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NOTA EDITORIAL 

Turismo 

Este segundo volume da edição especial de Turismo da revista Exedra, à semelhança do 

primeiro, visa assinalar os vinte anos da formação superior em Turismo da Escola Superior de 

Educação de Coimbra. Pretende-se, neste número, dar voz aos resultados de trabalhos de 

investigação que têm vindo a ser desenvolvidas no âmbito da licenciatura em Turismo e do 

Mestrado em Turismo de Interior – Educação para a Sustentabilidade, que certamente enri-

quecerão o domínio do conhecimento dos estudos em Turismo.  

No primeiro artigo, Rui Coelho, Jorge Lopes e Susana Lima, partindo do caso do Egip-

to, procuram analisar até que ponto o terrorismo afeta a procura turística de destinos alvo de 

atentados terroristas. O estudo sugere que, apesar do impacto negativo das ações terroristas no 

turismo internacional, este nem sempre se reflete em quebras significativas na procura turísti-

ca nos anos seguintes a essas ocorrências, podendo a dimensão deste impacto ser variável em 

função das características do destino, mediatização associada aos eventos terroristas e medi-

das adotadas.  

Jéssica Faria e Cláudia Andrade, no segundo artigo, abordam o tema da conciliação da 

vida profissional com a vida familiar. Partindo de um estudo qualitativo, de natureza explora-

tória, as autoras procuraram analisar os relatos sobre a conciliação destes papéis e conhecer as 

medidas e estratégias usadas pelos colaboradores para que o trabalho e a vida em família se 

articulem. De um modo geral os resultados apontam para que esta articulação se faça, sobre-

tudo, com recurso a uma boa cooperação entre as chefias e subordinados, revelando, contudo, 

que este domínio ainda carece de alguma sensibilização adicional por parte de alguns colabo-

radores. 

O terceiro artigo, desenvolvido por Joana Pereira e Andreia Moura, tem como objetivo 

compreender o potencial trazido pela classificação UNESCO para o destino turístico de 

Coimbra e perceber de que forma as entidades turísticas locais assimilaram esta nova realida-

de em termos de divulgação do destino. Os resultados recolhidos dão conta que a imagem do 

destino turístico de Coimbra é indissociável da própria Universidade e que o número de turis-

tas aumentou após a sua classificação como património da Humanidade, apurando-se que a 

divulgação deste património e da sua chancela não é, de todo, eficiente. 

Sílvia Cunha e Maria do Rosário Campos apresentam um artigo no qual se evidencia a 

importância da Confraria da Doçaria Conventual de Tentúgal na defesa e preservação do Pas-

tel de Tentúgal. Conclui-se, neste quarto artigo, que o processo de confeição desta iguaria, 

único no mundo, é a grande vantagem competitiva que Tentúgal possui, constituindo uma 

atração turística desta vila situada em Portugal, no centro do país. 

No quinto artigo, da autoria de Vasco André Coelho e Maria do Rosário Campos, são 

apresentados os resultados do estudo sobre a marca “Água | Pão | Vinho |Leitão - 4 Maravi-

lhas da Mesa Mealhada”, procurando-se compreender fatores que estiveram na origem dessa 

marca, identificar as estratégias de comunicação e de marketing usadas para a divulgação do 

produto, compreender os problemas que se colocam à marca e apresentar propostas para a 

valorização da mesma. Os autores concluem que será importante reformular essa marca, man-

tendo a sua génese, mas supondo uma aposta clara noutro tipo de campanha de comunicação. 

Mirian Semedo e Ricardo Melo expõem, no sexto artigo, os resultados de um estudo 

sobre a avaliação do potencial do turismo marítimo-desportivo em Cabo Verde através da 

análise da perceção dos residentes. Os resultados permitem inferir que Cabo Verde apresenta 
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um enorme potencial para o desenvolvimento destas atividades, em especial no que diz res-

peito aos recursos primários como a temperatura da água, o clima, a gastronomia e a paisagem 

natural, embora esse potencial não esteja ainda a ser bem explorado. Os autores concluem que 

o investimento em recursos marítimo-desportivos poderá permitir o desenvolvimento deste 

setor em Cabo Verde.  

O estudo realizado por Ana Cristina Portugal, Fernando Martins, Francisco Campos e 

Ricardo Melo teve como objetivo compreender os níveis de “lazer sério” dos surfistas em 

Portugal, os seus comportamentos de surf, os seus comportamentos de viagem de surf e a 

importância que os surfistas dão aos atributos na escolha de um destino de surf. Os resultados 

deste sétimo artigo evidenciam que os surfistas em Portugal possuem altos níveis de “lazer 

sério”, apresentam uma forte predisposição para viajar para surfar e valorizam principalmente 

as condições naturais para o surf quando escolhem um destino para viajar.  

No último artigo, Susana Lima, Eugénia Lima Devile, Filipa Morais, Cynthia Simões, 

Inês Mira e Patrícia Gomes expõem um estudo sobre o turismo voluntário com o objetivo de 

analisar a perceção dos jovens portugueses sobre esta realidade, procurando compreender até 

que ponto conhecem e estão sensibilizados para este tipo de turismo. Os resultados sugerem 

que a maioria dos jovens não está ainda sensibilizada para as práticas de turismo voluntário e 

que estes apresentam um conhecimento muito superficial sobre o mesmo. 

Este segundo volume da edição especial de Turismo da Exedra fornece um contributo 

valioso para a produção do conhecimento aplicado ao turismo, permitindo enriquecer o corpo 

de conhecimento sobre este campo que está em constante e rápido crescimento. Globalmente, 

estes artigos abordam temáticas pertienetes no âmbito da investigação em turismo. Esperamos 

que estes dois números da edição temática de Turismo constituam uma referência valiosa para 

todos aqueles que se interessam por esta área do conhecimento, tão dinâmica e desafiante. 
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