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Caricatura de Luciano Lourenço, da autoria de Zé Oliveira, em 2009.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Luciano Lourenço com sua  família, no centro de Santa Cruz,
Ilha da Graciosa (Açores), 1992.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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[…] Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes […]

Branquinho da Fonseca 
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3, 
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.
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Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)

Magnífico Reitor
Senhoras e Senhores Vice-Reitores
Prezados colegas
Caros estudantes

Senhores Funcionários
Estimados familiares e amigos
Minhas senhoras e meus senhores

A tradição académica, que tenho o gosto de honrar, impõe que nesta circunstância 
lhes dirija algumas breves palavras, não só porque tal nos foi expressamente solicitado, 
mas também porque não me saberei alongar, pois, sendo natural das serras de xisto, que 
bem ou mal estudei e para onde me retiro, sempre que tenho oportunidade para tal, e se, 
como dizem os geógrafos, “o homem modifica o meio” e “o meio condiciona os homens”, 
certamente eu terei ficado indelevelmente marcado pelas paisagens serranas, pelo que, 
talvez por isso, seja “homem de poucas falas”, provavelmente porque no erudito dizer de 
Goethe: Os montes são mestres mudos e fazem discípulos calados. 

Posto isto, as minhas primeiras palavras, são de saudação e cumprimento a todos 
aqueles que nos honraram com a sua presença nesta cerimónia.

As seguintes, serão de agradecimento a todos quantos, de alguma forma, contribuíram 
para que este significativo momento da minha vida tivesse sido possível:

•	 A Deus, por me ter permitido chegar até aqui. Com efeito, como diz a sabedoria 
popular: “O homem põe e Deus dispõe”;

•	 Aos meus pais, aqui presentes em espírito, pelos muitos sacrifícios que fizeram 
para que eu pudesse estudar. Sem esse seu esforço, não estaria hoje aqui, pelo que 
não posso deixar de invocar a sua memória e recordando-os, agradeço também às 
gentes humildes e hospitaleiras das serras da Cordilheira Central pela forma 
cordial como sempre me receberam e ainda continuam a acarinhar-me. Bem-haja!

•	 À minha esposa e ao meu filho, a quem roubei muitas horas de franco e terno 
convívio familiar, estar-lhes-ei eternamente grato pelo seu incondicional apoio às 
minhas atividades académicas;

•	 À minha irmã mais velha, a quem devo ter retomado os estudos, na ponta final do 
serviço militar obrigatório e, depois, o seu posterior apoio, que se revelou 
fundamental para a conclusão do ensino secundário e para a entrada na 
Universidade, apoio que nunca esquecerei;

•	 A todos os meus familiares e amigos, que sempre me incentivaram e, muito em especial, 
àqueles que hoje se encontram aqui presentes, deixo o meu sentido muito obrigado.
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O meu agradecimento é também extensivo aos:
•	 Caros colegas que me apoiaram ao longo de todos estes anos, pois sem a sua 

prestimosa ajuda não poderia ter chegado até aqui;
•	 Aos senhores funcionários, colaboradores sempre muito dedicados, que me 

acompanharam e incentivaram durante esta caminhada;
•	 Aos estudantes, que ao longo de quase quarenta anos, me ajudaram a crescer e 

a atualizar, em especial aos jovens investigadores que, sucessivamente, e com 
muita dedicação, me foram acompanhando ao longo da carreira;

•	 A todos os presentes, muito agradeço o vosso apoio e a vossa presença!

Concluo com um excerto da poesia de Branquinho da Fonseca, que reza assim:

[…]

Eu sou lá dos montes
Que medem o céu
Sou das frias serras onde primeiro o Sol nasceu
E onde os rios ainda são apenas fontes

Sou de onde as árvores falam
A língua que eu conheço
Onde de mim sei tudo
E do resto me esqueço

Lá, tenho olhar de estrelas a luzir
E tenho voz de guardador de rebanhos,
Passos de quem só desce para subir,
Mãos sem perdas nem ganhos.

[…]

Branquinho da Fonseca 
Litoral-Revista Mensal de Cultura, nº3, 
Agosto-Setembro de 1944, 265-267.

Intervenção na tomada de posse como Professor Catedrático
(Sala do Senado, 24 de abril de 2018)
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Os pais de Luciano Lourenço, Cristiano Lourenço e Aurora de Jesus Fernandes, em 1945.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço,2021.

Luciano Lourenço, 
em criança,  1954.

Fotografia cedida por Maria da 
Graça Lourenço, 2021.
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O jovem escuteiro, 1967.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

No cumprimento do Serviço Militar, 1972.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Momentos de convívio, num jantar de curso, 1978.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Enquanto estudante, participando em viagens de estudo, de 1976 a 1979.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Na preparação da tese de Doutoramento, 1986.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

A aguardar pelos resultados das 
provas de Doutoramento, 
realizadas a 23/01/1997.

Fotografia cedida por 
Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Grupo da Imposição de Insígnias, a 12/07/2003.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.

Imposição de Insígnias, 
a 12/07/2003.

Fotografia cedida por Maria da 
Graça Lourenço, 2021.
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Tomada de posse como Professor 
Catedrático, a 24/04/2018.

Fotografias cedidas por Fátima Velez 
de Castro, 2021.
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Prefácio

No decurso da sua longa e ativa carreira académica, o Professor Luciano Lourenço 
desenvolveu uma intensa atividade de interação e cooperação com instituições, grupos de 
investigação, profissionais de diversas áreas de atividade e do conhecimento, em estreita 
associação à sua atividade científica e docente, mas também consequência do seu caráter 
beirão e da sua personalidade carateristicamente interventiva e socializadora.

Não é, por isso, de estranhar que a este convite de homenagem ao Professor Luciano 
Lourenço se tenha associado tão elevado número de colegas, de várias áreas científicas, que 
com ele colaboraram ao longo de várias décadas, bem como as diversas instituições com as 
quais se relacionou, quer assumindo cargos de gestão, quer estabelecendo relações de 
trabalho, e que quiseram deixar o testemunho de profissionalismo e cooperação desenvolvido.

Com efeito, a presente obra, constituída por dois volumes, para além de diversas 
mensagens congratulatórias de instituições e pessoas com quem o Professor Luciano 
Lourenço estabeleceu algum tipo de colaboração, reúne um vasto conjunto de textos 
versando temáticas intimamente relacionadas com as áreas nas quais desenvolveu uma 
investigação e produção mais significativa.

Assim, esta obra integra 83 textos, elaborados por mais de 170 autores de 11 
nacionalidades (Portugal, Brasil, Marrocos, Espanha, Itália, França, Equador, Canadá, 
Chile, Colômbia e Estados Unidos da América) distribuídas por três continentes, oriundos 
de diversas áreas científicas.

O primeiro volume, na sua primeira parte intitulada “A Geografia Física e os Riscos. 
Interfaces entre as alterações da paisagem e a dinâmica ambiental”, integra 21 textos, 
versando, na globalidade, um conjunto diversificado de temas no âmbito dos riscos, sob 
uma perspetiva eminentemente geográfica, mais especificamente da Geografia Física ou 
de áreas com íntima relação com esta.

Assim, os primeiros nove textos debruçam-se sobre a dinâmica fluvial ou litoral, 
analisando essencialmente as questões relacionadas com os riscos que lhes estão 
relacionados. O primeiro texto, da autoria de Diana Freire e José Antunes do Carmo, 
analisa as cheias do rio Mondego, propondo soluções ambientalmente e economicamente 
mais sustentáveis para o setor do açude-ponte de Coimbra. António Alves-da-Silva e 
Pamela Matlack-Klein refletem sobre as variações recentes do nível do mar, e as relações 
e consequências que aportam para o litoral, no que aos riscos diz respeito. Francisco 
Costa apresenta a “A importância do arquivo da Agência Portuguesa do Ambiente para 
o estudo das cheias no rio Ave” ao longo do século XX, identificando, por exemplo, os 
eventos climáticos e hidrológicos registados ao longo desse período na bacia hidrográfica 
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do Ave e impactes nas infraestruturas hídricas. Tupac Petrillo apresenta um caso de 
aplicação de estruturas em gabião como forma de recuperação pontual de sistemas 
hidrológicos. Jorge Olcina reflete sobre a redução do risco de inundação no contexto do 
ordenamento do território, analisando a evolução desta problemática em Espanha, 
concretizando com alguns exemplos. Zeineddine Nouaceur aborda a problemática das 
mudanças climáticas e o aumento das inundações em território mediterrâneo francês, 
enquanto que Younes El Alami e colaboradores identificam e cartografam as zonas 
inundáveis no Rife meridional, considerando a realidade dos riscos e perspetivas de 
gestão na área em estudo. Por seu turno Wendson Medeiros analisa os riscos naturais na 
zona costeira adjacente à foz do rio Apodi-Mossoró, no Nordeste do Brasil, com o 
objetivo de apoiar a gestão municipal em matéria de riscos. Rui Fernandes, Alberto 
Gomes e José Teixeira analisam a evolução da restinga do Cabedelo, na foz do rio 
Douro, trazendo novos dados para uma análise topo-hidrográfica mais rigorosa. Ana 
Monteiro e colaboradores abordam a problemática das alterações climáticas e das 
recentes estratégias europeias direcionadas ao cumprimento das metas de neutralidade 
climática. Alexander Dueñas, Danilo Corral e María Augusta Fernández Moreno 
apresentam uma aplicação destinada ao cálculo do risco sísmico.

Segue-se um conjunto de textos direcionadas para as problemáticas de índole 
geomorfológica. Salvador Almeida analisa a ocorrência de instabilidade geomorfológica 
na Escarpa da Serra do Pilar, durante muito tempo ocupada por edificações clandestinas, 
e a sua reabilitação e renaturalização, ocorrida nas últimas décadas. Carla Caroça faz uma 
breve sistematização de riscos geológicos (onde inclui, por exemplo, os riscos 
geomorfológicos). Paulo Lemos e Cláudia Costa analisam a erosão hídrica no concelho de 
Idanha-a-Nova, identificando a ocorrência de processos de degradação dos solos. Bruno 
Martins, Adélia Nunes e Ana Castro analisam os fatores de controlo da evolução de 
ravinas e, num segundo texto, em colaboração com Cármen Ferreira, propõem medidas 
de mitigação e controlo de ravinamento.

Inês Leitão e António Ferreira analisam o risco ambiental de poluição por 
microplásticos. Isabel Lima, Carmen Martins e João Lima debruçam-se sobre os problemas 
de escassez de água e regime hídrico na Ilha de Santiago, em Cabo Verde. Isabel Lima, 
Romeu Jorge e João Lima avaliam a ocorrência de riscos na orizicultura com recurso a 
deteção remota.

Jorge Oliveira-Costa explora diversos métodos de pesquisa em Geografia Física, 
apoiando-se nas lições de experiência proporcionadas pelo Professor Luciano Lourenço. 
Por fim, Ney Bruck e Greice Gomes propõem uma reflexão em torno da etimologia, 
apoiando-se na obra do Professor Luciano Lourenço.

Prefácio
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A segunda parte do primeiro volume aborda os desafios de uma sociedade em 
mudança, tendo em conta temas de Geografia Humana, Turismo e Educação, em estreita 
relação com as ciências cindínicas. 

João Luís J. Fernandes, José Lúcio, Filomena Marques, Fátima Velez de Castro e Ana 
Maria Cortez Vaz propõem a análise do tema da “casa”, explorando a dimensão do 
domocídio e dos sem-abrigo, tanto em termos concetuais como a partir de uma abordagem 
geográfica na ótica dos riscos sociais. Miguel Padeiro e Maria Beatriz Marques tratam a 
questão do envelhecimento e das crises associadas, propondo esta última autora uma 
possibilidade de mitigação, a partir da atuação das bibliotecas móveis. Paulo Nuno Nossa, 
Fernanda Cravidão e João Lima Sant’Anna Neto trazem trabalhos na área da saúde e dos 
riscos, em abordagens atuais como é o caso da pandemia COVID19, das alterações 
climáticas e da vulnerabilidade socioespacial. O tema da resiliência, da perceção analítica 
dos riscos, da paisagem, da ecologia e da dimensão tecnológica das ciências cindínicas 
é-nos dada a conhecer por autores como Yvette Veyret, Kátia Regina Góes Souza, Yolanda 
Hernández Peña, Antonio Carlos Vitte Hudson Rodrigues Lima, Vicente de Paulo da 
Silva, Orlando Simões e Isabel Dinis. Estes investigadores discutem investigação realizada 
que ajuda a pensar os riscos antrópicos a partir de um panóptico social que parte da 
relação complexa e ambígua entre o ser humano e a natureza.

Numa outra parte, Eliana Marta Barbosa de Morais, Patrícia de Araújo Romão, Laura 
Soares, Elsa Pacheco, Carla Juscélia de Oliveira Souza, Patrícia Ferreira e Janete Oliveira 
apresentam textos que dão destaque à educação para os riscos, assim como Anabella Vaz 
e Anabela Estudante introduzem a relação disciplinar entre a Geografia e a 
Fisico-Química para a compreensão dos fenómenos cindínicos.

A Geografia e o Turismo entrecruzam-se nesta segunda parte do volume um, com os 
textos de Rui Jacinto, Paulo Carvalho, Luiz Alves, Ulisses de Andrade Lima, Francisca 
Cardoso da Silva Lima, Norberto Santos, Rita de Cássia Martins de Sousa, Mônica 
Arruda Zuff, Paula Remoaldo e Hélder Lopes, onde são abordados temas diversos que vão 
desde a paisagem literária e cultural, à pesca e às comunidades tradicionais, à cultura do 
vinho, até à perceção turística. Norma Valencio e Arthur Valencio refletem sobre a ética 
científica colaborativa e o legado de um geógrafo, neste caso o homenageado desta obra.

A terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço, 
reúne dezanove textos, de investigadores de norte a sul do país e de várias outras 
nacionalidades, cujo interesse se foca na problemática dos incêndios florestais e na 
preservação e sustentabilidade da floresta. Com efeito, praticamente desde o início da sua 
carreira que Luciano Lourenço se interessou pela análise dos fatores desencadeantes e 
consequências geográficas dos incêndios florestais, tendo-se assumido, como referem 
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António Bento Gonçalves e António Vieira, logo no primeiro dos textos, como pioneiro 
e grande impulsionador do estudo de incêndios florestais, o que permitiu colocar a 
Geografia ao lado de outras ciências que desde cedo foram reconhecidas como 
fundamentais no estudo desta temática. Neste texto, os autores percorrem e sistematizam 
os principais trabalhos de investigação realizados nos últimos 35 anos, assim como o seu 
percurso em cargos de administração pública, sempre em ligação direta com os incêndios 
florestais.

Porque os incêndios florestais são fenómenos que ocorrem em praticamente todas as 
latitudes, embora se assumam como um dos principais riscos em áreas de clima 
mediterrâneo, onde se integra o território nacional, em cuja recorrência, severidade e 
impactes têm vindo a aumentar, tem-se verificado uma crescente necessidade de os 
estudar numa perspetiva holística e multidisciplinar, patente na diversidade de abordagens 
presentes nos textos reunidos. Assim, Fantina Tedim, Vittorio Leone, Ângela Silva e 
Fernando Correia apresentam uma reflexão sobre a influência da comunicação e da 
preparação na redução do risco, a partir da análise dos incêndios extremos de 2017, em 
Portugal, e 2018, na Grécia, ambos com consequência extramente gravosas. Por sua vez, 
Fillipe Tamiozzo Pereira Torres estuda as relações entre ocorrências de incêndios florestais 
e as alterações no uso e cobertura do solo, no Alto Minho, em Portugal, no intuito de 
fornecer pistas para novas políticas de ordenamento do território. No texto “Is native 
forest an alternative to prevent wildfires in the WUI in Central Portugal?”, de Aline Silva 
de Oliveira, Joaquim Sande Silva, José Gaspar, Nuno R. G. Nunes Guiomar e Paulo M. 
Fernandes, são apresentados cenários de simulação espacial do comportamento do fogo 
para avaliar se a cobertura florestal de folhosas tem um efeito positivo na prevenção de 
incêndios florestais. Os resultados sugerem que a presença de folhosas nativas é capaz de 
reduzir a intensidade do fogo e a velocidade de propagação, em média, até 20 e 8 vezes. 

O trabalho seguinte, de Sandra Oliveira, Rafaello Bergonse, Pedro Pinto Santos, Ana 
Gonçalves, Raquel Melo e José Luís Zêzere faz a “Avaliação de Risco de Incêndio Rural à 
escala local na região Centro de Portugal”, integrando três dimensões: perigosidade, 
exposição e vulnerabilidade social, defendendo que as estratégias de redução de risco 
devem ser ajustadas de acordo com a relevância de cada dimensão.

Sob o tema “Identificação de unidades cartográficas de intervenção prioritária pós 
incêndio florestal na Serra de Monchique”, Filipe Pereira, Fernando Granja-Martins e 
Helena Maria Fernandez, mapeiam as áreas prioritárias de intervenção no intuito de 
mitigar os processos de degradação do solo, subsequentes à passagem do fogo.  De facto, 
a investigação dos impactes dos incêndios florestais sobre os solos, sobretudo relacionados 
com a ação de processos erosivos, em Portugal, temática abordado no texto apresentado 
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por António Vieira e António Bento-Gonçalves, além de fazer uma breve análise do 
contributo dos geógrafos portugueses para o estudo da erosão dos solos, na sequência de 
incêndios florestais, destaca o trabalho desenvolvido pelo homenageado, neste livro, e 
investigadores que com ele colaboraram no avanço da compreensão destes fenómenos, 
suas consequências e identificação e avaliação de técnicas e estratégias para a sua mitigação. 

Também interessados na avaliação dos impactes do fogo sobre o solo, Felícia Fonseca, 
Diego Silva, Zulimar Hernández, Ana Caroline Royer, Tomás de Figueiredo apresentam um 
texto sobre a “Dinâmica do armazenamento de carbono em áreas de matos de montanha: 
efeito do fogo controlado” onde analisam a variação temporal do carbono, na sequência da 
aplicação de um fogo controlado. Igualmente, preocupados com a degradação dos recursos 
naturais, em particular do solo e da água, na região montanhosa do norte de Marrocos, 
Hanifa El Motaki, Abdelhak El-fengour e Aissa El Bouzidi apresentam e discutem “Sessenta 
anos de projetos de desenvolvimento e combate à degradação do meio ambiente e dos 
recursos naturais em áreas áridas e semi-áridas das montanhas do Rife em Marrocos”. 

De autores internacionais são, também, os três textos que se seguem. O primeiro 
aborda os “Grandes incendios forestales en España y alteraciones de su regimen en las 
últimas décadas” (Xavier Úbeda, Jorge Mataix-Solera, Marcos Francos e Joaquim 
Farguell); o segundo apresenta uma revisão do contributo das imagens de satélite no apoio 
à avaliação do impacte ambiental de incêndios florestais (Review of satellite based support 
to forest fire environmental impact assessment: the example of Arischia (Italy) forest fire, 
Giovanni Laneve e Valerio Pampanoni) e o terceiro analisa as “Adaptaciones de los 
programas de prevención contra incendios forestales en Chile, ante un escenario cambio 
climático” (Miguel Castillo Soto). 

O último texto, com foco na problemática dos incêndios, tem como intuito avaliar a 
perceção que a população do Sabugal tem sobre algumas medidas previstas no âmbito do 
Programa de Transformação da Paisagem, o qual visa aumentar a resiliência de territórios 
suscetíveis a incêndios florestais. É da autoria de Diogo Martinho, Diogo Antunes, Pedro 
Saloio, Carlos Pinto e Adélia Nunes.

As florestas constituem, sem dúvida, um dos sistemas ecológicos mais importantes na 
promoção de funções ecossistémicas e no fornecimento de serviços à sociedade. Três dos textos 
que se seguem analisam o “Impacto de agentes de distúrbio nos serviços dos ecossistemas em 
povoamentos de pinheiro bravo na Serra da Lousã” (Raúl Salas González e Beatriz Fidalgo), 
avaliam a perceção da população relativamente aos serviços e riscos que a floresta do Município 
da Mortágua apresenta (Lígia Mateus, Adélia Nunes, Albano Figueiredo e António Campar 
de Almeida) e, por último, discutem-se os impactes das plantações de eucaliptos, na Península 
Ibérica, sobre os recurso hídricos (Francisco Díaz-Fierros).
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O texto de Paulo Simões foca-se na importância do “Marketing Territorial na 
Sustentabilidade Económica e Ambiental: o caso da Mata do Buçaco”, defendendo o 
incontestável potencial que esta mata detém para responder a novas conceções da prática 
turística decorrentes da alteração nos hábitos de consumo.

Esta terceira parte, do segundo volume de homenagem ao Doutor Luciano Lourenço, 
não podia encerrar da melhor forma, com o texto “A Biogeografia da cor”, da autoria de 
Jorge Paiva, onde de forma primorosa nos transporta pela Geografia das cores dos seres 
vivos presentes na natureza, à escala global.

A quarta e última parte desta obra debruça-se sobre a “Proteção Civil e Segurança 
Comunitária. Caminhos a percorrer” e reúne 19 trabalhos.

Enquanto pilar inequívoco da Segurança Nacional, a relevância da Proteção Civil e da sua 
organização multinível e plurissectorial é por demais evidente no quadro da sociedade de risco, 
dominada, cada vez mais, por um potencial de ameaças contemporâneas imprevisíveis, e de 
enorme complexidade e promotoras de um sentimento coletivo de insegurança e incerteza, 
como é o caso, por exemplo, do surto pandémico global COVID 19.

É neste contexto de crescente complexidade e múltiplas variantes dos diferentes fenómenos 
físicos e sociais, que cada vez mais se faz sentir não só, a imperiosa necessidade de maior 
articulação dos agentes de proteção civil e demais entidades com o especial dever de colaboração, 
mas também a evidência de qualificar e especializar os recursos humanos, sem esquecer o 
imprescindível robustecimento e consolidação das práticas de investigação e desenvolvimento.

Nesta perspetiva, reconhecendo o Governo através da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro, que “Portugal enfrenta um problema 
estrutural de ordenamento do território, que o fenómeno das alterações climáticas vem 
revelando constituir uma grave ameaça à segurança das populações e ao potencial de 
desenvolvimento económico e social do país” e considerando ainda os trágicos acidentes de 
julho e outubro/2017, iniciou-se uma reforma do modelo de proteção civil (que se deseja 
efetiva e autentica), baseada em três grandes princípios:

•	 Aproximação entre prevenção e combate;
•	 Reforço da profissionalização e capacitação do sistema;
•	 E o princípio da especialização, através da progressiva segmentação de meios 

vocacionados para a proteção das pessoas e bens – missão primeira da proteção civil – e 
para a gestão dos fogos rurais, a qual exige uma intervenção altamente especializada. 

Por outro lado, as Resoluções do Conselho de Ministros números 159/2017 e 
160/2017 de 30 de outubro e sobretudo a Resolução n.º 176/2018 de 18 de dezembro 
focalizaram-se no reforço do papel da formação “enquanto instrumento estratégico de 
modernização e transformação de proteção civil, através do estabelecimento e organização de 
áreas estratégicas de intervenção”.

Prefácio
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Posteriormente, a nova Lei Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 45/2019, de 1 de abril, especifica no artigo 10º que “compete á 
ANEPC coordenar a rede nacional de formação e investigação em proteção civil”.

E muito recentemente, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2021, 
de 22 de março de 2021, procede-se “à reforma do modelo de ensino e formação em proteção 
civil” criando-se para esse efeito um grupo de trabalho que estude a “reformulação do 
modelo de governança e de organização da Escola Nacional de Bombeiros e da oferta de ensino 
e formação profissionais nas áreas dos bombeiros e da proteção civil, em articulação com a 
oferta de ensino superior” através da criação de um consórcio de instituições de ensino 
superior que desenvolvam atividade de formação ou investigação nas áreas relevantes para 
a proteção civil.

Todo este afã legislativo reconhece que a dimensão técnica e cientifica é hoje um pilar 
essencial do desenvolvimento das atividades de emergência e proteção civil, no sentido de:

•	 Aperfeiçoar as competências dos diferentes agentes do sistema nacional de proteção 
civil potenciando a sua atuação autónoma e eficaz;

•	 Definir um planeamento estratégico e tático da intervenção em proteção civil e 
criando uma plataforma comum de valores e uma razão de ser partilhada por todos 
os agentes, no que toca à intervenção em situações de acidentes graves e catástrofes;

•	 Dar passos significativos para a criação de uma nova cultura de gestão em proteção 
civil e, em particular, modelos de liderança e de coordenação adequados ao 
funcionamento do sistema.

Nesta linha, os trabalhos académicos apresentados nesta última parte contribuem para 
potenciar a dimensão científica e técnica do sistema, debruçando-se predominantemente, 
quer sobre a concetualização, governação e redução dos riscos nos vários domínios da 
segurança comunitária, quer sobre a gestão do “stress” e segurança ocupacional nos 
agentes de proteção civil em especial do seu principal agente – os corpos de bombeiros.

Enfim, estes dois volumes, aqui sinteticamente descritos, refletem os grandes temas 
que nortearam o seu  trabalho de investigação, centrado na Geografia, nos Riscos e na 
Proteção Civil. 

É, pois, nossa expectativa que esta singela homenagem esteja à altura do homenageado, 
sabendo, no entanto, que o Professor Luciano Lourenço é maior que a sua própria obra!

Adélia Nunes
António Amaro
António Vieira
Fátima Velez de Castro
Fernando Félix





A GEOGRAFIA HUMANA, 
O TURISMO, A EDUCAÇÃO 

E OS RISCOS

Desafios de uma sociedade 
em mudança

Luciano Lourenço num trabalho de campo (EPRIF), no dia 28 de novembro, 1994.

Fotografia cedida por Maria da Graça Lourenço, 2021.
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Resumo

No presente trabalho, de cariz sobretudo pedagógico, são sistematizados os 
principais métodos de análise da perceção dos residentes em relação ao turismo. Para 
aferir a validade destas premissas, foi utilizado como estudo de caso o município de 
Boticas. Os residentes são uma peça fundamental do puzzle que tem que ser montado 
para se alcançar um desenvolvimento realmente endógeno em qualquer território, 
mas que pode ganhar um maior significado nos espaços rurais. O facto de haver várias 
abordagens e técnicas para avaliar a perceção e a participação dos residentes na 
atividade turística pode ser aproveitado pelos Geógrafos e por outros cientistas sociais, 
caminhando para uma abordagem mais holística da atividade turística e, por 
consequência, para um desenvolvimento mais sustentável e participativos.
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Abstract

Methodological approaches on residents’ perception to tourism. In this pedagogical 
chapter, the main methods of analyzing residents’ perception of tourism are systematized. 
To assess the validity of these premises, the municipality of Boticas was used as a case 
study. Residents are a fundamental piece of the puzzle that must be put together to 
achieve truly endogenous development in any territory, but which can take on greater 
significance in rural areas. The fact that there are various approaches and techniques to 
assess the perception and participation of residents in tourism can be taken advantage of 
by Geographers and other social scientists, moving towards a more holistic approach to 
tourism and, consequently, towards a more participatory and sustainable development.
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Introdução

Nas últimas décadas tem sido assumida a diversidade metodológica da investigação 
em turismo, mas durante muito tempo os métodos quantitativos foram os mais utilizados 
(Arghavan et al., 2019; Khoo-Lattimore et al., 2019; Nunkoo, Smith, & Ramkissoon, 
2013). Ainda que estes continuem a ser, atualmente, os mais relevantes, o uso de métodos 
mistos tem vindo a ganhar algum destaque (Khoo-Lattimore et al., 2019; Molina-Azorín 
& Font, 2016; Opermann, 2000; Sirakaya-Turk et al., 2017).

Também em Portugal os estudos que foram realizados até ao momento utilizaram 
preferencialmente os métodos quantitativos, mas cada vez mais se reconhece a necessidade 
de usar diferentes técnicas de investigação. Na investigação da atividade turística é 
pertinente complementar perceções dos vários stakeholders que estão implicados na mesma 
se quisermos consolidar o caminho iniciado pelo paradigma territorialista (desenvolvimento 
endógeno) e inter-territorialista (desenvolvimento sustentável). Neste sentido, as técnicas 
quantitativas (e.g., inquérito por questionário) devem ser complementadas com técnicas do 
foro qualitativo (e.g., observação participante e não participante, inquérito por entrevista 
semiestruturada, focus group e world café). Só assim é possível perceber-se como cada um dos 
stakeholders entende a atividade turística relativamente a um determinado destino e delinear 
a estratégia mais adequada de desenvolvimento dessa atividade no destino, sem depauperar 
as condições sociais, culturais e ambientais encontradas a priori nesses territórios.

A abordagem desenvolvida no âmbito da comunidade científica de RISCOS liderada pelo 
Professor Luciano Lourenço coloca em evidência a necessidade de se considerar o vocábulo de 
riscos numa perspetivos holística (e.g., Lourenço, 2019; Lourenço & Amaro, 2018; Lourenço 
& Vieira, 2020; Nunes & Lourenço, 2019). No quadro de desenvolvimento da atividade 
turística assume-se como fundamental considerar a perspetiva dos residentes em relação ao 
desenvolvimento do seu território, pois são os que melhor conhecem os principais pontos 
fortes, mas também as fragilidades que podem ser exacerbadas por efeito do desenvolvimento 
de atividade turística do ponto de vista social, cultural e ambiental. No quadro dos riscos 
cindínicos, a abordagem em turismo que melhor se aproxima deste conceito é o de Protection 
Motivation Theory (PMT). A PMT baseia-se na capacidade que os indivíduos têm ao 
satisfazerem uma certa motivação (por exemplo, realização de atividade de lazer e recreio) 
de se protegerem em relação a uma ameaça (Itani & Hollebeek, 2021; Kowalski & Black, 
2021; Rogers, 1975). Esta teoria é amplamente utilizada na literatura de turismo (Bhati et 
al., 2020; Das & Tiwari, 2020; Itani & Hollebeek, 2021; Tapsuwan & Rongrongmuang, 
2015; Wang et al., 2019) e compreende essencialmente a avaliação de ameaça/risco – isto é, a 
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natureza, a relevância e as consequências que dela podem derivar (Maddux & Rogers, 1983; 
Rogers, 1975; Rippetoe & Rogers, 1987). Neste contexto, os estudos baseados nos impactes 
da atividade turística em áreas rurais podem enquadrar-se nesta perspetiva de antever eventuais 
consequências danosas decorrentes de ações não enquadradas devidamente no território e sem 
ter em consideração a perspetiva da comunidade local.

Tendo por base estes pressupostos, o presente trabalho centra-se nos caminhos e 
técnicas que se devem utilizar para realizar uma abordagem holística do turismo e lança 
pistas para metodologias renovadas na investigação em turismo, onde os Geógrafos 
estão numa posição privilegiada, em termos da sua aplicação empírica. Sendo assim, são 
consideradas, no presente trabalho, as perceções de residentes e de outros atores locais 
e regionais (sobretudo do foro social e político), insistindo nos métodos mistos. Se 
queremos realizar uma abordagem holística neste domínio temos que obrigatoriamente 
auscultar os residentes e complementar o seu discurso com outro tipo de stakeholders. 

A implementação de metodologias renovadas na investigação em turismo ganha 
sentido quando se analisam os espaços rurais, visto que a maioria das estratégias, que foram 
desenvolvidas para contrariar o despovoamento e a sua baixa competitividade deste tipo 
de territórios existentes na Europa, não surtiram os efeitos pretendidos. Importa recordar 
que o modelo top-down de desenvolvimento dos territórios já se encontra ultrapassado 
e urge aplicar um modelo de tipo bottom-up, em que o planeamento participativo e 
colaborativo tenha em conta a participação efetiva das comunidades no planeamento da 
atividade turística. Trata-se de se abandonar um processo de planeamento de hallmark 
decision making e passar para um processo mais entroncado na collaborative decision making 
(Gursoy & Kendall, 2006; Jiang & Ritchie, 2017; Saito & Ruhanen, 2017). Neste último 
processo os residentes devem ser escutados e convidados a participar ativamente, em 
parceria com os políticos e com outros agentes locais, no desenho de estratégias a curto, 
médio e longo prazo para os seus territórios (Lopes et al., 2021; Wondirad et al., 2020). 

Por estes motivos além das considerações teóricas que são tecidas sobre os caminhos 
metodológicos que podem ser usados na investigação em turismo, é analisado um estudo 
de caso relacionado com o município de Boticas (Nordeste de Portugal Continental), 
de caraterísticas rurais. Este município ainda se encontra num estádio inicial de 
desenvolvimento da atividade turística. 

Tenta-se, deste modo, responder às seguintes questões. Que tipo de metodologias 
(caminhos) e técnicas de investigação devem ser consideradas no delinear de uma 
estratégia de desenvolvimento da atividade turística de um território? Como devem ser 
usadas as perceções dos vários stakeholders na definição dessa estratégia?
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Tendo por base estas questões de partida, os principais objetivos do presente trabalho 
são os seguintes:

•	 Caraterizar algumas das técnicas que podem ser usadas na abordagem da ativi-
dade turística;

•	 Aferir as vantagens da conjugação de algumas técnicas para a definição de uma 
estratégia de desenvolvimento da atividade turística de um território;

•	 Analisar alguns resultados obtidos na investigação desenvolvida entre 2015 e 2017 
no município de Boticas.

O presente trabalho está estruturado em três secções e encerra um perfil sobretudo 
de cariz pedagógico. A primeira secção debruça-se sobre a necessidade de realizar 
uma abordagem holística quando se investiga em turismo focando-se nas técnicas de 
investigação que podem ser usadas como alicerce para a definição de uma estratégia de 
desenvolvimento da atividade turística em qualquer destino, sobretudo em destinos que 
ainda se encontram numa fase incipiente de desenvolvimento desta atividade. Na segunda 
secção é apresentado um estudo de caso, correspondendo à investigação realizada, entre 
2015 e 2017, no município de Boticas. Na última secção são tecidas algumas conclusões 
e avançadas pistas para futuras investigações.

Metodologias renovadas que permitem abordar de forma holística a atividade turística

O conceito de desenvolvimento é considerado um conceito polissémico (Landford, 
2009; Remoaldo, 2017) e o desenvolvimento da atividade turística deve tê-lo em 
consideração quando se pretende implementá-lo em qualquer território. Por outro lado, 
o turismo é um fenómeno complexo e em evolução (Echtner & Jamal, 1997; Higham, 
2007; Williams, Hall & Lew, 2014; Kim et al., 2020) e assume-se como uma atividade 
perfeita para implementar uma abordagem holística. Tal resulta do facto de que o turismo 
exige o contributo de vários domínios de atuação, desde os transportes, passando pelas 
empresas ligadas à marcação da viagem, às empresas que definem novos produtos digitais, 
passando pelo alojamento, pela alimentação e pelas atividades de lazer e de índole cultural.

Paralelamente, nas últimas décadas surgiu um novo paradigma de desenvolvimento 
rural, baseado em processos de desenvolvimento endógeno, ou seja, onde os recursos e 
as capacidades de cada território são assumidos como os principais impulsionadores do 
desenvolvimento local/regional. Este paradigma e o processo de planeamento associado 
contradizem o modelo de top-down, usado durante décadas, assumindo, em vez disso, 
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uma abordagem de tipo bottom-up. De acordo com esta última abordagem, e no caso 
dos territórios mais rurais, as autoridades nacionais devem atuar, principalmente, como 
facilitadoras das políticas de desenvolvimento rural, enquanto as ações são realizadas 
pelas autoridades públicas locais/regionais em estreita relação com as comunidades rurais 
(Lopes et al., 2016b; Remoaldo et al., 2017b).

Qualquer desenvolvimento endógeno alicerça-se no uso dos recursos locais de um 
determinado território e no envolvimento e no compromisso da comunidade local em 
relação ao seu desenvolvimento. Por outro lado, o uso desses recursos deve seguir um processo 
sustentável e equilibrado (Kitchen & Marsden, 2009; Siebert, Laschewski, & Dosch, 2008).

Tendo estes factos em consideração, para contradizer a tendência de desvitalização 
instalada em várias áreas rurais, que é nítida no caso de Portugal e noutros países Europeus, 
parece ser essencial implementar estratégias que, tomando como ponto de partida os 
recursos endógenos (e.g., recursos naturais e culturais, património tangível e intangível), 
consigam proporcionar o seu desenvolvimento. Aliás, a capacidade da atividade turística 
como forma de promover o desenvolvimento sustentável das áreas rurais parece estar 
a evidenciar algum sucesso em países como Portugal. Além disso, tende a promover a 
diversificação das economias locais deste tipo de territórios. 

Não obstante, Portugal é um bom exemplo da dificuldade em aplicar o modelo bottom-up 
e apenas nos últimos doze anos se assistiu ao desenvolvimento de investigação que se 
preocupa com a perceção dos residentes no desenvolvimento da atividade turística, sendo 
o de Monjardino (2009) um dos estudos pioneiros e debruçando-se sobre a perceção dos 
residentes nos Açores (Scalabrini & Remoaldo, 2020; Vareiro, Remoaldo, & Ribeiro, 2013).

Uma das dificuldades enfrentadas pelas autoridades locais neste processo é a capacidade 
de trabalhar em parceria com as principais partes interessadas (stakeholders) do território (e.g., 
residentes, turistas, agentes locais e regionais) (Lopes et al., 2016b; Lopes et al., 2019; Lopes et 
al., 2021). Isto é particularmente relevante no caso dos residentes, devido à heterogeneidade de 
cada comunidade e à forma como pode influenciar a intervenção das autoridades no processo 
de planeamento. A intervenção dos residentes é tão importante quanto a dos visitantes, embora 
a sua perceção da atividade turística seja normalmente subestimada (Jakson, 2008; Remoaldo 
et al., 2017b; Scalabrini & Remoaldo, 2020; Vareiro et al., 2013).

E qual pode ser a metodologia usada para investigar em turismo, mais especificamente, 
quando se pretende estudar de forma holística o desenvolvimento de um território assente 
na atividade turística?

Qualquer investigação deste tipo deve iniciar-se com estudo in loco, com o levantamento 
dos recursos existentes e a sua georreferenciação. Aconselha-se, também, que os equipamentos e 
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os recursos sejam fotografados. Torna-se necessário o diagnóstico do património, quer tangível, 
quer intangível, partindo dos dados disponibilizados pelas autarquias e pelas estatísticas 
oficiais publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (e.g., Estatísticas do Turismo, 
Anuário Estatístico da Região Norte ou de outras regiões). A georreferenciação (com a ajuda 
de um G.P.S. – Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global) dos recursos 
é imperiosa, porque permite, entre outros aspetos, localizar e representar cartograficamente 
os recursos existentes. Permite, ainda, aferir a distância-tempo (isócronas – linhas que unem 
pontos que estão a igual distância-tempo de um determinado recurso) que o turista tem 
que percorrer para visitar os mesmos. Para tal deve-se contar também com a preciosa ajuda 
do software ligado aos Sistemas de Informação Geográfica (S.I.G.). A sua utilização abre a 
possibilidade de se delinearem itinerários turísticos que melhoram a visitação e que podem 
ajudar a combater a sazonalidade induzindo os turistas a permanecer mais tempo no destino. 
Aquando da realização desta vertente do trabalho de campo, a equipa deve ser multidisciplinar 
incluindo, além de um especialista em Turismo, de um Geógrafo e de um Economista, um 
Sociólogo e um Historiador/Arqueólogo. Deve ser definida antecipadamente uma metodologia 
que permita avaliar o estado de conservação dos recursos a avaliar e a possibilidade, ou não, da 
sua visitação, incluindo a possibilidade de visitação por parte das pessoas com incapacidades.

Antes de se apresentarem os caminhos que podem ser seguidos para avaliar a perceção dos 
residentes importa esclarecer o termo “perceções”, frequentemente usado na literatura (e.g., 
Ap, 1992; Almeida-García et al., 2016; Gannon et al., 2021; Vareiro et al., 2013). Outros 
autores usam outros termos como “atitudes” (e.g., Andereck & Vogt, 2000; Arghavan et al., 
2019; Eusébio et al., 2018; Ribeiro, Valle, & Silva, 2013) ou “opiniões” (e.g., Lee & Oh, 
2018; Williams & Lawson, 2001). Estes conceitos são usados, frequentemente, como tendo 
um significado equivalente, e os que são mais comumente usados são «perceções” e “atitudes”. 
Na nossa perspetiva existem, no entanto, diferenças entre estes dois últimos termos, estando 
de acordo com a perspetiva de Ap (1992), que foi pioneiro na tentativa da sua definição. As 
perceções referem-se ao significado atribuído a um objeto e as atitudes à predisposição ou ação 
em relação a determinados objetos mantidas continuadamente pelos indivíduos. 

No caso dos residentes, que têm sido negligenciados no planeamento da atividade 
turística, nomeadamente quando se procura atenuar riscos passíveis de ocorrer por 
desconhecimento da realidade territorial, a avaliação das suas perceções pode ser realizada 
de duas formas, quando estamos a investigar à escala de município: 

i) Através da utilização de uma técnica quantitativa, como é o caso do inquérito por 
questionário, que permite aferir as perceções face à atividade turística e se estão 
dispostos a participar na atividade turística (neste último caso já se trata de atitudes);
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ii) Através do uso de uma técnica qualitativa, como é a realização de um focus group 
(Carey, 2015; Hanna et al., 2018; Krueger, 2014), onde estejam representadas as 
associações locais de cariz associativo e sociocultural do município que está a ser 
investigado, e que representam os interesses dos residentes.

A primeira via pode ser usada quando se dispõe de tempo (mais de 3 meses) para 
recolher uma amostra representativa (em termos de volume e de conteúdo) junto da 
população do município em estudo (Quadro I). Deve incluir a possibilidade de recolher 
a perceção das três gerações (jovens, adultos e idosos), ainda que se tenha que ter em 
consideração que abaixo dos 15 anos os estudantes não possuem maturidade cognitiva 
para responderem a questionários deste tipo (Lopes et al., 2021; Sekaran, 2003).

Para tal, é necessário que seja solicitado às direções das escolas secundárias (onde 
decorre o 10º, 11º e 12º anos de escolaridade) autorização para aplicar os questionários 
pedindo a colaboração dos professores. Neste caso é solicitado que seja entregue a cada 
estudante três questionários, um para ele próprio preencher e os outros dois para levar 
para casa e pedir aos pais/tios e avós para preencherem. Desta forma, torna-se possível 
recolher a perspetiva de três gerações. O período de preenchimento e de entrega ao 
professor responsável é de 15 dias. Ao usarem-se as escolas secundárias como meio de 
aplicação e recolha dos inquéritos, que têm uma boa cobertura territorial, abarcando 
todas as freguesias do município, tenta-se assegurar que todos os residentes do município 
possam responder ao inquérito. Esta solução permite uma abordagem mais democrática 
e dando possibilidade a que todos tenham igual oportunidade de se expressarem, mesmo 
que residam em freguesias que não possuem algum tipo de potencial turístico, mas cuja 
opinião é crucial, pois também usarão os equipamentos e recursos existentes nas restantes 
freguesias. Por outro lado, os estudantes de, pelo menos, 15 anos de idade possuem 
maturidade cognitiva para responder ao inquérito (Sekaran, 2003) podendo ser bons 
intermediários na sua aplicação. 

Esta metodologia tem sido aplicada em Portugal em vários contextos e relacionados, 
sobretudo, com municípios onde o turismo cultural tem alguma expressão (Lopes et al., 
2019; Rasoolimanesh & Jaafar, 2017; Remoaldo et al., 2014; Remoaldo et al., 2016; 
Vareiro et al., 2013; Vareiro et al., 2016). Não obstante, nos últimos anos, devido a várias 
contingências, estando entre elas diretrizes do Ministério da Educação, nem sempre é 
possível proceder à sua aplicação em contexto escolar, sem que o questionário a utilizar 
seja sujeito a um escrutínio por parte do Ministério e por parte de alguma Comissão 
de Ética. No caso da necessidade de se colocar a responsabilidade nos estudantes para o 
efeito do preenchimento dos questionários, quer do seu quer dos referentes aos restantes 
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da família tem-nos direcionado para a cada vez mais difícil possibilidade de retorno de 
questionários totalmente preenchidos e dentro do período necessário e definido para a 
realização do nosso trabalho de campo.

Neste sentido, a utilização das Redes Sociais tem revelado ser uma boa solução, com 
a utilização, por exemplo, do Facebook, que permite aceder a grupos organizados ligados 
ao município ou região em análise. Esta solução permite ultrapassar a dificuldade em se 
obter um número significativo de questionários totalmente preenchidos, ainda que possa 
ser difícil aceder à perceção da população mais idosa, que normalmente é menos utilizadora 
das Redes Sociais. Todavia, é possível, através dos Centros de Dia, ultrapassar este tipo de 
problema e tentar recolher uma amostra mais representativa do universo que está em análise.

Além de se tentar aferir através do inquérito por questionário quais são as perceções 
dos residentes em relação aos atributos e segmentos de turismo a desenvolver no seu 
município, deve também ser perguntado se estão dispostos a participar no planeamento 
da atividade turística e se estão disponíveis para receber, de alguma forma, os turistas nas 
suas residências. Esta última vertente não tem sido considerada nos estudos realizados 
sobre as perceções dos residentes, ficando-se apenas por uma avaliação generalista, que 
não permite avaliar uma potencial disponibilidade para participar de forma ativa na 
melhoria da oferta turística e no seu planeamento.

No Quadro I esboçam-se as principais técnicas de investigação que podem ser usadas, 
bem como alguns aspetos relacionados com as amostras a recolher, quando se necessita de 
aferir as perceções de vários stakeholders.

Se a equipa de investigação dispuser até 3 meses para a realização deste tipo de 
abordagem empírica, então aconselha-se a realização de um focus group (até um máximo 
de 12 elementos), com os representantes de instituições de cariz social e recreativo. Numa 
sessão de 1h30m (Nyumba et al., 2018), podem-se determinar quais são as perceções dos 
elementos que representam os residentes. Esta sessão deve ser convocada pelos elementos 
da autarquia e a sua realização pode ser concretizada num dos locais geridos pela câmara. 
Os autarcas não devem participar nesta sessão, para que ocorra uma expressão livre por 
parte dos elementos convidados. Na realidade, o ambiente criado numa sessão de focus 
group tende a ser agradável e sociável, onde os elementos, com um bom moderador, 
depressa se podem sentir confortáveis interagindo com os outros (Smith, 2017). Esta 
técnica usada como fonte primária pode ser complementada com a avaliação de uma 
fonte secundária, como sejam as fotografias presentes nas redes sociais, permitindo 
analisar o valor que os residentes concedem ao património que têm no seu município 
(Lopes et al., 2018).
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No que concerne aos destinos turísticos os interesses e perceções dos residentes e dos 
visitantes podem ser avaliados através da análise dos serviços de partilha de fotografias nas redes 
sociais (e.g., Encalada et al., 2017; Lopes et al., 2018). As fotografias estão geocodificadas pelos 
utilizadores, possibilitando a obtenção de extensas bases de dados. O recurso aos Sistemas de 
Informação Geográfica (S.I.G.) permite aplicar várias técnicas de análise espacial e estatística, 
permitindo um aprofundamento dessa análise (Lopes et al., 2016a). 

A utilização de websites, tais como o Flickr, o Picasa, o Facebook, o Panoramio (até 
novembro de 2016, pois foi, entretanto, encerrado) ou o Pinterest, tem permitido, em 
tempo real, partilhar on-line fotografias com colegas de trabalho, família e amigos. Esta 
partilha pode ter um significativo poder na disseminação da imagem turística e de forma 
eficaz e duradoura (Lopes et al., 2016a).

Não obstante estas técnicas serem eficazes, e por muito rico que seja o discurso dos 
residentes, este tem que ser complementado com o de outros stakeholders, nomeadamente 
com o dos atores locais e regionais. Neste âmbito, o inquérito por entrevista pode ser uma 
boa solução, realizado a cerca de 15 diretores de instituições (e.g., alojamento, restauração, 
agências de viagens, grupos culturais e desportivos), dependendo do tipo de destino que 
estamos a abordar. No entanto, propõe-se a realização de um focus group, atendendo a 
que o discurso é menos institucionalizado quando os diretores estão fora do contexto 
institucional e em interação com outros elementos de outras instituições. 

Em Portugal existe uma muito baixa interação entre as instituições de nível local e 
regional e como no âmbito da atividade turística é fundamental que ela exista, propõe-se 
a inclusão de alguns diretores de instituições de nível regional no grupo do focus group. 
Esta possibilidade cobre o tipo de enfoque que geralmente o Geógrafo empreende, 
como seja, a sua preocupação com as várias escalas geográficas (Clark et al., 1974; 
Fouberg & Murphy, 2020). Aliás, o turismo é uma área científica que tem revelado a 
necessidade de ser planificado à escala regional, mesmo que se trate da abordagem que 
se centre num município. 

Qualquer destino almeja ser repetido em termos de visita, mas tal só é possível se 
estiver ancorada uma boa rede de parcerias a nível local e regional (Remoaldo, 2020a; 
Remoaldo, 2020b), que está longe de acontecer quer em Portugal, quer noutros países 
(Remoaldo et al., 2020a; Remoaldo et al., 2020b). Aliás, em contexto nacional, estas 
premissas são relançadas no âmbito da agenda orientadora para a investigação em turismo 
até 2030, onde se prevê a necessidade de fomentar as redes de cooperação, parcerias, 
bem como, em última estância, num sentido de articulação ponderada por processos de 
‘coopetição’ – aliança com os mercados turísticos concorrentes (FCT, 2019). 
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Caso existam condições físicas para a realização de um world café (Lagrosen, 2019; 
Löhr et al., 2020), o mesmo pode ser concretizado, usando grupos de cinco elementos em 
cada mesa. Constitui uma técnica de cariz qualitativo que permite uma maior interação 
do que as técnicas anteriores e que proporciona um ambiente no qual os participantes 
partilham experiências (discussão colaborativa) e definem respostas para problemas e 
desafios da vida (Aldred, 2011; Broom et al., 2013; Löhr et al., 2020).

No que diz respeito aos turistas, propõe-se a adoção de uma técnica mais tradicional 
que é o inquérito por entrevista diretiva ou estandardizada e no âmbito de uma abordagem 
de cariz quantitativo. Se o objetivo da equipa for publicar os resultados numa revista 
internacional com um bom impact factor, então deve ter-se em conta que a amostra deve 
variar entre 200 e 350 turistas ( Remoaldo et al., 2014; Scalabrini & Remoaldo, 2020; 
Vareiro et al., 2013). A amostra a recolher não necessita de ser tão significativa como a dos 
residentes e a mesma deverá ser aleatória (randómica), caso não seja necessário ter em conta 
as variáveis sociodemográficas do inquirido, como o sexo, a idade e o nível de instrução. 

Estudo de caso do município de Boticas

No sentido de clarificar a análise que foi realizada até ao momento sugere-se o estudo 
de caso do município de Boticas, localizado no Nordeste de Portugal Continental e de 
caraterísticas rurais. Grande parte dos espaços rurais portugueses estão ainda em fase de 
definição ou de consolidação em termos de uma estratégia sustentável de atividade turística. 
Boticas afigura-se como um bom exemplo de um espaço do interior do País que possui um 
conjunto de recursos e de equipamentos com elevado valor cultural e patrimonial, mas que 
tem revelado dificuldade em convertê-los em produtos turísticos com sucesso.

Os resultados que se apresentam a seguir fazem parte de um projeto foi desenvolvido 
até 2017, intitulado “Contributo para a sustentabilidade turística do município de 
Boticas (Nordeste de Portugal Continental)”, financiado pelo Projeto Estratégico – PEST-
OE/UID/AUR/04509/2013 da unidade de I&D Lab2PT (Laboratório de Paisagens, 
Património e Território) através da Fundação para a Ciência e Tecnologia (F.C.T.). Os 
principais objetivos foram:

i) Fazer um diagnóstico dos recursos existentes no município; 
ii) Avaliar as perceções dos diferentes atores locais (residentes, visitantes e atores 

locais e regionais) para o desenvolvimento do turismo e a viabilidade do seu 
envolvimento ativo na atividade; 
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iii) Contribuir para a implementação de um desenvolvimento mais participativo e 
sustentável do município de Boticas e dos municípios vizinhos; 

iv) Contribuir para a melhoria do bem-estar da comunidade local e para a qualidade 
da visitação a Boticas.

De acordo com o último Recenseamento Geral da População, datado de 2011, Boticas 
detinha apenas 5.750 habitantes. Relativamente à taxa de crescimento natural (-1,2%) e 
à taxa de crescimento migratório (-0,4%) também se revelavam em 2011 negativas (INE, 
2012). De acordo com os dados disponibilizados no site do INE, na sua base de dados, em 
2017 e em 2019 previa-se uma redução da taxa de crescimento natural (-1,2% em 2017 
e -1,4% em 2019) e um aumento da taxa de crescimento migratório (-0,31% em 2017 e 
0,20% em 2019) (INE, 2021a, 2021b). 

O nível de instrução da população residente é uma potente variável quando se 
considera o turismo de qualidade, visto ser exigente em mão-de-obra qualificada. Apesar 
de se ter constatado uma elevação do nível de instrução na população de Boticas, a maior 
parte da população continua a deter um baixo nível de instrução. Na realidade, 75,4% 
não tinha, em 2011 (data do último Recenseamento Geral da População) mais do que 
seis anos de escolaridade (INE, 2012). Apesar da boa hospitalidade que se reconhece 
existir por parte da população deste município, este resultado condiciona a interação da 
população com os turistas estrangeiros e em termos de potencial empreendedor.

Retomando os objetivos que foram delineados para o projeto, o primeiro passo que 
foi encetado foi o de diagnóstico dos recursos disponíveis no território, utilizando a 
georreferenciação e a fotografia e cruzando os elementos obtidos com os dados existentes 
nas fontes oficiais. Esta é, seguramente, a primeira fase de qualquer investigação que queira 
fazer um diagnóstico aprofundado da potencialidade e atividade turística de um território. 

Procedeu-se a um diagnóstico intrínseco do território com identificação dos 
elementos do património cultural imóvel (monumentos, conjuntos e sítios), optando 
pelo levantamento do património cultural material, onde se enquadra o património 
edificado (religioso, civil, arquitetura rural das aldeias e arquitetura militar), o património 
arqueológico e os equipamentos culturais, como principais categorias. 

Foram representados os principais elementos analisados e respetiva acessibilidade 
(fig. 1), tendo sido possível devido à georreferenciação realizada e que, apesar das suas 
potencialidades, este tipo de técnica ainda é usado de forma incipiente pelos políticos e 
agentes decisores.

Constatou-se que os principais equipamentos existentes e localizados no núcleo 
urbano de Boticas estavam acessíveis a menos de 5 minutos de automóvel. 

Paula Remoaldo e Hélder Lopes
Abordagens metodológicas na investigação sobre percepção dos residentes em relação ao turismo
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São exemplo o Centro de Artes Nadir Afonso, o Centro Europeu de Documentação e 
Interpretação da Escultura Castreja e o Ecomuseu de Barroso – Museu Rural de Boticas, o 
Repositório dos Vinhos dos Mortos e a Loja Interativa de Turismo. Quando foi efetuado 
o exercício usando o modo de deslocação a “andar-a-pé” e tendo em conta os diferentes 
grupos funcionais (jovens, adultos e idosos), verificou-se que os turistas conseguiam 
alcançar, em 30 minutos, 8 recursos turísticos atrativos, independentemente do seu grupo 

Fig. 1 - Acessibilidade, usando o automóvel, aos recursos turísticos, a partir da área central de 
Boticas (freguesia sede de município) (Fonte: Remoaldo et al., 2016: 38).
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etário. Isto significa que mesmo os idosos (de 65 e mais anos de idade), que se deslocam 
a velocidades mais baixas, conseguem aceder, em 30 minutos, aos mesmos recursos 
turísticos do que os grupos dos jovens e dos adultos (Remoaldo et al., 2016).

Estas ilações permitiram-nos delinear um itinerário pedestre turístico-cultural, com a 
duração de um dia, em 2016 - 2017, que se intitulou Boticas Touristic and Cultural Walking Tour 
(Boticas abre caminho ao conhecimento e às experiências em Terras do Barroso) (Remoaldo et 
al., 2016). Este itinerário permite que o turista conheça a cultura local, desde as suas origens 
até à atualidade e convidando o mesmo a pernoitar em Boticas (Remoaldo et al., 2017a).

O trabalho de campo realizado deve ser complementado com outros elementos, 
sendo mandatório:

•	 A caraterização populacional e económica do município;
•	 A análise do Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal para o 

período de programação comunitária 2014-2020 e a Estratégia Turismo 2027 – Liderar 
o turismo do futuro (Turismo de Portugal, 2016, 2017); neste âmbito torna-se 
necessário conhecer quais são as apostas, em termos de segmentos de turismo, a 
nível regional e sub-regional;

•	 A caraterização da acessibilidade aos principais aeroportos (neste caso o Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro no Porto e os aeroportos espanhóis) e aos principais 
aglomerados urbanos da região Norte de Portugal, pois, no caso da região Norte, 
o touring histórico-cultural e paisagístico é um importante produto; 

•	 A distribuição e concentração de património classificado, usando como fonte 
o Sistema de Informação da Direção Geral do Património Cultural/Direções 
Regionais da Cultura;

•	 As caraterísticas dos produtos certificados no município e na região;
•	 A evolução da capacidade de alojamento;
•	 A evolução dos hóspedes, de dormidas e da estada média, assim como da percentagem 

de turistas estrangeiros (indicadores que aparecem de forma sistematizada no Anuário 
Estatístico da Região Norte ou nos Anuários das restantes regiões).

Depois de efetuado este trabalho de campo seguiu-se a avaliação das perceções de 
alguns dos principais interessados (residentes e atores locais e regionais), que decorreu 
entre janeiro e setembro de 2016 (fig. 2). 

A amostra recolhida junto dos residentes foi do tipo estratificada. Foi realizado, antes, 
em dezembro de 2015, um pré-teste a dez residentes tendo-se estimado uma duração 
de 15 minutos para a aplicação do questionário. A realização do pré-teste é crucial, pois 
só assim se pode controlar o tempo médio de aplicação do inquérito, bem como aferir 

Paula Remoaldo e Hélder Lopes
Abordagens metodológicas na investigação sobre percepção dos residentes em relação ao turismo
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da compreensão das questões colocadas e se as mesmas estão bem redigidas. A versão 
definitiva que foi usada possuía um total de 23 questões e o questionário foi dividido em 
cinco secções. Nalgumas questões foi usada uma escala de cinco níveis de Likert, indo do 
“completamente em desacordo” até ao “completamente de acordo”.

 

 

Data: 14 de setembro de 
2015. 
Elementos que 
participaram: 21 (divididos 
em duas sessões realizadas 
no mesmo dia em salas 
diferentes da Câmara 
Municipal de Boticas). 

Data: janeiro a maio de 
2016. 

Elementos que 
responderam: 453. 

Data: julho a setembro de 
2016. 
Elementos que 
participaram: 22 agentes 
locais e 3 regionais. 

Focus Group
Inquérito por questionário 

aos residentes

Inquérito por entrevista 
semiestruturada aos agentes 

locais e regionais

Fig. 2 - Principais fontes primárias usadas.

O principal objetivo do inquérito foi aferir a perceção dos residentes relativamente 
às potencialidades turísticas do município de Boticas, além da sua perceção quanto ao 
desenvolvimento do turismo. Optou-se ainda por determinar se estavam disponíveis para 
participar de alguma forma em prol do desenvolvimento desta atividade. Esta última 
vertente não é comum ser utilizada, mas se queremos optar por uma abordagem mais 
completa da temática deverá passar a ser utilizada.

A aplicação do inquérito ocorreu em 2016 com o apoio inicial da Câmara Municipal 
de Boticas, tendo alcançado os 453 questionários dos 737 que foram distribuídos (taxa 
de resposta de 62%). Não obstante, foram considerados válidos 373 inquéritos, estando 
dentro do volume que é usual usar a nível internacional (Vareiro et al., 2013). 

Nas próximas páginas vertem-se alguns dos resultados obtidos e cruzando-os, sempre que 
possível, com os das entrevistas concretizadas aos agentes locais e regionais, realizadas no mesmo 
ano, que permitiram escrutinar o discurso dos residentes. O sexo feminino foi dominante na 
amostra (55% versus 45% do sexo masculino), 36% dos residentes inquiridos apresentavam 
idades compreendidas entre os 45 e 64 anos e 30% entre os 25 e 44 anos. O nível de instrução 
revelou ser baixo, já que 54% da população detinha até 6 anos de escolaridade.

Concluiu-se existir um vínculo forte ao território por parte dos residentes, quando se tentou 
determinar a sua perceção em relação aos atributos turísticos, revelando uma classificação 
elevada concedida a todos os atributos. A pontuação média foi de 4,07 constituindo-se os 
atributos mais valorizados a gastronomia (4,46) e as festas e os eventos (4,38). 
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Já foi recordada no presente trabalho a relevância de uma participação mais 
democrática no âmbito do planeamento da atividade turística, sendo fundamental a 
participação dos residentes. Grande parte dos inquiridos (41%) reconheceu que a sua 
participação era intermédia (com uma média de 2,93) e 35,7% manifestaram a sua 
disponibilidade para contribuírem para a promoção da atividade turística. Todavia, 
manifestaram comportamentos distintos quando questionados sobre o seu papel em 
certas iniciativas que podem contribuir para a promoção da atividade turística. Em 
termos específicos, não estavam dispostos a integrar os turistas em iniciativas que 
estivessem ligadas às suas atividades quotidianas, tais como convidar os turistas para 
almoçar e/ou jantar na sua casa ou para visitarem a sua casa. Também não apresentaram 
uma capacidade empreendedora significativa, como seja, o investir em atividades de 
suporte à atividade turística (Quadro II). Estavam, ainda assim, mais disponíveis para 
fornecerem informações e apoio aos turistas.

Item Média Desvio-
-padrão

Percentagem de 
respostas

1+2 3 4+5

Participação para o desenvolvimento do turismo 3,06

Sugerir propostas para melhorar a atividade turística 3,63 ,933 5,9 41,9 52,3

Participar ativamente nas propostas de planeamento turístico 3,36 1,127 17,6 33,8 48,5

Participar em formações ou seminários sobre turismo 3,35 1,091 16,9 38,2 44,8

Integrar os turistas em iniciativas que estejam a ocorrer no município 3,61 ,967 10,3 31,6 58,1

Prestar informações sobre os locais a visitar 3,78 ,924 6,6 27,2 66,2

Convidar os turistas a almoçar e/ou jantar na sua casa, mediante pagamento 2,47 1,241 52,2 27,2 20,6

Convidar os turistas a visitarem a minha casa 2,40 1,261 60,3 21,3 18,4

Convidar os turistas a pernoitar na sua casa, mediante pagamento 2,07 1,245 69,1 16,9 14,0

Convidar os turistas a participarem nas suas atividades diárias 2,37 1,222 55,9 26,5 17,6

Levar os turistas a conhecer vários pontos de interesse 3,31 1,106 21,3 30,9 47,8

Participar na organização de iniciativas a ocorrer 3,52 ,943 10,3 37,5 52,2

Investir em atividades de suporte ao turismo (e.g., hotéis, …) 2,83 1,308 41,2 24,3 34,5

Quadro ii - Predisposição dos residentes para o envolvimento dos residentes na promoção do 
turismo (n=136).

Fonte: Adaptado de Remoaldo et al., 2016.

Paula Remoaldo e Hélder Lopes
Abordagens metodológicas na investigação sobre percepção dos residentes em relação ao turismo
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No que diz respeito à perceção dos impactes do turismo optou-se por utilizar os 
três tipos de impactes mais utilizados nos estudos à escala internacional, como sejam os 
económicos (mais fácies de serem medidos), os socioculturais e os ambientais. Importa 
referir que foi elevada a média de residentes (4,08) que mencionaram que o turismo 
contribui positivamente para a economia local. 

Identificaram alguns impactes económicos como a geração de emprego (4,30), a 
cultura local e artesanato (4,29) e as receitas geradas na economia local (4,27), e nos 
impactes socioculturais as oportunidades de recreio e de lazer (4,23).

Os impactes socioculturais e económicos foram, deste modo, aqueles que denotaram 
mais impactes positivos. Todavia, os inquiridos consideraram que a atividade turística 
influencia a vida quotidiana dos residentes, afetando o ruído no centro da vila (3,30) e a 
quantidade de “lixo” (resíduos) (3,20 - Quadro III).

Estes resultados foram comparados com os das entrevistas realizadas aos 25 agentes 
locais e regionais e com os obtidos no focus group. Apraz-nos salientar que os resultados 
do focus group de 2015 são semelhantes aos obtidos nas entrevistas realizadas em 2016. 

Também se obtiveram com os agentes locais e regionais elevadas pontuações nos 
atributos do município de Boticas e também revelaram que o turismo é uma atividade 
prioritária de aposta em termos de desenvolvimento do município de Boticas e da própria 
sub-região do Alto Tâmega. Enquanto os atributos turísticos mais valorizados pelos 
residentes foram a gastronomia, assim como os festivais e os eventos e a natureza, que 
também foram destacados pelos agentes locais e regionais, os residentes não concederam 
igual importância à obra e arte de Nadir Afonso (arquiteto, pintor e pensador Português). 

O turismo de natureza, a gastronomia e a componente cultural foram os segmentos 
mais destacados pelos entrevistados, coincidindo com o que foi frisado no focus group, 
ainda que tenham sido identificados mais segmentos no focus group, sobressaindo o 
turismo de saúde e bem-estar.

Positivos Negativos

Económicos
Geração de emprego

Investimento em restaurantes, hotéis e lojas locais
Socioculturais

Oportunidades de entretenimento e recreio
Conservação dos recursos históricos e culturais

Contacto com diferentes culturas
Autoestima da comunidade local

Económicos
Custo de vida

Socioculturais
Criminalidade

Preservação de valores, costumes e tradições
Ambientais

Ruído excessivo
Quantidade de resíduos gerados

Quadro iii - Síntese das principais perceções dos residentes sobre os impactes do turismo.
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Ainda que a gastronomia tenha sido indicada como um potencial de atração 
turística, todos referiram que os serviços de restauração eram limitados em número e 
em tempo de disponibilidade. 

Enquanto 61,7% dos residentes mencionaram que as infraestruturas existentes eram 
suficientes coincidindo com o que foi mencionado pelos agentes locais e regionais, estes 
últimos insistiram também que falta incentivar e estimular a comunicação em rede, e 
melhorar a estratégia de marketing e de divulgação.

Denotou-se existir uma dualidade de respostas no grupo dos agentes locais e regionais 
relativamente à perspetiva sobre se a população e o município estão preparados para receber 
mais turistas. Não obstante, foi identificada a necessidade de se preparar a população, porque 
consideraram que ainda existe muita inexperiência na forma como se recebe o turista.

A interligação dos diferentes atores faz-nos refletir sobre a atividade turística numa 
área rural, como é o caso de Boticas, tecendo algumas considerações relevantes, tendo 
em conta a possibilidade de acarretar riscos irreversíveis para a comunidade, a curto, 
médio e longo prazo. Note-se que o facto de os residentes sobrevalorizarem os impactes 
positivos decorrentes da atividade económica (nomeadamente, o rendimento, a geração 
de emprego ou o investimento no setor da restauração), leva-os a desvalorizar (com pesos 
mais reduzidos) os impactes negativos que decorrem da atividade turística (os níveis 
de ruído, a quantidade de resíduos gerados, a perda de valores, costumes e tradições, 
e a criminalidade). Pese embora estes aspetos, os agentes locais e regionais consideram 
que a articulação de um plano de desenvolvimento turístico em Boticas deve valorizar 
a interação e complementaridade entre todos, destacando-se a ‘voz ativa’ daqueles, cujas 
ações, podem ter maiores efeitos – os residentes.

Conclusões

No presente trablho apresentou-se a associação de técnicas que podem ser usadas na 
investigação em turismo numa tentativa de cruzamentos que contribuam para potencializar 
as oportunidades dos territórios e diminuir os riscos sociais, económicos e ambientais que 
podem derivar de medidas mais ou menos casuísticas a serem tomadas pelos decision-makers. 
Foi usado como estudo de caso o município de Boticas no Nordeste de Portugal Continental. 
Trata-se de um território que alberga um número muito baixo de habitantes, que mantém as 
suas características de ruralidade e onde a atividade turística é uma atividade emergente e que 
pode ganhar um novo ímpeto neste período on-going da pandemia da COVID-19.

Paula Remoaldo e Hélder Lopes
Abordagens metodológicas na investigação sobre percepção dos residentes em relação ao turismo
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Apesar de o território estudado ter relevantes potencialidades turísticas e de 
visitação, sobretudo na área mais central do município (onde se encontram os principais 
equipamentos), e ser relevante o património natural para o desenvolvimento de turismo 
ligado a atividades desportivas, constatou-se haver deficiências nas estruturas de suporte 
que permitam o seu desenvolvimento.

Propõe-se a exploração de algum património tangível e intangível, tal como os fornos 
comunitários (e o património imaterial que lhe está associado) existentes em várias aldeias 
(que devem ser mais bem promovidas) e a gastronomia local. No caso da gastronomia, 
deve-se melhorar o horário de abertura ao público de parte da restauração, principalmente 
a que está ligada à Rede de Tabernas.

Além do circuito que se propôs de um dia de visita, que pode influenciar a pernoita 
no município, deve ser melhorada a sinalética existente nos circuitos pedestres e noutros 
circuitos mistos (que são realizados, nalguns dos troços, com viatura).

Deve ocorrer uma melhor exploração das épocas festivas religiosas, proporcionando 
aos turistas atividades em que possam participar e em que sejam elementos ativos, numa 
perspetiva de turismo criativo. Para tal é necessário melhorar a divulgação e comunicação, 
delineando um plano de comunicação do território que envolva equipamentos e empresas 
de hotelaria e restauração locais.

Em futuras investigações propõe-se o ensaio de outras técnicas de cariz qualitativo, 
em conjunto com as técnicas de cariz quantitativo, tais como o world café, que poderá 
permitir uma maior interação entre os participantes e usando representantes de várias 
instituições locais e regionais. Por outro lado, poder-se-á avaliar os riscos percecionados 
pelos residentes decorrentes da estratégia de atividade turística desenvolvida desde 2017. 
É certo que “a perceção do risco varia segundo a sensibilidade de cada governo, 
comunidade ou pessoa, dependendo das formas de comunicação e envolvimento, as quais 
são influenciadas pela comunicação e educação sobre o risco” (Nunes & Castro, 2018: 
174) e embora numa primeira fase não se quisesse colocar em questão diretamente os 
riscos derivantes do desenvolvimento da atividade turística para a comunidade rural, a 
monitorização exige que seja feito agora um trabalho que avalie essas condições.

Finalmente, o uso de instrumentos de investigação como o inquérito por questionário, 
o inquérito por entrevista (estruturada, semiestruturada ou não estruturada) e outros 
métodos discursivos/processos participativos (e.g., focus group) junto das comunidades 
locais (como os residentes) permite-nos avaliar e validar, em diferentes fases da atividade 
turística, quais as ações e estratégias a implementar, numa tentativa de encurtar possíveis 
impactes ou consequências mais danosas para o território – e comunidade – em estudo.
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