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NOTA EDITORIAL 

Turismo 

Esta edição especial da revista Exedra tem como objetivo assinalar os vinte anos da 

formação superior em Turismo da Escola Superior de Educação de Coimbra. Nestas duas 

décadas, grandes alterações tiveram lugar, no turismo e noutros setores, colocando constantes 

desafios à formação de recursos humanos, aos quais procurámos dar resposta, adaptando o 

plano de estudos às novas necessidades formativas, consolidando as parcerias existentes com 

diferentes atores, nacionais e internacionais e adotando novas práticas educativas. 

Volvidos estes 20 anos, e num tempo de grande estímulo à produção científica, preten-

de-se com esta iniciativa contribuir para a divulgação e produção de conhecimento desta área 

tão abrangente, como é a dos estudos de Turismo. Os artigos aqui publicados refletem isso 

mesmo, congregando diferentes temáticas, abordagens e metodologias, que certamente enri-

quecerão esta área do conhecimento. Dada a quantidade e diversidade dos artigos, optámos 

por dividir esta edição especial em dois volumes, cada um composto por oito artigos. 

No primeiro artigo, Nuno Carvalho e Maria do Rosário Borges apresentam uma análise 

da retórica político-institucional relacionada com o processo de desenvolvimento sustentável, 

aplicado ao setor do turismo. Uma das principais conclusões é que o setor turístico surge refe-

rido nas políticas nacionais de desenvolvimento sustentável devido aos impactos que gera. 

Maria Leonor Gambini Guedes, Andreia Moura e Mariana Carvalho expõem, no segun-

do artigo desta edição, uma análise dos artigos publicados na renovada revista de viagens 

National Geographic Traveler, durante o ano de 2013, relacionados com as dimensões do 

turismo sustentável. Os resultados revelam uma sensibilidade crescente por práticas sustentá-

veis, o que realça a importância deste conceito para os destinos turísticos. 

Gorete Dinis, Carlos Costa e Osvaldo Pacheco, no terceiro artigo, analisam as operações 

estatísticas e os indicadores estatísticos referentes ao setor do turismo recolhidos e divulgados 

pelo Instituto Nacional de Estatística. O artigo demonstra que os dados estatísticos recolhidos 

pelas autoridades nacionais sobre o turismo são limitados, centrando-se essencialmente no 

setor do alojamento, que os resultados são apresentados tardiamente, e que não são disponibi-

lizados para todas as áreas geográficas, não permitindo, por isso, que os indicadores e a 

informação estatística oficial divulgada seja útil e relevante para a tomada de decisão dos 

agentes turísticos. 

No quarto artigo, Vítor Pereira, Sara Proença e Orlando Simões apresentam um trabalho 

com o objetivo de delinear um programa de viagem no território do Vale do Côa e Alto Dou-

ro, que cumpra os princípios gerais do Ecoturismo, procedendo à inventariação dos recursos 

turísticos e infraestruturas de suporte existentes no território em análise, de forma a conhecer 

a sua imagem identitária e percecionar a sua competitividade, capacidade de diferenciação e 

atração. 

Lara Almeida, Orlando Simões e Ricardo Melo apresentam, no quinto artigo, uma aná-

lise e avaliação do potencial turístico dos territórios, em especial no que diz respeito à anima-

ção turística, usando para o efeito o caso do Parque Natural da Arrábida (PNAr). Os resulta-

dos permitiram concluir que o PNAr apresenta um elevado potencial turístico, propício ao 

desenvolvimento de atividades de animação turística. Este trabalho permitiu evidenciar a 

necessidade de criar um dispositivo que permita classificar o potencial turístico-recreativo dos 

territórios, com base no seu potencial, para que seja fornecida informação turística estruturada 

sobre esses mesmos territórios. 



Número Temático  – Turismo (Volume 1) 

www.exedrajournal.com  

 

4 

No sexto artigo, Pedro Bento, Jesús Sáez, Luis Murta e Julio Fuentesal García apresen-

tam a versão do Questionário HEVA, adaptado à língua e cultura portuguesa, no qual estão 

presentes os parâmetros de qualidade, que permitem aplicar e investigar a realidade das 

empresas de turismo ativo portuguesas. Este questionário poderá facilitar a identificação dos 

parâmetros e condicionantes que determinam a qualidade dos serviços prestados pelas empre-

sas de turismo ativo, permitindo posteriormente, a partir dos resultados obtidos, melhorias nos 

seus processos e procedimentos. 

Jorge Soares e Rui Sousa, no sétimo artigo, dedicam-se ao tema dos eventos turístico-

desportivos, centrando a sua análise na prova de BTT Sandokan Enduro que se realiza na 

Calheta, Madeira. O estudo procura explicar a relevância de um evento desportivo de aventu-

ra, enquanto fator de desenvolvimento local e turístico. Os autores concluem que para que o 

BTT de turismo se desenvolva, nas montanhas da Ilha da Madeira, é necessária uma estratégia 

concertada entre os políticos e os empresários locais, no sentido de investirem na organização 

de eventos desportivos, dentro de um contexto ambiental ordenado, assim como devidamente 

acreditado para o efeito. 

No oitavo e último artigo, Jorge Marques e Susana Ribeiro exploram o tema do Turismo 

de Negócios, um dos produtos turísticos estratégicos a nível nacional. O artigo apresentado 

possibilita a reflexão em torno do potencial de desenvolvimento do Turismo de Negócios no 

Porto, uma cidade que apresenta fatores competitivos que merecem ser valorizados. Os auto-

res concluem que o Turismo de Negócios se revela de grande interesse estratégico para o 

desenvolvimento turístico dos territórios, principalmente daqueles que possuem atrativos 

turísticos diferenciadores.  

Por fim, gostaríamos de agradecer a todos os autores que colaboraram nesta edição 

temática pelo seu valioso contributo para a expansão e valorização do conhecimento sobre o 

turismo. Um agradecimento também ao grupo de revisores pela sua disponibilidade e cum-

primento de prazos. Resta-nos desejar que os artigos aqui publicados constituam uma via de 

aprofundamento, útil para professores, estudantes, investigadores e profissionais de turismo. 
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