontro nessas urbanizações de 

habitação social obviamente não tem, e portanto [o que se passa na parte antiga] é um paradoxo, 

porque eu tenho a população a que menos atenção se dá, que são os que estão nas margens da 

sociedade, e depois tenho uma centralidade [simbólica] absolutamente brutal do espaço que esses 

extratos habitam a partir de determinada altura, e essa atenção sobre o lugar em si (parte antiga) vai 

precisamente entrar em tensão com os interesses das populações habitantes, e durante muito tempo, 

pelo menos quando fiz terreno para o meu doutoramento da parte antiga, havia um desajuste total de 

entendimento, entre os elementos do CRUARB e as populações. Porque é difícil conseguirem-se 

entender se realmente não há um esforço do entendimento antropológico e sociológico das dinâmicas 

em jogo.  Eu lembro-me só por exemplo, a assistente social do CRUARB, o CRUARB tinha essa 

valência, o que é extremamente positivo, porque realmente não posso intervir, a reabilitação urbana 

contempla-se e tem de se comtemplar como sendo sustentável, e só o é se tiver uma vertente social, 

se [a reabilitação urbana] é como nos anos 1950/1960, com foco só nas estruturas arquitetónicas, não 

vai funcionar. Portanto essa valência do entendimento do trabalho dentro do serviço social era 

absolutamente fundamental, mas mesmo assim essas grandes diferenças culturais e por sensibilidades 

sociais, eu lembro-me uma vez em conversa com a pessoa que estava à frente dessa dimensão do 

CRUARB, [o afirmar] que essas populações eram difíceis porque queriam retirá-las de onde estavam 

para fazerem a reabilitação arquitetónica do edifício, e queriam colocar essa pessoa dentro do centro 

histórico, mas num outro local, e as pessoas resistiam muito a isso; e realmente o centro histórico do 

Porto é um mosaico extremamente fragmentado de identidades sociais. Mesmo com a restruturação 

do território que houve e com a união das freguesias do centro histórico, as pessoas continuam a 

referir-se como sendo da Sé, Miragaia, Vitória, São Nicolau que é a Ribeira, e portanto havia esse 

nível de fragmentação identitária e de não ser a mesma coisa ser da Sé e ser da Ribeira embora fossem 

(risos) uma ao lado da outra; mas por exemplo se eu fosse à Sé e pensasse na rua de Santana, que vem 

do topo do morro quase até cá em baixo, havia uma fragmentação: Santana de Cima é uma coisa, 

Santana de Baixo é outra, e isso traduzia-se em vivências do quotidiano muito específicas: eu ia a um 

determinado café não ia a outro, portanto muito, muito, muito fragmentado, extremamente barroco 

na proliferação de identidades que os habitantes tinham como sendo a sua pertença. O ser de Santana 

de Cima não é a mesma coisa de ser de Santana de Baixo, e não é porque realmente no quotidiano 
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não é. E essa pessoa [do serviço social do CRUARB] dizia-me, “aí é extremamente difícil: as pessoas 

não querem ir se forem da Ribeira para Miragaia mesmo que seja temporário,” etc.  E, uma das coisas 

que o trabalho de terreno me permitiu foi perceber, é que isto não era pelo que me dizia, “queixam-

se que têm muito mais trajeto para fazer para ir a mercearia do costume comprar as suas coisas”, e 

dizia-me “eu não percebo, tem uma [mercearia] do mesmo género muito mais próximo em Miragaia”, 

e aquilo que estava a falhar na pessoa em questão, é que a maior parte destas pessoas chegavam a 

uma altura do mês e já compravam a fiado, ficava a dívida apontada. E como devem calcular, comprar 

fiado depende também do interconhecimento [e logo, da confiança], e portanto na realidade o que 

estava ali em jogo não era a pessoa ser teimosa, ser difícil e continuar a ir à mercearia do costume 

(porque também há todas aquelas sociabilidades, são locais de intercomunicação, são centros 

fundamentais nesse aspeto da vida da comunidade), mas é também o facto de que ali conhecem a 

pessoa e ali vão vender fiado, quando noutros [lugares] ainda tenho de construir essa reputação, e 

para quê se já a tenho e já me conhecem [num outro lugar?]. Portanto, difícil porque são universos 

sociais que têm quadraturas de entendimento que são relacionamentos [diferentes] com a mesma coisa 

que é a parte antiga da cidade, que é muito diferente, partem de lugares diferentes, então o modo de 

relacionamento é muito diferente, e conseguir entender o outro lado, neste caso quem gere a coisa 

urbana estar à espera do inverso que é as populações que habitam fazerem um esforço de entender 

aquilo que é o universo da governação urbana é um pouco mais improvável que se consiga esperar 

que aconteça.  Portanto, esse esforço nem sempre era feito, não porque não há vontade, mas por 

desconhecimento, e isso criava várias tensões, e muitas vezes me diziam [os habitantes do centro 

histórico] que a câmara municipal “dava mais valor às pedras do que às pessoas”, mas são universos 

muito diferentes e têm um modo [diferente] de se relacionar e de entender o mesmo espaço, que na 

realidade depois são lugares diferentes. O centro histórico é um lugar para quem o habita e é um lugar 

diferente para quem faz a gestão do mesmo, e então eu não vejo que [os habitantes da parte antiga] 

tenham que ter um papel, eles não são funcionários turísticos, não estão ali para dar cor local, eles 

habitam aquele local e eu acho que eles deviam ter direito a esse local, e há muitas coisas que retiram 

esse direito a esses extratos populacionais, não sei, também depende obviamente aquilo que o turista 

quer. Não podemos tomar que a palava turista está a caracterizar pessoas que são todas iguais, e essa 

é uma dificuldade de estudar o turismo porque a palava é uma, mas as realidades são múltiplas. Pode 

haver que goste de entrar num centro histórico com cor local quanto baste, pode haver quem não, 

pode haver aqueles que gostariam que não estivesse tanto orientado para o turismo mesmo em termos 

de comércio que lá está, a restauração, as infraestruturas residenciais que lá estão... 

Rosa Seabra: Falando ainda no centro histórico quais seriam as melhorias necessárias para 

potencializar o turismo naquela zona? 
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David Sousa: E acrescento se acha que deixar as pessoas “nativas” de lá voltarem a habitar aquele 

local seria bom para o turismo? 

Paula Mota Santos: Em relação à primeira pergunta, o Porto pré pandemia não acho que precise de 

nada para melhorar o turismo. A situação no presente é completamente diferente e são restrições que 

são muito específicas. Eu pessoalmente - e aquilo que se é enquanto investigador tem muito a ver 

com aquilo que se é enquanto pessoa -, eu sou a favor do direito à cidade pelas populações que a 

habitam, o que não quer dizer que não se consiga um equilíbrio entre essa economia do turismo que 

implica aquele que vem de fora, porque mesmo às vezes o que acontece e o que eu ouço das pessoas 

que vivem no Porto, era um pouco aquilo que eu conhecia de amigos em Barcelona: que já não iam 

para o centro histórico. E, portanto, já não é somente uma questão de os habitantes do centro histórico 

não terem o centro histórico, é a questão de outros habitantes de outras partes da cidade que já não 

vão. E eu muitas vezes ouvi pessoas a referirem que já não iam porque “é impossível, não se consegue 

uma mesa, os restaurantes estão cheios, é só turistas”. E dos próprios habitantes da cidade é que já 

não viviam o centro histórico e que o consideravam algo que já não lhes dizia muito, portanto eu acho 

que a coisa supõe para além daqueles que estavam a habitar o centro histórico, e eu pessoalmente sou 

a favor de uma cidade mais equitativa, duma cidade em que não haja essas bolsas de monocultura 

económica porque acho que são menos cidade.  

David Sousa: Agora perguntava em si, já sobre turismo não só sobre turismo do Porto, se acha 

importante durante os projetos e tudo mais ter em conta aquilo que o turista não gosta, e não ter só 

em conta aquilo que ele gosta? Visto que há pouca informação sobre aquilo que o turista não gosta, 

mas muita informação sobre aquilo que ele gosta. Acha que aquilo que o turista não gosta havia de 

ganhar mais importância? 

Paula Mota Santos: Sim sem dúvida, mas volto a lembrar que é um erro pensar que só há um turista, 

aquilo que uns vão gostar é o que outros não vão. Aquilo que uns apreciam no lugar e outros não. Às 

vezes pode ser exatamente a mesma coisa, uns apreciam e outros não. Se estamos a pensar em elaborar 

um projeto têm de pensar para que segmento do turismo é que vão trabalhar, porque trabalhar para a 

generalidade não vai funcionar. O meu conselho é se querem chegar a essas identificações acho que 

vão ter de definir um grupo alvo ou grupos alvos específicos, porque como digo a mesma coisa pode 

ser algo que um tipo de turista aprecie, e essa mesma coisa pode ser algo que outro tipo de turista não 

aprecie. Não creio que dê para funcionar a esse nível de generalidade, há que olhar para o mercado e 

para a segmentação do mesmo e trabalhar em função de tipos de turistas específicos. Para esse tipo 

de identificação ser útil, não só ser útil, mas também ser mais fácil. 

David Sousa: Agora gostaríamos de ter uma noção, como estamos a estudar sobre isto, e a fazer pela 

primeira vez, gostaríamos de ter uma noção mais integrada sobre aquilo que é ser investigador, aquilo 
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que sua experiência pessoal em investigação, aquilo que fazer, aquilo que não fazer, algumas dicas. 

Se pudesse responder a isso. 

Paula Mota Santos: A investigação implica contacto direto com população, ou é somente de 

gabinete? 

David Sousa: Nós gostaríamos de estar no terreno e até porque como o próprio Professor Xerardo já 

nos introduziu ao tema, o trabalho de terreno é importante, só que com a situação em que estamos, 

esperamos que o momento melhor para podermos estar em contacto com as pessoas etc. 

Paula Mota Santos: Em termos de investigação acho que é fundamental terem bem claro sobre o 

que é a investigação, o que querem saber o que é que querem produzir. E isso na minha experiência 

às vezes parece que na cabeça a coisa faz todo sentido, mas aquilo que falo com os meus alunos 

quando trabalhamos questões de investigação, é o escrever. Porque às vezes aquilo que parece fazer 

sentido na nossa cabeça quando temos de pôr por escrito, e a escrita é muito importante porque vem 

uma palavra depois da outra, não é possível ter um conjunto de coisas a flutuar. E eu lembro-me de 

uma vez uma das coorientadoras de doutoramento, disse “ok então diz-me em 10 palavras sobre o 

que é a tua tese”. Parecia simples, mas não era. Experimentem em 10 palavras explicar o que é o 

projeto. Terem a noção de que tipo de informação querem produzir, isto é, por exemplo, trabalhar de 

modo quantitativo ou de modo qualitativo, e eu posso debruçar-me sobre a mesma temática com uma 

abordagem ou com a outra, agora eu não vou ficar com o mesmo tipo de conhecimento se eu for 

[trabalhar] qualitativamente ou se eu for [trabalhar] quantitativamente; também posso ter técnicas de 

recolha e tratamento de dados mistas, mas não é a ferramenta que faz a natureza da investigação ser 

qualitativa ou quantitativa. Se estão interessados em conseguir medir, em conseguir objetificar através 

do número e no que se pode traduzir na representação gráfica, se querem singularizar aspetos, então 

uma abordagem quantitativa fará mais sentido. Mas se querem entender sentidos e significados, 

querem perceber o que algo significa para determinado contexto social, então a abordagem terá que 

ser qualitativa. Normalmente uma abordagem quantitativa, porque precisamente vão singularizar, e 

porque os modos de trabalhar são quase sempre mais padronizados, isto é, eu identifico duas variáveis 

eu quero fazer uma analise da correlação dessas variáveis, (e análise de correlação, só há uma maneira 

de as fazer), portanto o modo como trabalharem, se querem produzir um conhecimento que possa ser 

comparado com outro universo ou que possa ser aplicado noutros universos, estas ferramentas mais 

padronizadas permitem fazer isso de um modo que as outras não, porque uma entrevista, por exemplo 

uma entrevista semiestruturada vocês têm ai um conjunto de coisas que me queriam perguntar, 

falando com outra pessoa até tendo as mesmas perguntas a entrevista não vai ser igual. Eu por mim 

falo, em trabalho de terreno, aquilo que chamamos de entrevistas semiestruturadas, em que nós 

dizemos as pessoas que queremos é conversar sobre (porque se ela [a. entrevista] for bem feita ela 
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deve ser entendida como conversa), e já tendo mais do que interiorizado o guião, não há uma 

[entrevista] que seja igual à outra. Portanto se querem produzir um tipo de conhecimento que permita 

replicação da análise vão ter que ir por uma abordagem que será mais quantitativa, se querem ir para 

um conhecimento que permita entender os sentidos e os significados para determinado universo social 

vão ter que ir para a qualitativa. O conselho que eu dou é fundamentalmente esse porque enquanto 

isso não for claro todas as escolhas que há para serem feitas não podem ser feitas. Não é só o que 

querem estudar, mas também como o querem estudar em função do conhecimento que querem 

produzir. E o tipo de conhecimento que querem produzir vai depender do resultado que querem que 

ele tenha, seja o uso que vocês vão dar, seja o uso que querem proporcionar a outros investigadores. 

E enquanto isso não tiver claro as outras coisas não adianta falar porque tudo depende desta clareza, 

de ter essa noção e realmente o que eu quero produzir e para quê. Porque isso vai imediatamente 

implicar que há certas coisas que devem ser feitas, ou que será mais útil que sejam feitas, do que 

outras; e as questões de metodologia são sempre uma escolha, e como em quase todas as escolhas na 

vida, e eu escolherei melhor se a escolha for informada e, portanto, o fundamental é isso. Porque em 

função do que forem os objetivos, depois o modo como vão trabalhar as ferramentas que vão utilizar 

e as análises que vão fazer, serão elas mais adequadas ou menos adequadas. Porque, isto é como abrir 

a caixa de ferramentas: não é? Se eu quero pôr um quadro na parede e tenho de pôr um prego, eu, em 

princípio, vou escolher o martelo; não é tipo: eu acordo de manhã, abro a caixa de ferramentas, tiro o 

martelo e. “ora muito bem, apetece-me trabalhar com o martelo... o que vou fazer com isto?”. Posso 

ir fazer alguma coisa que não era para fazer com o martelo. Eu acho que ficava por aqui porque 

enquanto isso não for claro, e o grande esforço está aqui. Por vezes as pessoas pensam que o grande 

esforço é a recolha de dados e o tratamento de dados, não é, acreditem. O grande esforço é eu ter 

claro o que eu quero fazer para poder ver como posso fazer, e aí é absolutamente fundamental ler e 

ver o que os outros fizeram, que perguntas é que colocaram, que métodos utilizaram, que dificuldades 

encontraram, o que resultou bem, o que resultou menos bem - porque se os investigadores forem 

honestos, isso está tudo lá na publicação, e aí vocês têm uma noção melhor do que pode estar 

envolvido no projeto. Mas tendo sempre a certeza e a dificuldade está aí: de que há sempre outra 

maneira de se trabalhar algo, vocês é que têm de conseguir definir qual é que vai ser a vossa, e essa 

definição não é uma definição por si, é uma definição que deve ser feita em função do tipo de 

conhecimento que querem produzir, que por sua vez, esse tipo, está condicionado pelo uso que 

querem que esse conhecimento tenha. 

David Sousa: Obrigado, eu diria que de nossa parte as questões que tínhamos foram todas 

respondidas e de forma excelente e agradeço por isso e diria também que como ainda temos 15 
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minutos no horário estipulado, posso dizer que de nossa parte não há mais questões mas se quiser 

falar um pouco sobre o seu trabalho e sobre a sua trajetória ficaríamos contentes de a ouvir um pouco. 

Paula Mota Santos: Não tenho assim muito a dizer, como não sei completamente o projeto que têm 

em mãos, como é sobre turismo etc. A única coisa que posso dizer é que o meu interesse pelo turismo 

vem pelo facto de ele ser um acelerador e um potencializador daquilo que me interessa 

fundamentalmente, que é a relação de identidades sociais e espaço. Porque, normalmente, no turismo 

eu tenho sempre um lugar que é de alguém, e tenho um outro que está a visitar este lugar, portanto eu 

tenho sempre dois grupos sociais, duas identidades sociais, aquele que visita e aquele que é visitado. 

Tenho quase sempre pertenças que são diferentes, tenho dinâmicas sociais que o turismo vai tornar 

particularmente visíveis. Portanto, eu não me interesso pelo turismo por si só, eu acho é que o turismo 

funciona como uma lente de aumento das coisas que me interessam, porque radicaliza essas relações 

de pertença e de não pertença e depois de exclusão, que vai variando e que não tem unicamente a ver 

com quem visita e quem é visitado, porque o que é interessante, no turismo até é sair dessa dicotomia 

e saber que há modos mais interessantes de pegar no turismo do que através dessa dicotomia, e é 

pouco frequente encontrar estudos que saiam dessa dicotomia, porque ela foi tão marcante e continua 

a ser tão marcante... até porque estudos mais de marketing etc. Até as estatísticas são registadas desse 

modo, ex. número de noites dormidas, visitantes etc. Eu acho que se calhar o desafio também está em 

conseguir sair dessa dicotomia e perceber que há aqui uma relação simbiótica e que o dicotómico se 

calhar não será o modo mais interessante de abordar estas dinâmicas sociais. E o património que 

também trabalho é porque faz a mesma coisa que o turismo, então turismo em contextos 

patrimonializados é fantástico, porque essas ideias todas de identidade social são ainda mais 

agudizadas, porque o património é fundamentalmente um conceito identitário. E pronto é isso não sei 

o que mais vos diga, interesso-me por cidade e por isso também eu olho para aquilo que se passa no 

turismo na cidade do Porto para além do turismo em si porque me interessam cidades e interessa-me 

entender cidades - e isso também explica porque afirmei aquilo que afirmei anteriormente: eu sou 

pelo direito à cidade dos seus habitantes e acho que não é de todo impossível conciliar as duas coisas, 

a atividade turística e esse direito à cidade. Agora, acho provável é que a dificuldade esteja em 

construir essa relação equilibrada, e por vezes aquilo que acontece são situações extremadas que 

depois, mais tarde ou mais cedo, poderão ser, eu não digo corrigidas, mas reajustadas porque a própria 

dinâmica das coisas é assim e já vemos isso hoje em dia. O que é interessante da pandemia é porque 

provocando o estancar de fluxos de visitantes de um modo assim brutal quase de um dia para o outro, 

por assim dizer, mostra exatamente a centralidade que esses fluxos tinham; portanto a situação, não 

sei como estão a pensar o projeto mas a situação da ausência de, é muito interessante, porque pelas 

consequências nefastas é certo, mas consegue-se ver a centralidade e o peso que essa 
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presença[turística] tinha, e no caso da parte antiga, não sei eu quando a pandemia começou eu sempre 

achei, bom se isto não demorar muito tempo as pessoas voltam ás dinâmicas do costume, ...não sei 

se com o turismo será a mesma coisa, eu acho que haverá tendência para ir às dinâmicas anteriores à 

pré pandemia, nem que não seja porque não conhecem outra coisa, ...mas nós já vamos no segundo 

ano, não sei se o turismo não terá que reajustar o seu modo de funcionamento a algo que 

possivelmente não vai ser só temporário; obviamente as situações semelhantes ao confinamento não 

iremos ter, ou esperemos que não, mas há certas coisas que vão ficar, e há certas coisas que a 

pandemia obrigou que foi um certo abrandamento de ritmos e não sei se não há elementos positivos 

a retirar desses abrandamentos, e portanto pensar num turismo vendo, porque acho que foi o Churchill 

que dizia que uma pessoa nunca deve desperdiçar uma boa crise, no sentido de que de uma crise nós 

podemos retirar elementos novos e se calhar não sei exatamente como estão a pensar o projeto mas 

se calhar poderia ser um ponto interessante se aquilo que a pandemia trouxe de impacto se pode ser 

visto e pensado como algo, como determinados elementos a incorporar de um modo mais permanente 

até para garantir uma certa sustentabilidade da própria prática porque, ok há esta pandemia e em 

principio as coisas apontam que iremos conseguir ultrapassá-la, pelo menos nas suas fases mais 

agudas, mas ainda são sabemos se realmente a vivência que tínhamos pré pandemia vai ser possível 

de recuperar como a tivemos e se calhar seria interessante pensar turismo com essa contribuição, digo 

eu. 

David Sousa: Então não lhe ocuparia mais tempo acredito que tenha um horário restrito e mais uma 

vez agradecemos pela presença e participação e, também obrigado, pelas dicas porque abriu-nos 

novos caminhos para o projeto. Obrigado. 

Rosa Seabra: Obrigada. 

Paula Mota Santos:  De nada. Votos de um bom trabalho e que o estiver ao meu alcance entrem em 

contacto. 
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Entrevista 15 – Investigar para viajar, viajar para investigar. Diálogo com Carla 

Mota (Blogue Viajar entre Viagens) 

 

 

 

 

Entrevistadoras: Vera Carvalho (veracarvalho07@outlook.com) e Sucena Fraguito 

(sucenaf@gmail.com)  

 

 

Vera Carvalho: Qual foi o seu percurso formativo e onde se formou? 

Carla Mota: Eu tirei o curso na Universidade de Coimbra, comecei por me licenciar em Geografia 

na Universidade e, na altura, havia duas ou três opções. Havia Geografia de Ensino, Geografia e 

Estudos Ambientais e Geografia e Planeamento do Território. Quando terminei a licenciatura, 

precisava de independência económica e fui dar aulas de Geografia para as escolas secundárias e, ao 

mesmo tempo, segui pela Universidade e continuei a fazer o mestrado como trabalhadora-estudante 

e, depois, do doutoramento, também como trabalhadora-estudante. O mestrado fiz em Geografia 

Física e o doutoramento fiz em Geografia Física e Estudos Ambientais. O meu mestrado foi sobre a 

Serra do Alvão, sobre a geomorfologia da Serra do Alvão e o meu doutoramento foi sobre Alterações 

Climáticas nos Glaciares dos Andes na Argentina. 

Sucena Fraguito: A próxima questão é: por quê e como decidiu investigar o turismo? 

mailto:veracarvalho07@outlook.com
mailto:sucenaf@gmail.com
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Carla Mota: O turismo aparece assim um bocadinho à margem do meu percurso universitário, 

porque o meu percurso universitário é mais na área da geografia física e, mais até, nas alterações 

climáticas de glaciares, em que é aquele trabalho no centro da investigação. O turismo é o trabalho 

na área da produção de conteúdos. Eu produzo conteúdos para um website de viagens, e começou por 

ser um blogue pessoal. E, depois, entretanto, foi-se transformando em artigos de opinião e artigos 

mais ligados à minha formação, porque eu sou da área de geografia e o turismo também faz parte da 

área da geografia. Aliás, no quarto ano da faculdade, eu tive Geografia do Turismo. Portanto, o que 

eu acabo por pôr no website é um pouco da mistura da minha formação profissional com a minha 

visão e experiência pessoal de viagens. E é nessa linha que eu escrevo para o blogue e para várias 

revistas e publicações, algumas impressas e outras online, em Portugal. 

Sucena Fraguito: O que é para você o turismo? 

Carla Mota: Para mim, há-de ser o que é praticamente para todas as pessoas. É uma atividade 

económica que permite o desenvolvimento de determinados povos e lugares. O turismo está 

intimamente relacionado com as pessoas porque faz sentido se aumentar a qualidade de vida da 

população que vive nos lugares turísticos, e faz sentido se aumentar a qualidade de vida das pessoas 

que fazem turismo, na medida em que promove o seu desenvolvimento pessoal e a sua aprendizagem. 

Também faz sentido se promover a melhoria da qualidade de vida económica da população, que 

depois vai trabalhar no setor do turismo. Portanto, o turismo, no fundo, é uma atividade económica 

que envolve uma série de intervenientes e que deve ter por objetivo a melhoria da qualidade de vida 

das populações. 

Sucena Fraguito: Um turismo inclusivo, não é? 

Carla Mota: E sustentável, socialmente sustentável. 

Vera Carvalho: Quais são os temas ou objetos, ou até mesmo, problemáticas de investigação que 

abordou ou aborda? 

Carla Mota: Assim, do ponto de vista mais teórico, é mais a questão da sustentabilidade turística. A 

questão social, que me preocupa particularmente, é a dos impactos sociais sobre as populações. 

Quando nós fazemos essencialmente turismo de massas ou quando se faz turismo de massas em 

determinados contextos, quando não é turismo de massas, mas quando se vai para locais onde a 

população não está tão dentro do mundo globalizado ou, como nós achamos, em lugares mais restritos 

em termos de circulação e de contacto com o mundo globalizado, preocupa-me os impactos que a 

presença de pessoas estranhas pode ter na cultura local, na economia local e na de virtualização da 

moeda local e até do valor do trabalho, do valor do dinheiro e do valor das coisas. Portanto, esta 

vertente do turismo sustentável preocupa-me particularmente. Gosto de escrever também sobre a 

sustentabilidade ambiental, sobre os impactos que nós fazemos no território, porque não há impacto 
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zero, não há turismo com impacto zero. O turismo sempre tem impacto, tem impactos positivos e 

impactos negativos, e gosto particularmente que se assumam os impactos negativos e que os tentem 

minimizar. Mas, muitas vezes, não dá para minimizar mais, então mitigá-los pelo menos, ou seja, 

tentar que eles não sejam assim tão negativos. Em termos mais teóricos, é mais nesta linha da 

sustentabilidade que eu escrevo. No meu ponto de vista mais prático, é mais no sentido de dar 

instrumentos às pessoas que consultam no meu site para eles poderem viajar de forma independente. 

Porque o objetivo do nosso site, essencialmente capacitar a população a viajar de forma independente 

e ser capaz de fazer as suas próprias escolhas e desligar-se um bocadinho do turismo massificado 

como por exemplo, de autocarros com cinquenta pessoas lugares ou ir a lugares com três mil pessoas 

e tentar criar mais experiências pessoais, por assim dizer. 

Vera Carvalho: A próxima pergunta é: em que zonas geográficas que estudou esses problemas e 

qual foi aquela que a mais marcou-lhe? 

Carla Mota: Eu não sei se eu estudei, no verdadeiro sentido da palavra, mas que os testemunhei e 

que escrevi sobre eles, sim. Eu tenho várias experiências relacionadas com o turismo. Se calhar, 

destacava uma última que tive em 2019/2020, relacionado com este impacto em grupos que não estão 

habituados a receber povos mais globalizados, que foi na Papua Nova Guiné. Na Papua Nova Guiné, 

eu desci um rio de barco, no meio das florestas da Papua e estive em contacto com tribos que nunca 

tinham contactado com a população ocidental. Portanto, a maior parte deles nunca tinha visto um 

branco na vida. Estamos a falar de pessoas adultas, mas também pessoas como crianças, mas 

essencialmente adultos, que já estão cá viver há muito tempo. Portanto, chocou-me um bocadinho 

mais, na verdade chocar não é bem o termo e sim, admirou-me um bocadinho mais. Preocupo-me um 

pouco com isto e gosto de partilhar essa experiência, porquê o mundo é cada vez mais globalizado e 

esse contacto que eu tive nessa situação, com populações muito fora daquilo que nós estamos 

habituados a contactar, levantou uma série de questões que a mim soube muito bem fazer aquela 

viagem, mas que do ponto de vista cultural eu também percebi que eu se calhar entrei dentro de uma 

região com uma série de coisas que eles nunca tinham visto e que também, de alguma forma, isso 

acabou por moldar e vai mudar com certeza a opinião que eles têm do mundo ocidental, como coisas 

tão simples, como uma máquina fotográfica ou um telemóvel ou uma barra energética, por exemplo 

ou coisas que nunca tinham visto. Por isso, me interesso particularmente por essa parte, gosto muito 

dessa parte cultural e dos desafios que isto tem. Em termos de espaço geográfico. Bem, eu não sei o 

porquê, mas acho que é um defeito de formação. Sempre que eu viajo, seja para que sítio for, eu faço 

sempre uma análise do território e do turismo e sou um pouco crítica. Mas não no sentido de “crítica 

que está mal”, mas crítica no sentido de ver e olhar como é que as coisas estão a processar. Tanto faz 

ser em Portugal, no Algarve, nos Açores, na Madeira, na região Norte, no Gerês, na Serra da Estrela, 
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na Austrália, na Nova Zelândia ou numa ilha no Pacífico ou no Senegal. Seja onde for, tenho muito 

esse olhar crítico e normalmente também escrevo sobre isso. Por exemplo, outro caso que estou agora 

a lembrar. Eu já estive na Tailândia. A primeira vez, em 2001, foi antes do tsunami, e já havia um 

desenvolvimento do turismo na Tailândia pouco ambientalista, por assim dizer. Quando ocorreu o 

tsunami, houve uma série de ilhas que foram arrasadas, e eu voltei depois do tsunami em 2011 e vinha 

com a esperança de que o tsunami tivesse arrasado o que era mau, e que eles tivessem podido 

recuperar um turismo muito mais sustentável. Fiquei completamente desiludida, porque o turismo 

estava ainda mais massificado, as praias estavam poluídas e estavam cheias de plástico. Depois 

também acabei por escrever um artigo sobre o turismo pouco sustentável das ilhas Tailandesas. 

Portanto, eu acabo por falar de tudo, dependendo dos lugares para onde eu vou. Por exemplo na 

Gronelândia, um lugar que também me estava a lembrar agora. Na Gronelândia, onde eu já estive 

várias vezes, eu falo e escrevo sempre sobre as alterações climáticas, o impacto nos povos Inuítes do 

desaparecimento dos glaciares e do modo de vida daquelas populações que dependem do gelo para 

se movimentarem entre nós, dos cães que são abatidos, por exemplo, porque deixam de ter um 

emprego para puxar os trenós, porque, entretanto, já não há tanto gelo, porque também apareceram 

as motas de neve que funcionam a combustível e já não é preciso cães para puxar. Portanto, eu acabo 

por abordar sempre estas temáticas, quando conduzo conteúdo sobre a viagem. 

Sucena Fraguito: Muito interessante a sua abordagem. Quais as dificuldades a nível económico de 

uma investigação, especialmente quando viaja para lugares remotos em que a mobilidade já é um 

grande obstáculo? 

Carla Mota: Olha, eu não sei se os motivos económicos são uma dificuldade ou são um desafio? Eu 

sei que é preciso dinheiro. É impossível fazer seja o que for sem dinheiro. Eu, neste caso, eu financio 

as minhas próprias viagens. Portanto, eu trabalho para fazer isto (viagens). Isto acaba por ser uma 

bola de neve. Eu trabalho para fazer isto, depois disto dá-me rendimento e o rendimento permite com 

que eu continue a pagar para fazer, para fazer o mesmo (viajar). Portanto, acaba por ser de alguma 

forma um circuito. É preciso, dinheiro é verdade. É preciso algum dinheiro se nós quisermos 

permanecer muito tempo num determinado lugar para fazer determinados trabalhos. Mas, é preciso 

dinheiro como é preciso ir para viver em Portugal. Quer dizer, se formos para a Noruega é preciso 

muito mais. Mas, dependendo dos destinos, é preciso dinheiro como é preciso dinheiro para viver em 

qualquer outro lugar do mundo. Portanto, acho que é um desafio que tem que ser ultrapassado, e faz 

parte da viagem como faz parte da vida. É impossível viver sem dinheiro. 

Sucena Fraguito: Sim. A próxima pergunta é: Quais são os impactos do turismo de natureza na 

população local e as suas culturas nos locais que investiga? 
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Carla Mota: Eu acho que o turismo da natureza é, provavelmente, daqueles que têm o menor impacto 

ambiental daquilo que eu tenho testemunhado. O lugar onde eu vou frequentemente e que o turismo 

da natureza tem pouquíssimo impacto, quase nenhum, é o caso da Gronelândia, que eu falava há 

bocado. Eu vou praticamente todos os anos à Gronelândia e o turismo tem crescido. São números 

muito baixos, o número de turistas na Gronelândia não tem nada a ver com o número de turistas que 

está em Portugal, em França ou na Tailândia. O perfil do turista também é muito diferente. São turistas 

com o segmento de interesses muito limitado, que é a montanha, as paisagens naturais, as atividades 

ao ar livre, portanto, é pura. E simplesmente turismo de natureza. Não há outro tipo de turismo na 

Gronelândia. Ninguém vai à Gronelândia para visitar cidades, para visitar monumentos, nem para 

fazer outras coisas, sendo um turismo muito segmentado. Portanto, é um mercado que permite medir, 

daquilo que vou vendo, os impactos deste turismo de natureza, que é realmente muito reduzido. As 

pessoas não deixam impacto praticamente nenhum porque limitam-se a fazer e limitou-se a fazer 

trilhas da natureza. O espaço é tão vasto e a passagem de visitantes é tão reduzida que de um ano para 

o outro até os trilhos por onde as pessoas passam acabam por recuperar naturalmente. Embora isso 

não se possa aplicar a todos os casos quando a taxa de ocupação neste caso é reduzida, o impacto é 

mínimo. Depois, por exemplo, em termos de turismo de natureza, eu faço muitos trilhos e tenho 

imensa experiência em diferentes lugares do mundo. Uma coisa que eu noto que não se faz em 

Portugal e que se devia fazer, é que na Austrália ou na Argentina, no Chile, onde também fiz o 

doutoramento, em que os trilhos são repostos, ou seja, as pessoas fazem um trilho na natureza e sendo 

a taxa de capacidade de carga não muito grande, não é três pessoas ou dez pessoas por dia, como é 

na Gronelândia, mas talvez cem ou duzentas a trezentas pessoas por dia, o que fazem é determinar 

uma capacidade de carga. Ou seja, só entra no trilho, por exemplo, trezentas pessoas por dia e depois, 

como entra muita gente para tornar esse trilho não massificado e estragar o percurso, acaba por todos 

os anos ou de dois em dois anos os guardas-florestais ou guardas parques, naquele caso, acabam por 

mudar o itinerário do trilho para fazer com que as espécies vegetais recuperem novamente aquele 

espaço que foi danificado pelas pegadas das pessoas. No caso da Austrália, uma coisa muito gira que 

eles têm a entrada e saída das zonas florestadas é um sistema no chão, onde as pessoas põem os pés 

para limpar as solas das botas de montanha, para evitar que se levem pragas que possam destruir 

determinadas espécies vegetais. Portanto, há uma série de cuidados que outros países que já lidam 

com o turismo de natureza estão mais habituados e já têm e, que talvez, nós ainda temos um percurso 

para fazer. 

Vera Carvalho: Que metodologias e técnicas de investigação que mais utiliza e por que motivos? 

Carla Mota: A metodologia que eu uso é a observação. Não há outra. Aliás, na qualidade de 

geógrafa, não há nada que não comece pela observação. Portanto, eu só escrevo sobre lugares onde 
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eu estive, sobre aquilo que eu vi. Portanto, a base da daquilo que eu faço é a observação. Depois, de 

acordo com aquilo que eu quero escrever, do tema que eu vou escrever, pois é muito diferente, eu 

faço pesquisas para suportarem determinadas coisas que eu vejo, por exemplo, eu sei por que vou a 

Gronelândia há seis anos até aqui e que todos os anos eu vejo que há um degelo cada vez maior da 

massa de gelo e dos glaciares. Mas uma coisa é aquilo que eu vejo outra coisa e, que eu vejo impacto 

na população, outra coisa é aquilo que se pode medir. Portanto, se eu não estou a trabalhar 

efetivamente lá, eu, quando escrevo sobre estes impactos no website, o que eu faço é particularmente 

pegar em dados que existam e acompanhar, mostrar que aquilo que eu vejo ilustra aqueles dados. No 

caso de ser alguma coisa mais particular, por exemplo, quando fui eu que estive a trabalhar na 

Argentina, aí já era eu que fazia as medições no terreno nos glaciares que estive a trabalhar nos Andes. 

Quando estamos a falar de turismo, por exemplo, agora estive a escrever, sobre o turismo na China. 

Eu sei, porque estive na China e, não havia cartazes nenhuns em inglês e, que era super difícil uma 

pessoa mover-se e saber o que estava a ver no museu, porque não havia legendas em lado nenhum 

em inglês, fora de Pequim e Xangai, que são seus sítios mais turísticos. Acabei por descobrir que isso 

acontece porque a maior parte dos turistas que visitam a China são turistas nacionais, de outras 

províncias, ou então, vêm de países ou regiões onde se fala também o mandarim, como é o caso de 

Macau e Hong Kong, ou então, vem da Indonésia ou da Malásia, ou do Japão, ou de zonas onde 

também o mandarim tem uma alguma influência e eles conseguem facilmente interpretar aquilo que 

está escrito em mandarim. Portanto, o turismo ocidental e norte americano, mais da Europa e da 

América do Norte é tão residual que para eles não compensa praticamente investirem em legendas 

em inglês, porque passa lá uma pessoa de vez em quando. 

Vera Carvalho: Como classificaria o seu tipo de investigação, sendo básica, aplicada, teórica, prática 

ou teórico-prática? 

Carla Mota: É prática mesmo. A parte teórica eu necessito dela para às vezes fundamentar aquilo 

que vejo. Mas é prática. 

Sucena Fraguito: Qual o seu ponto de vista sobre o valor da investigação do turismo e qual deve ser 

o seu uso? 

Carla Mota: Eu acho que é fundamental haver investigação no turismo. Aliás, acho que falta imensa 

investigação no turismo em Portugal. Mas mais do que faltar a investigação, para mim, que é o mal 

de toda a ciência, seja de turismo, seja qual for, falta a divulgação da investigação junto das 

populações em geral. Não estou a falar da divulgação da investigação para uma elite acadêmica 

através de revistas científicas, porque isso é o que se faz também na minha área. Nós escrevemos na 

área das alterações climáticas e escrevemos para revistas científicas que são lidas na China e no Japão 

e nos Estados Unidos e na Austrália, mas depois não chegam ao público em geral em Portugal. 
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Portanto, para mim, o que falta na investigação ligado ao turismo, é isto. Esta investigação e as 

conclusões dessas investigações chegarem ao público em geral e haver uma divulgação importante 

junto da população, mas mais do que também junto da população, das entidades competentes. Porque 

há cada vez menos, talvez, mas ainda há uma distância muito grande entre aquilo que se faz do ponto 

de vista acadêmico e aquilo que depois, na prática, se promove pelas autarquias, pelos turismos 

regionais, pelas entidades turísticas nacionais. Portanto, há um distanciamento muito grande entre 

aquilo que se estuda e, aquilo que se sabe e depois, do que efetivamente colocado em prática. Isso é 

que faz com que ainda hoje, haja muitas autarquias a trabalhar estratégias de turismo completamente 

desajustadas da realidade. Porque toda a gente sabe que já não se faz assim, mas, toda a gente que 

sabe que já não se faz assim, não tem poder para fazer nada, só estuda. Porque as pessoas que 

efetivamente tem o poder de fazer alguma coisa, não sabem que não se faz assim. Portanto há aqui 

um desfasamento muito grande entre a investigação e depois a operacionalização do ponto de vista 

turístico. E esse desfasamento é que tem que encurtar, porque senão, as coisas não avançam. 

Sucena Fraguito: É verdade. Que valor dá a investigação do turismo para o desenho de produtos 

turísticos e a planificação de destinos? 

Carla Mota: Não sei. Eu não sei muito bem que valor é que a investigação científica terá para isso, 

porque eu acho que também deve haver espaço e áreas diferentes de trabalho. Eu acho que a 

investigação científica deve abordar mais questões menos práticas no sentido de definir roteiros ou 

de definir lugares a visitar ou que se há de fazer ou ver. Mas deve se focar mais em estratégias. E 

essas estratégias têm que ser pensadas por alguém que sabe pensar sobre o turismo, mas depois a 

operacionalização, não tenho que passar pela investigação científica. Eu acho que a operacionalização 

das coisas tem de passar por todas as entidades, desde turismos locais, nos jornais, desde operadores 

turísticos, agências de viagens, hotéis, restaurantes, tours. Acho que são campos diferentes e que não 

devem trabalhar as mesmas coisas porque senão, não faz sentido. 

Vera Carvalho: Acha que a investigação que faz, as suas investigações, que contribuem para mudar 

ou até mesmo melhorar as políticas do turismo? 

Carla Mota: Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque se há coisa que eu consigo fazer através 

do website que não consigo fazer através, por exemplo da universidade, é chegar às massas. Eu, 

quando escrevo um artigo no centro de investigação de que faço parte, que é o CEGOT, o Centro de 

Investigação e Estudos Geográficos da Universidade Coimbra, ele é lido por uma elite intelectual, 

mas ele não chega às massas. Eu quando escrevo um artigo de opinião no meu website, ele 

provavelmente não é lido pela intelectualidade académica, mas ele chega às massas e isso para mim 

é muito importante, porque são essas pessoas a quem ele chega, que tem efetivamente o poder de 

operacionalizar o turismo, porque como a estava a dizer há pouco, há um desfasamento muito grande 
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entre quem pensa e depois quem operacionaliza na prática e nem sempre aquilo que faz na 

universidade chega a quem operacionaliza. Através do website eu sei que eu chego a quem 

operacionaliza porque sou contactada por câmaras municipais, por entidades do turismo, por 

diferentes entidades operacionalizam estas questões e também, pelo público em geral, que é muito 

importante, porque a promoção do turismo sustentável é base, para mim, socialmente sustentável e 

ambientalmente sustentável, é a base, para mim, do crescimento turístico e eu consigo fazer muito 

mais no alerta e na consciencialização disso, através das redes sociais ou do website, do que 

propriamente através de um artigo que eu escrevo no meio académico. Portanto, há aqui, uma certa 

partilha das duas coisas. 

Vera Carvalho: Qual acha que é a relação que deve ter uma investigação ao turismo, com o mundo 

empresarial do turismo? 

Carla Mota: Eu acho que é fundamental, que era o que estava a dizer há pouco. Eu acho que é 

fundamental. Aliás, em Portugal, nós estamos muito pouco habituados a fazer isso, tirando na área 

das engenharias, que as engenharias têm uma ligação muito grande ao mundo industrial/ empresarial, 

mas até mais à indústria. O turismo é fundamental. É fundamental, porque se nós quisermos promover 

o turismo sustentável e promover estratégias turísticas que funcionem, elas não podem estar ligadas 

apenas a entidades nacionais, como o Turismo de Portugal. Têm que estar ligadas a entidades 

regionais, entidades locais, entidades mais pequenas, a micro entidades, que são os operadores 

turísticos. Portanto, tem que haver uma ligação maior entre os operadores e as universidades. Não sei 

exatamente como é que as coisas poderiam funcionar, mas provavelmente tem que se ver, como é 

que funciona nas engenharias, com as indústrias, porque efetivamente, eu acho que é necessário. Mas 

até uma coisa que eu acho que também é importante aqui realçar, muitas vezes as universidades estão 

ligadas a postos no turismo, por exemplo: Posto de turismo não sei aonde, ou o Posto Turismo não 

sei aonde. As entidades turísticas não se esgotam no posto de turismo, aliás, do Posto de Turismo é 

provavelmente um dos lugares menos frequentados pelos turistas, porque nos dias de hoje, as pessoas 

quase já nem vão a postos de turismo porque encontram as informações todas online. Portanto, esta 

ligação entre as universidades e o mundo empresarial não pode ficar-se apenas a nível da autarquia, 

com o Posto de Turismo, tem que extrapolar o posto de turismo, tem que se ir muito mais longe, 

porque senão, não se avança. 

Sucena Fraguito: Que importância outorga a investigação disciplinar, multidisciplinar e 

interdisciplinar no campo do turismo? 

Carla Mota: Eu acho que é fundamental. Aliás, na qualidade de geógrafa, a geografia é assim uma 

disciplina transversal. Temos a mania que percebemos de tudo e não percebemos de nada. A questão 

do “perceber de tudo”, é porque é mesmo assim. A geografia tem áreas da biologia, áreas da geologia, 
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áreas da demografia, da história, áreas do ambiente, das ciências naturais, da física, da climatologia. 

É uma disciplina de charneira e, nesse sentido, eu sinto-me muitas vezes capacitada para abordar 

temas que são diárias científicas diferentes, porque eu tenho a base para conseguir chegar àqueles 

temas todos. Quando estamos a falar de investigação científica, que é para lá daquilo que se faz do 

ponto de vista superficial, é importante e fundamental, que uma investigação não se centre apenas 

numa visão micro do território, ou seja, uma visão puramente ambientalista do território e esqueça 

essa questão social ou uma visão puramente histórica do território e esqueça a parte ambiental. Ou 

seja, quando se promove o desenvolvimento turístico de uma região, como por exemplo, Dakar, no 

Senegal, não nos podemos esquecer das características daquela população, das características sociais 

da sociedade e do modo de vida daquela gente, da idade delas, das atividades económicas, dos seus 

rendimentos, da sua história, da qualidade da água, dos seus rios, dos recursos naturais que têm ou do 

clima. Nós não podemos esquecer estas vertentes todas e dizer só: “vamos abrir aqui um museu”. 

Quando se pensa numa estratégia em termos turísticos, é fundamental que se conheça o melhor 

possível o território para aquilo que vamos apostar e que vamos investir, não tenha mais impactos 

negativos do que positivos, porque é fundamental que tenha mais impactos positivos. 

Vera Carvalho: Quais são os objetos/ problemas de investigação, que os investidores de turismo 

devem estudar? 

Carla Mota: Isto se calhar é um bocado pessoal, mas eu acho que é fundamental estudar em Portugal, 

o turismo socialmente sustentável. Acho fundamental. Acho que faz falta nós vermos até que ponto 

é que o investimento no turismo, promove efetivamente, uma melhoria da qualidade de vida das 

populações que vivem naquelas regiões. Um caso muito simples, para mim, são os centros históricos 

das cidades. Eu vivo em Guimarães, mas acho que acontece a mesma coisa no Porto e em Lisboa, em 

Barcelona e em “n” sítios, em que o aumento do turismo foi tal, que a maior parte dos centros 

históricos das cidades ficaram completamente vazios. As pessoas foram deslocadas dos centros 

históricos das cidades para irem para os subúrbios das cidades. Os centros históricos das cidades 

ficaram com alojamentos locais, que dominaram o centro histórico todo e que nós tínhamos uma 

população, uma cidade, que de repente deixou de ter pessoas lá a viver e a ter um modo de vida 

tradicional, para passar a ser uma cidade, quase um centro museu, em que as pessoas entram e saem 

e, a população é o puramente flutuante. Hoje estão cá dez, amanhã estão cá outros dez e quando 

multiplicamos isso por uma cidade, hoje estão cada dez mil e amanhã estão cá outros dez mil. E a 

população é tão flutuante que as pessoas acabam por vir para um centro de uma cidade como 

Guimarães ou como Lisboa e não há lisboetas, há turistas. Porque não há pessoas do próprio país lá 

a viver. E depois, isto para além de descaracterizar a cidade em si, tem outro problema que acabou 

por levar as pessoas para fora dos centros das cidades, e as cidades ficaram vazias de população local. 
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Isto para mim tem muitos impactos negativos e tem que ser fundamentalmente estudada e ver o que 

é preciso fazer e o que se pode fazer. 
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Entrevista 16 – Investigar o turismo nos Caminhos de Santiago. Diálogo com 

Pedro Azevedo (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD) 

 

 

 

Entrevistadores: João Tomás (jotatomas9@gmail.com) e Rodrigo Carvalho 

(esagrodrigocarvalho@gmail.com)  

 

Rodrigo: Irei começar então com a primeira questão que é, onde é que se formou? 

Pedro Azevedo: Ora bem em termos de licenciatura e de mestrado foi na Universidade do Minho em 

Braga. 

Tomás: Quais foram as razões que levaram a escolher esta área que é o turismo? 

Pedro Azevedo: Por um lado dar continuidade a minha formação de base, a licenciatura foi história, 

depois entramos no mestrado e decidi ingressar, por diversificar um pouco a minha formação 

académica, e tirei o mestrado em património e turismo cultural. Portanto, aí desenvolvi mais a área 

do turismo. De momento sou bolseiro de investigação pela FCT e encontro-me a tirar dois 

doutoramentos: um na UTAD que é o doutoramento em Desenvolvimento, Sociedades e Territórios, 

e, ao mesmo tempo, encontro-me a fazer outro doutoramento, aí sim na área do turismo, que para 

mailto:esagrodrigocarvalho@gmail.com
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além de consolidar esta vertente académica na área do turismo que eu também pretendia, era 

desenvolver em termos profissionais e adquirir novos conhecimentos na área do turismo uma vez que 

antes daquele período em que concluía o mestrado e, antes de entrar no doutoramento, trabalhei na 

área do turismo E, como é uma área que está em constante crescimento, e que está sempre a inovar-

se, daí eu querer aprofundar estes conhecimentos na área do turismo 

Rodrigo: O que é na sua opinião o turismo? 

Pedro Azevedo: O turismo, começo por dizer, que é uma área dinâmica, muito dinâmica, claro que 

este período da pandemia veio demonstrar que realmente é uma área que oscila, mas que por norma 

é uma área que, assim de uma forma muito geral e no meu ponto de vista, permite o contacto com o 

património histórico, cultural, paisagístico, mas também permite uma certa e determinada 

sociabilidade, não só entre turistas, mas também com as comunidades dos espaços que visitamos.  

Tomás: Falando mais na nossa região, acha que a região do Douro é um destino propício às atividades 

turísticas? 

Pedro Azevedo: Sim, e eu que tenho feito alguns estudos em termos de unidades de alojamento, mas 

também de criação de novas estruturas turísticas, sim a região do Douro nos últimos anos tem 

assistido a um crescimento exponencial em termos de unidades hoteleiras, de estruturas turísticas, 

mas também de serviços e mais até de museus. Na última década tem havido até a criação de alguns 

museus e basta ver pelos indicadores, anualmente a região do Douro recebe milhares de turistas que 

em termos nacionais, internacionais também e do exemplo de um serviço que tem vindo a crescer, 

que é o comboio turístico, vai por na linha o Douro e os próprios cruzeiros da Douro Azul que criam 

uma dinâmica um fluxo muito interessante de turistas nesta região. 

Rodrigo: Na sua opinião de que forma é que estas atividades alteram a paisagem ou, até mesmo, o 

local? 

Pedro Azevedo: Eu acho que, eu não diria alterar a paisagem eu diria mais conservar a paisagem, 

dou outro exemplo para sustentar esta minha afirmação, eu que estou a estudar os caminhos de 

Santiago nesta região, principalmente o caminho Português interior, foi aquele que nós fizemos, claro 

que se ele foi revitalizado, foi para se adaptar aos novos tempos e ter uma estrutura mais turística, 

além de ser um caminho que assenta num itinerário religioso acaba por ser uma rota turística. Com 

isto o que eu quero dizer é que o turismo aqui não estragou o percurso, não estragou a paisagem, pelo 

contrário ajudou a preservar o que vem desde o século nono. Noutros aspetos, por exemplo, em termos 

de restauro, criação de hotéis, hoje em dia há aquele cuidado de preservar as fachadas, as próprias 

comunidades interagem bem com este tipo de turismo, turismo de lazer, portanto, eu penso que se há 

impactos, são muito reduzidos. 
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Tomás: De que forma é que as atividades, por exemplo o Caminho de Santiago, permitiram a 

evolução do turismo nessa região? 

Pedro Azevedo: Estamos a falar de novos produtos que são inovadores para a região, mas também 

aproveitam as sinergias existentes, as potencialidades existentes no território. O Caminho de Santiago 

é um recurso que é transformado num produto turístico com características únicas muito próprias mas 

por exemplo, ou Pena Aventura, o parque em Ribeira de Pena é um serviço turístico que concilia as 

atividades turísticas com o ambiental na natureza, o que foi muito bem implementado e realmente 

permite captar para esta região uma série de turistas que aproveitam para conhecer Ribeira de Pena, 

a Serra do Alvão, mas por exemplo também em termos de património material, o barro negro de 

Bisalhães. 

Rodrigo: Consegue albergar outros vários temas e dar mais rotatividade nessas áreas todas. 

Pedro Azevedo: Sim, estamos a falar, portanto, daqui como tu disseste muito bem Rodrigo, uma 

rotatividade muito grande, mas também uma dinamização a vários níveis, assim eu pelo menos olhe 

para esta região e é assim que eu entendo. 

Rodrigo: No seu ponto de vista qual é o valor da investigação no turismo? 

Pedro Azevedo: Eu penso que é crucial, crucial porque estes agentes que se encontram no território, 

por exemplo empresas de turismo, os próprios postos de turismo, as próprias autarquias necessitam 

de trabalhar em rede, e aqui falo da nossa instituição, da UTAD, desenvolvemos trabalhos articulados 

com outras instituições existentes no território, para sabermos as potencialidades, as fraquezas 

existentes na área do turismo, para depois no futuro podermos corrigir e melhorar certos aspetos 

sempre em rede, porque assim funciona melhor, porque realmente se somos instituições que estamos 

num território faz todo sentido sermos nós a estudarmos e identificarmos os problemas mas também 

as potencialidades. 

Tomás: Como é que classifica a sua investigação, o seu trabalho? 

Pedro Azevedo: É um trabalho que consiste muito no trabalho de campo tendo sempre uma 

perspetiva antropológica, portanto, quanto ao meu trabalho eu considero que ele seja realmente útil, 

porque eu ao adotar um trabalho de campo, eu vou para o terreno, eu observo, identifico junto das 

comunidades mas também na própria paisagem, no terreno, os problemas existentes, as falhas, o que 

importa ser melhorado, o que já está feito, portanto o meu trabalho , e claro está na forma perspetiva 

pessoal, penso que é realmente enriquecedor, tanto para mim mas também para o mundo académico, 

mas também para as comunidades que estão ali. 

Rodrigo: Como uma questão mais pessoal, para os jovens, como nós que estamos agora a ingressar 

neste ramo, nesta área do turismo, quais são alguns dos conselhos que nos pode dar? 
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Pedro Azevedo: Ora bem, sendo estudantes, estudar, estudar, mas também acreditar que é uma área 

muito bonita onde vocês estão, tal como eu, que é uma área que nos faz crescer, que nos faz ver o 

território, as sociedades de outra forma, e claro que o turismo é uma área que abre muitas portas. Não 

só enriquecedor em termos profissionais, mas também em termos pessoais porque é muito positivo 

podermos trabalhar, falar, dialogar com outras pessoas, de outras nacionalidades, de todas as regiões, 

é muito enriquecedor. Portanto o meu conselho para as pessoas da área, é que se formem e que 

passando esta fase da pandemia, que o turismo vai voltar a crescer pelo menos indicadores assim o 

demonstram. E voltando ao ponto inicial, é uma área dinâmica e que traz muitos frutos, muitos 

benefícios. 

Tomás: Como última pergunta, acha que como nós estamos a ingressar neste ramo agora, devemos 

ter uma ideia fixa do que queremos fazer ou devemos experimentar outras coisas fora da nossa zona 

de conforto? Porque, se nós tivemos uma ideia fixa não vamos perder tempo noutras coisas, mas por 

outro lado experimentar coisas da fora da nossa zona de conforto pode ser também vantajoso. E queria 

perceber como você fez o seu percurso. 

Pedro Azevedo: É assim, o vosso foco agora enquanto alunos é estudar, e levar a licenciatura até ao 

fim. Isto não invalida que vocês não desenvolvam estudos na área do turismo. Há uma série de aspetos 

a serem estudados, eu falo no Caminho de Santiago porque é aquele que eu estou dentro do assunto, 

eu não fiquei fixo em Vila Real porque o caminho é extenso, o caminho português interior vem desde 

Viseu até Chaves, já passei em Vila Pouca, já passei vários sítios, mas também permitiu participar 

noutros estudos noutras conferências ligadas ao Caminho de Santiago e não só. Portanto, eu acho que 

é algo automático, nós não ficarmos presos ali a um tema, a uma questão. A própria área do turismo 

é tão, tão extensa, e realmente o nosso próprio percurso vai trazer novas oportunidades e novos 

desafios. Eu não vejo o turismo como uma área distante, que está ali parada, e tem que ser só aquilo. 

Eu ao falar do Caminho de Santiago estou a falar do património, estou a falar das paisagens, estou a 

falar das estruturas existentes, das comunidades, falar desenvolvimento territorial, e a partir daí, que 

existem outros estudos. 

Rodrigo: Abrange vários outros pontos. 

Pedro Azevedo: Sim, muitos outros pontos, não só turísticos, podem ser históricos, sociológicos, 

antropológicos. Portanto, vocês, claro que estão no início, mas quando chegarem perto do terceiro 

ano vão afunilar as vossas ideias, mas quando chegar essa altura já vão ter algo em mente porque é 

um processo automático. O meu conselho é mesmo aproveitarem, o momento, a licenciatura porque 

passa rápido, três anos passam muito rápido. Fazer aquilo que gostam, identificar o tema, uma área 

que gostem dentro do turismo que foi isso que eu fiz e que os meus colegas fizeram, e a partir daí 

umas coisas levam as outras. 
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Tomás: Obrigado! 

Rodrigo: Quanto às questões de maior desenvolvimento, nós já estamos concluídos, ficam depois 

aquelas questões mais pessoais, que eu irei então enviar por e-mail para não existirem erros. 

Pedro Azevedo: Claro, sim, sim! Fico à espera, e eu respondo. Se necessitarem de alguma coisa, 

alguma informação estejam ao dispor, têm o meu contacto, estejam à vontade. 

Tomás: Muito obrigado. 

Rodrigo: De resto, estamos terminados e obrigado mais uma vez. 

Pedro Azevedo: Obrigado eu e continuação de bom trabalho. 
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Entrevista 17 - Investigar o turismo rural. Diálogo com Artur Cristóvão 

(Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD) 

 

 

 

 

 

Entrevistadores:    Louis Manuel Correia (louiscorreia2002@gmail.com) e  Manuel Sousa Bessa 

Teixeira,(lmsbt2002@gmail.com)  

 

  

Entrevistadores: Onde se formou / Qual foi o seu percurso formativo? O Sr. é professor? Se sim, há 

quanto tempo?  

Artur Cristóvão: Licenciado em Agronomia pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade 

Técnica de Lisboa. Mestre e Doutor em Educação Contínua e Vocacional pela Universidade de 

Wisconsin-Madison, EUA. Professor Catedrático de nomeação definitiva desde maio de 1997. É 

Professor há 41 anos, somente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Entrevistadores: Porquê e como decidiu investigar turismo?  

Artur Cristóvão: O entrevistado afirmou que não era apenas um investigador na área do Turismo, 

mas a sua área está mais ligada ao desenvolvimento dos territórios rurais.  

mailto:louiscorreia2002@gmail.com
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Entrevistadores:  O que é para si o turismo? E a investigação do turismo?  

Artur Cristóvão: O turismo é uma atividade económica complexa que envolve múltiplos domínios 

desde transportes ao alojamento, restauração, a animação. O turismo também tem tido vertentes mais 

diferenciadas que decorrem também da própria natureza da procura que é cada vez mais complexa e 

que exige também produtos diferenciados. A investigação em turismo trata no fundo de compreender 

o fenómeno turístico, tendo em conta a oferta, a procura, a natureza dos próprios produtos turísticos, 

a forma como são construídos. Também temos de perceber as tendências destes aspetos relativamente 

à procura, à oferta, como a procura e a oferta interagem entre si. Também a investigação do turismo 

tem uma vertente importante que é perceber os próprios impactos que o turismo tem, que não são 

apenas positivos, mas também são negativos, os impactos a nível económico, social, ambiental, a 

nível cultural, por exemplo. Portanto, é uma área de intervenção também ela é complexa.  

Entrevistadores: Que temas / objetos de investigação abordou e que, ainda aborda?  

Artur Cristóvão: Para além do turismo rural, também me interesso um pouco pela a área dos 

produtos locais agrícolas e agroalimentares, a valorização destes produtos que também têm uma 

ligação muito próxima com o turismo, uma vez que, os turistas e visitantes frequentemente quando 

visitam lugares têm interesse pelo consumo e pela aquisição de produtos que são específicos num 

determinado local e cada vez mais se fala do Turismo Gastronómico que é uma vertente do Turismo 

a par de muitas outras como o Turismo Religioso, Turismo Rural, Turismo Cultural, enfim, o Turismo 

Gastronómico tem vindo ganhar uma experiência, uma relevância cada vez maior e, esta vertente ou 

este domínio do Turismo baseia-se fundamentalmente naquilo que, os territórios podem oferecer em 

termos dos seus produtos e das suas tradições gastronómicas.  

Entrevistadores: Em que zonas geográficas estudou esses temas de relevância?  

Artur Cristóvão: Sobretudo nesta zona de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

Entrevistadores: Quais foram as metodologias e técnicas de investigação que utilizou? E porquê?  

Artur Cristóvão: Sobretudo entrevistas com diferentes operadores ligados ao turismo, restauração, 

hotelaria, alojamento e inquéritos a turistas/visitantes de áreas específicas.  

Entrevistadores: Qual o seu ponto de vista sobre o valor da investigação da acessibilidade ao turismo 

rural?  

Artur Cristóvão: Acho que têm interesse, porque têm interesse sobretudo perceber as perceções dos 

agentes ligados à oferta, como donos de alojamentos, restauração, animação turística, etc.,, o 

problema para elas é real, importante, têm vantagens ou desvantagens, a mais difícil acessibilidade, 

outro aspeto, é ver como os turistas, e visitantes, pessoas que procuram áreas mais isoladas, veem o 

problema da acessibilidade como vantajoso ou não, porque há quem procure áreas relativamente 

remotas, menos acessíveis, procurando áreas mais preservadas, menos gente e apreciar paisagens, 
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pode haver também quem ache que houvesse uma maior facilidade de acesso, é importante saber as 

acessibilidades da determinada região, desde estradas, ferrovias, ciclovias, percursos para caminhar, 

e presentes numa determinada área rural. Há ainda uma acessibilidade que hoje em dia é cada vez, 

mais importante, que não é a acessibilidade física, mas sim a digital. A acessibilidade digital, 

nomeadamente, o acesso a internet, é cada vez mais visto como elemento importante quer por quem 

oferece o turismo, na perspetiva nomeadamente da proporção, do contacto com os turistas, mas 

também para os visitantes que querem saber mais do sítio de onde estão, querem utilizar o GPS, onde 

podem comer, dormir etc.  

Entrevistadores: Que relação deve ter a investigação do turismo com o mundo rural?  

Artur Cristóvão: A partir dos anos 90, começa-se a ter mais ligação com o turismo e o mundo rural, 

essas áreas rurais devem ter uma dinâmica turística, perceber as satisfações dos turistas, o impacto 

das áreas rurais, recriação de emprego, criação de rotas turísticas e associações.  

Entrevistadores: De que forma a investigação do turismo pode contribuir para um turismo rural mais 

acessível, responsável e inclusivo?  

Artur Cristóvão: Uma investigação que abarque diferentes domínios e perspetivas pode ajudar a 

melhor desenhar as políticas para o turismo, a planear e determinar os produtos e seus valores, e 

identificar as formas que possam tornar o turismo mais acessível, ambiental, social e inclusivo.  

Entrevistadores: Quais são os objetos/métodos que podemos utilizar para promover este projeto ao 

Governo?  

Artur Cristóvão: Eu acho que o ideal seria fazerem um resumo das grandes conclusões do vosso 

projeto e enviarem para aqueles atores políticos mais próximos das regiões que estudaram, entre duas 

três páginas, algo sintético.  

Entrevistadores:  Que regiões precisam de um maior apoio a nível turístico?  

Artur Cristóvão: Não sei ao certo responder, pois, o turismo é, hoje em dia, uma área generalizada 

no nosso território, obviamente, que há zonas do país que são mais ricas do ponto de vista dos seus 

recursos utilizados pelo turismo, desde património cultural, histórico, ambiental, religioso, rural ou 

agrícola, gastronómico, portanto, todos os países têm potencialidades que são variáveis de sítio para 

sítio. Obviamente que não conheço todo o país, portanto não sei dizer, quais as zonas que precisam 

de mais apoio. Mesmo zonas que caracterizamos como relativamente desenvolvidas, também 

carecem de atenção, no ponto de vista de organização, interação dos agentes ligados à oferta turística. 

A diversidade é enorme e, portanto, não sei especificamente responder à questão. 
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Entrevista 18 – Investigar as mobilidades. Diálogo com Miguel Pazos Otón (Centro 

de Estudos Turísticos (CETUR), Universidade de Santiago de Compostela (USC) 

 

 

 

 

Entrevistadores: Maria Sampaio Ferreira (maria_ferreirasampaio@hotmail.com) e Miguel da 

Cunha Pereira (miguelcunhapereira20000@sapo.pt) 

 

 

Entrevistadores: Onde se formou? E por onde passou a sua carreira académica ao longo dos anos?  

Miguel Pazos: Comecei por estudar Geografia na Universidade de Santiago de Compostela no ano 

de 1982. Estudei e terminei no ano de 1997/98 e fiz a tese de Mestrado no ano de 2010, e depois 

continuei como professor até hoje. Tive sorte, saiu uma vaga a concurso e consegui a vaga e fiquei 

professor desde 2009 até hoje. 

Entrevistadores O Sr. Miguel Otón refere que, os seus estudos se inserem na área da Geografia. Em 

que áreas o Sr. aborda os problemas dos seus estudos? 

Miguel Pazos: Áreas Geográficas ou Campos de Estudo? (Questiona-se), campos de estudo. Bem 

eles basicamente inserem-se sob os problemas relacionados com as mobilidades. A questão da 

mailto:maria_ferreirasampaio@hotmail.com
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mobilidade das pessoas, fundamentalmente, do cultural, social, os contrastes e as consequências da 

mobilidade. Ultimamente também trabalho com antropólogos, pois considero que, têm uma saída 

muito interessante acerca do tema das mobilidades, assim como os sociólogos. O turismo é de sentido 

amplo, porque sem mobilidade não pode haver turismo, o turismo é mobilidade. No turismo interesso-

me, fundamentalmente, em parte por produtos que tenham a ver com o transporte de mobilidade, 

percursos de barco, comboios turísticos, peregrinações, caminhadas, trilhos, etc. Todas estas questões 

que têm a ver com o transporte das mobilidades, que são por sua vez atrativos turísticos.  

Entrevistadores: Gostaríamos de saber como a Geografia, os seus estudos, onde se interligam com 

o turismo?  

Miguel Pazos: Penso que o turismo é uma das práticas económicas, sociais, culturais que têm mais 

registo no território. Quando fazemos turismo movimentamo-nos até outro território, não podemos 

fazer turismo na nossa própria casa, podemos fazer turismo no nosso município, mas é bastante 

estranho. Se eu visito algo de Santiago direi que estou fazendo turismo, não é habitual que pernoite 

no sítio que habite, porém, posso deslocar-me a algum sítio de Santiago rural e fazer turismo. No meu 

concelho não é habitual. Deslocarmo-nos até outro território é fundamental, ter uma dimensão 

territorial grandíssima, gera impactos positivos e negativos. Nós uma das coisas que sempre dizemos 

é que o território é um elemento que explica muitas dinâmicas económicas, sociais e culturais. Porque 

uns territórios têm turismo e outros não? O Douro tem turismo porque o território tem umas 

características concretas que são atrativas, mas se vão a Vinhais ou a Montalegre também têm 

turismo, mas é menos, não é um território tão atrativo como Régua, Lamego, etc. Não significa que 

não tenha atrativo, mas penso que no turismo a paisagem no Douro é um atrativo, e é reconhecida 

pela UNESCO. O território no turismo importa pelas paisagens e pelas atividades, que podem ser 

feitas, importam as populações que nelas habitam. Deve ser questão a rede de mobilidade, os recursos, 

o território é deveras fundamental, acreditamos que todos os problemas podem ter impacto sobre o 

Território, mas também as suas vantagens. O contributo da Geografia é importante durante muito 

tempo, e com a antropologia o turismo, eles estudam o cultural e a social. O turismo tem muitas 

dimensões não apenas na economia, um modelo agressivo do turismo pode danificar o território. O 

turismo deve ser planeado, que trará coisas positivas, exemplo a recuperação de uma paisagem, 

reintrodução de um comboio (exemplo: linha do Tua), onde a barragem foi negativa para a paisagem, 

foi restaurada. Eu não gosto de barragens, penso que é uma confrontação turística aí, o funcionamento 

da Linha Férrea, devia ser feito pelo inteiro, não só apenas pela foz do Tua, até Mirandela, mas que 

chegasse até Bragança, mas isso é um exemplo só.  
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Entrevistados: O Sr. tinha referido que os seus estudos se encontram na área da Geografia. Em que 

áreas geográficas se encontram inseridos? Só na Galiza, ou já fez estudos fora, como em Portugal? – 

os estudos relacionados com a mobilidade. 

Miguel Pazos: Sim, os meus estudos começaram por ser na Galiza. A tese de Doutoramento foi sobre 

a mobilidade no corredor Atlântico Galego, entre Ferrol, Corunha, Santiago, Pontevedra, Vigo, Tui 

e a fronteira portuguesa. É um espaço de sentido amplo em torno de autoestradas, mas depois trabalhei 

e trabalho com colegas no Norte de Portugal. Tenho feito investigação sobre os transportes, 

mobilidades na Galiza e no Norte de Portugal, e também ao nível espanhol, alguma coisa tenho feito 

à nível global. Naturalmente são pesquisas de âmbito galego, incluso tenho feito coisas, digamos, 

reflexões teóricas ou pesquisas metodológicas também.  

Entrevistadores: Nas suas investigações que metodologias utiliza? 

Miguel Pazos: Comecei sendo bastante quantitativo. Na tese de Doutoramento usei muitos 

inquéritos, mais de 2000 inquéritos e procurações. Não fiz diretamente, criei uma rede de contatos 

nos institutos. Os professores de Geografia distribuíram os questionários, que eram compostos por 

uma metodologia   um pouco complexa, os estudantes simplificaram muito, levaram os questionários 

para casa, para que os familiares os preenchessem. Esta metodologia foi feita em 2000/01, era um 

método muito quantitativo, pois usava o “Software SPSS”, que produzia tábuas, tabelas, indicadores, 

das mais diversas tipicidades. Também usei dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística 

Espanhol. Em posteriores trabalhos fui mudando e fui-me inclinando pelos métodos qualitativos, e 

hoje estou mais virado para eles, pois penso que, são mais úteis no meu trabalho, muito mais que os 

quantitativos. Redijo entrevistas, grupos de discussão, observação, propriamente dito. 

Entrevistadores: Como é que o Sr. classifica o seu tipo de investigação? Uma investigação básica 

ou teórico-prática? 

Miguel Pazos: Eu creio que, a minha investigação tem a ver com as políticas de transporte, 

mobilidade e do turismo, nesse sentido é bastante aplicado, mas depois, por exemplo este ano que 

estive de licença sabática, escrevi um livro. Tinha como tema as mobilidades em geral, de contacto 

teórico, metodológico, que a base seria básica, centrei-me sobretudo na divulgação. É importante que 

se faça a investigação básica, mas orientada para a investigação, para que as pessoas, os estudantes 

tenham livros de referência, textos, etc.   

Entrevistadores: Qual o seu ponto de vista sobre o valor da investigação em turismo? Qual você 

usa?  

Miguel Pazos: A investigação no turismo é fundamental, para que os responsáveis pelo território e 

os políticos, todos os agentes que tomam decisões, necessitam de informação sobre o que se passa no 

território. O perfil do turista, quais os grupos étnicos, os que são mais habituais, os seus gastos, a 
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tipicidade do alojamento. É importante ter um sistema amplo de informação territorial e saber onde 

estão os recursos, tais artigos num sistema ortográfico dinâmico. A acessibilidade, estarmos 

informados em relação a coisas como o que estaria com os transportes: estações, horários, para 

existirem portais, páginas web com informação em tempo real, para que os turistas estejam 

informados. A pesquisa no turismo é importante para que, sejam tomadas as decisões corretas, que 

não impliquem desperdícios de gastos, em dinheiro. É necessário estudar qual o tipo de turismo que 

queremos e aquele que apresentamos, ou seja planificador e para gestores territoriais e serve também 

para empresários, a oferta do turismo, em geral para todo o mundo, mas concretamente para o setor 

privado fundamentalmente, para decidir o que se mete, onde se deve investir, o dinheiro que se 

necessita. Se não existir informação, não estarmos informados em relação ao número de turistas e à 

sua tipologia, e assim ser tomada uma decisão, para que seja feito um gasto certo em relação ao 

dinheiro, não às “cegas”, em turismo é bastante habitual construir grandes edifícios, estruturas que 

depois não se utilizam, para isso é importante sabermos onde e como queremos gastar o dinheiro, e 

no que realmente é necessário efetuar os gastos, e atender aquilo que o turista quer de nós e quais as 

suas preferências ( ex. : estilo, lugar, etc. ). 

Entrevistadores: De que forma você acha que através do turismo podemos alcançar um turismo 

virado cada vez mais para a sustentabilidade, e sobretudo, inclusivo? 

Miguel Pazos: Eu penso que o turismo sempre tem impacto no território, mas devemos minimizá-

las. Ser um turista consciente é aquele que não contamina, ou se o faz tentá-lo o menos possível, 

utiliza meios de transporte sustentáveis, interessasse pela sociedade local, pede cultura, para mim o 

turismo tem a ferramenta de ter o entendimento entre as pessoas, também a que desperta a curiosidade 

de recursos esquecidos, com as potencialidades que podem ter num território e do seu 

desenvolvimento económico. 

Entrevistadores: De que forma a sua investigação contribui, ou está a contribuir para políticas de 

turismo ou experiências do mesmo? 

Miguel Pazos: Pois, por exemplo há uns anos, fiz um trabalho com um amigo relacionado com os 

transportes turísticos na Galiza, eram uma espécie de aposentadoria, de compilação sobre os recursos 

turísticos, baseados no transporte turístico. Aí propúnhamos, a possibilidade de criar novos produtos 

para dar mais valias e valor a determinados territórios, onde se podiam fazer coisas interessantes. Por 

exemplo, no passado, por encargo do governo da Galiza, fizemos um estudo sobre a pandemia do 

covid-19, tendo em vista a forma como ela afetava a oferta turística na Galiza. Foi um estudo 

encarregue às 3 Universidades da Galiza, desde o Governo. Fazemos coisas que creio que são uteis, 

porque vêm diretamente desde os organismos públicos ou instituições que buscam. Nos como centro 

de pesquisa turística procuramos ideias para melhorar o turismo, por exemplo planos estratégicos de 
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turismo. Fizemos um plano estratégico para um concelho, no interior da Galiza, o concelho de Lalim, 

um plano estratégico, sem dúvida o maior creio, o mais aplicado que se pode fazer desde um centro 

de pesquisa para pôr valor no território como atrativo turístico. Fizemos também uma espécie de 

plano de ideias de ocupação, para incluir o turismo no Geoparque do Courel, há cerca de 2 anos. Nos 

dias de hoje é o único que existe na Galiza, vocês aí, em Portugal têm vários, em Arouca e Gerês. 

Aqui é o único que há e foi recém-criado há poucos anos. Com ideias para aproveitar melhor o 

território para a prática do turismo, por exemplo, um estudo sobre acessibilidades turísticas, a 

presença de sinalização, etc. Tentamos que sejam coisas aplicáveis para melhorar os destinos 

turísticos.  

Entrevistadores: A seu ver ao nível das investigações do turismo que objetos de estudos é que acha 

que foram ou são usados e deviam ser mais bem aprofundados, ou outros que deviam ser mais bem 

aprofundados e outros que ainda não foram expostos. A seu ver quais é que acha que os 

investigadores, que se encontram no campo do turismo, deviam estudar? 

Miguel Pazos: Bem, penso que muitas questões deviam ser mais estudadas. Exemplo, os 

observatórios turísticos, onde se conhece o perfil do turista, isso é necessário para o crescimento das 

administrações públicas. Muitas vezes não estão suficientemente convencidas em investir divisas na 

criação de um observatório que permita conhecer bem o perfil da demanda, aí dependemos muito do 

financiamento, creio que se podia fazer muito começando por aí. Usando LIGDITA, que é uma 

metodologia muito qualitativa também, mas que podem ser feitas coisas muito interessante em 

conjunto com métodos qualitativos. Uma coisa que pode ser melhorada é a sinalização turística, penso 

que é um dos grandes entraves, pelo menos aqui na Galiza, que existe nos destinos. Nos últimos anos, 

aumentou muito a pesquisa e a investigação no turismo, tenho a sensação de que estão a ser feitas 

cada vez mais coisas. As pessoas sabem que a universidade pública, tanto na Galiza como no Norte 

de Portugal, através de pesquisas básicas, mas também de teses de doutoramento, mestrado, grau, de 

colaborações de práticas, de treinos, etc., que estão a contribuir muito para o desenvolvimento do 

turismo nos distritos territoriais.   

Entrevistadores: Que importância outorga à investigação interdisciplinar e disciplinar no campo do 

Turismo?  

Miguel Pazos: A importância é máxima, pois penso que o momento de colaborar entre todos, de 

facto, eu como geógrafo, trato de falar e conhecer as opiniões de muita gente, antropólogos, 

sociólogos, historiadores, economistas. Creio que hoje em dia não se pode abordar um tema de apenas 

uma só disciplina, uma das grandes forças do turismo é a sua interdisciplinaridade, é o melhor 

exemplo que pode ser dado, é uma necessidade no turismo. 
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Entrevistadores: O Sr. tinha dito que escreveu um livro e nós na Unidade Curricular de Métodos 

Qualitativos, temos que fazer uma investigação, onde o nosso tema é sobre a turistificação da Estrada 

Nacional 2. Gostaríamos de saber onde podemos encontrar o seu livro?  Porque como referiu é 

importante a sua leitura e dessa feita ser utilizado na nossa investigação. 

Miguel Pazos: O livro está escrito, mas ainda não está publicado. Agora mesmo foi impresso, durante 

a semana passada, dois colegas meus do departamento estão a lê-lo, para darem sugestões, 

observações. É importante que eles leiam para darem a sua opinião, para que sejam feitas melhorias. 

Foi feito durante estes meses da licença sabática e espero que seja publicado antes do final do ano, 

quando estiver dir-vos-ei, não sei se será numa editora com muita difusão, mas como não é difusa 

talvez não.  
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Sobre a investigação turística. Uma breve análise em jeito de conclusão. Filipa 

Fernandes (CAPP, ISCSP-ULisboa) 

 

O tema deste livro, “como investigar o turismo”, conduziu-nos numa viagem em torno de 

múltiplos olhares, perceções e discursos sobre a importância e o valor da investigação turística. O 

seu objetivo principal era pedagógico, pese embora, os autores (alunos e investigadores) tenham 

contribuído para uma cocriação e produção de conhecimento acerca do turismo. Mas voltando ao 

início, foi pedido aos alunos que efetivassem uma entrevista online a um investigador do turismo 

visando um projeto investigação turística futuro. Os alunos não só aceitaram o repto do que lhes foi 

pedido como também superaram desafios. Examinemos. Aplicaram um guião de entrevista, 

procederam à sua transcrição e, nalguns casos, conduziram-na de forma exemplar pelos meandros 

daquilo era o seu tema de investigação. Este exercício de interpelação remete-me para uma 

investigação que seja crítica. E, no caso do turismo, a sua análise (crítica) tem sido pautada por uma 

mudança de paradigma nos últimos anos, profícuos em produção, inovação e reflexividade, ideia 

expressa nas entrevistas realizadas no que concerne aos tópicos de investigação bem como ao tipo 

de investigação levada a cabo pelos investigadores. 

 A complexidade do turismo, patente nos sistemas turísticos, nas inúmeras indústrias, nos 

sectores económicos, nos quais se incluem várias formas de transporte, museus, festivais, hotelaria, 

restauração, e toda uma infraestrutura de suporte, etc., requer o uso de abordagens multi e 

interdisciplinares (Andrews et al, 2019; Marujo, 2013) com recurso a métodos de pesquisa 

inovadores (Ateljevic et al, 2007). Esta necessidade está patente na maioria das entrevistas, nas quais 

os investigadores afirmaram recorrer a várias metodologias no sentido de analisar o turismo e/ou as 

práticas turísticas, os turistas e os objetos do seu olhar, as interações e os seus efeitos. 

Pese embora uma parte dos investigadores não tenha formação inicial em turismo, o seu 

percurso académico ou as exigências do percurso profissional conduziram-nos a este campo, fazendo 

com que os seus trabalhos sejam reflexo dessa multidisciplinaridade, amplificando a ideia de turismo 

como um campo complexo, híbrido, discursivo, crítico e reflexivo que rompe com a anterior visão 

de um campo isolado, quantitativo por natureza, tendencioso em favor de aplicativos de negócios ou 

com uma análise predominantemente positivista. 

No que concerne ao tipo de investigação levado a cabo, os entrevistados mencionaram sem 

nenhuma ordem, recorrer à investigação aplicada na maioria dos casos, bem como à teórico-prática. 

No que diz respeito aos métodos e técnicas usadas nos trabalhos de investigação no turismo, os 

entrevistados mencionam o recurso à metodologia qualitativa, a qual surge com maior expressão. 
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Aqui de entre as técnicas referidas contam-se a observação, a etnografia, as entrevistas qualitativas.   

Alguns entrevistados referiram o uso dos métodos quantitativos bem como da investigação-ação. 

Apesar de a maioria das respostas se tenha inclinado para a metodologia qualitativa, alguns 

entrevistados referiram utilizar ambas as metodologias porque a sua aplicação pode ser 

complementar, enriquecendo desse modo os seus objetos de estudo (Marujo, 2013). 

O valor a investigação é um assunto apresentado, já que a maioria dos entrevistados fala na 

questão da importância da aplicabilidade da investigação, da aplicação de resultados a casos 

concretos, na planificação de destinos, no desenho de novos produtos que conferiam valor ao destino, 

no trabalho articulado e colaborativo com atores sociais no território. 

Relativamente às áreas de investigação as respostas dos entrevistados demonstram a 

importância do turismo enquanto laboratório cultural, bem como o lugar do turismo na vida 

contemporânea (Franklin, 2003). Com maior expresso surge o turismo e a cultura, o património, o 

mundo rural e os produtos a ele associados, o turismo gastronómico, o comportamento do 

consumidor, o mundo digital bem como o uso da realidade virtual. Com alguma expressão surge a 

experiência turística, as ferramentas do marketing digital, as consequências sociais nas comunidades 

recetoras, o género e o turismo bem como o mercado laboral numa perspetiva de género.    

Finalmente como contributo da investigação para melhorar as políticas do turismo e as 

experiências dos turistas, os entrevistados apontaram a troca de experiências, os benefícios da 

investigação na apresentação de propostas concretas. Para alguns a investigação serve mesmo como 

base de reflexão, como agente de transformação e de aplicação.  

 Como investigar o turismo? Que olhares, perceções e discursos existem acerca da importância 

e valor da investigação turística? A resposta é clara. O número é infinito, já que o sistema turístico 

está repleto de agentes e que os desafios contemporâneos exigem abordagens multi e 

interdisciplinares. Este livro, resultante de uma experiência pedagógica, reflete essas abordagens tão 

úteis para quem se aventura nos meandros da investigação do e no turismo. 
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COMO INVESTIGAR O TURISMO?  

Olhares, perceções e discursos sobre a 

importância e o valor da investigação 

turística 
 

Este livro, coordenado e editado por Xerardo Pereiro (UTAD) 

e Filipa Fernandes (CAPP, ISCSP-ULisboa) resulta de uma 

experiência pedagógica protagonizada pelos alunos de 

turismo da UTAD. Esta experiência consistiu em entrevistar 

a pares, 18 investigadores do turismo, com o intuito de 

compreender melhor as agendas de investigação turísticas dos 

investigadores.  É um livro polifónico que reúne os diálogos 

entre os estudantes e os investigadores no decurso de uma 

entrevista, e que pretende ser útil a quem se está a iniciar em 

investigação turística.   
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