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Resumo  

O fenómeno do astroturismo é algo recente, correspondendo à prática crescente de atividades 

turísticas, inovadoras, integradas e atrativas, centradas na observação dos céus noturnos e 

fenómenos celestes, em especial em espaços naturais, contribuindo para o envolvimento, 

reforço e participação das comunidades locais e para o desenvolvimento dos territórios de 

baixa densidade.  

O principal objetivo desta investigação é perceber quais as expectativas dos stakeholders 

locais e turistas potenciais sobre uma oferta astroturística na região, baseada na certificação 

do Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT) como Destino Turístico Starlight 

(DTS), contribuindo para avaliar o potencial do astroturismo no desenvolvimento sustentável 

do Vale do Tua. Neste contexto, de forma mais pormenorizada, salientam-se os seguintes 

objetivos específicos: (a) traçar o quadro geral do astroturismo, analisando os contributos 

científicos na área e a evolução do tema ao longo do tempo; (b) avaliar o interesse de 

diferentes stakeholders regionais numa oferta de astroturismo no Vale do Tua, para 

impulsionar a oferta turística através de atividades relacionadas com a observação celeste e 

contribuir para o desenvolvimento socioeconómico local; (c) auscultar diversos stakeholders 

locais sobre as visões territoriais acerca da criação de uma rede colaborativa no Vale do Tua, 

no âmbito do astroturismo, que sirva, simultaneamente, as necessidades da região e as 

expectativas dos seus atores, contribuindo igualmente para o desenvolvimento local a vários 

níveis; (d) perceber como potenciais visitantes valorizam os principais componentes da 

experiência astroturística e como estes componentes podem influenciar a intenção de visitar 

um destino de astroturismo como o PNRVT. 

Esta Tese é composta por quatro estudos empíricos: (i) o primeiro corresponde a uma revisão 

sistemática da literatura sobre a temática do astroturismo, tendo como referência publicações 

das bases de dados Scopus e Web of Science; (ii) o segundo baseou-se na trajetória mundial 

dos diversos DTS para avaliar o interesse dos stakeholders regionais numa oferta de 

astroturismo no PNRVT; (iii) o terceiro procurou compreender as diferentes visões territoriais 

sobre a proposta de criação de uma rede colaborativa no Vale do Tua, ligada ao astroturismo, 

tendo como base a teoria das redes e os modelos das hélix (tripla, quádrupla e quíntupla); (iv) 
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o quarto e último estudo recorreu a uma amostra internacional de turistas para avaliar o 

potencial da oferta de astroturismo no Vale do Tua, através do estudo da imagem de destino e 

intenção de visita futura. 

Os resultados dos diferentes estudos demonstram que, apesar do conceito de astroturismo ser 

algo pouco consensual, a par dos movimentos de defesa e proteção do céu, o surgimento de 

locais certificados e o crescente interesse nesta temática têm levado a uma maior procura 

turística pela prática de atividades astroturísticas e ao aumento da investigação científica neste 

campo.  

Ao nível regional, os stakeholders entrevistados mostraram-se interessados no projeto de 

certificação do PNRVT como DTS, apoiando o astroturismo como instrumento de 

desenvolvimento sustentável e socioeconómico. No contexto da oportunidade de criar uma 

rede colaborativa no Vale do Tua, no âmbito do astroturismo, uma outra amostra de 

stakeholders revelou-se atraída pela proposta de criação de um novo modelo com vista ao 

desenvolvimento sustentável desta região. 

O estudo de potenciais turistas revelou que, para além de uma experiência básica de escuridão 

e de silêncio, os componentes da experiência astroturística mais valorizados pelos turistas são 

os elementos culturais e de especialização, uma vez que enriquecem e complementam a 

observação. 

Este quadro permite sugerir que o potencial evolutivo do astroturismo enquanto tema de 

investigação, oferta turística e agente impulsionador do desenvolvimento sustentável, 

socioeconómico, cultural e científico, contribuirá para o progresso e crescimento do Vale do 

Tua. No entanto, para que o projeto de astroturismo do PNRVT alcance o sucesso pretendido, 

é necessário criar uma rede onde os seus atores colaborem mutuamente. 

Esta investigação pretende contribuir teórica e empiricamente para a consolidação do conceito 

de astroturismo e reconhecimento do seu contributo para o desenvolvimento regional 

sustentável, numa perspetiva ligada ao território e aos agentes locais, sem esquecer o olhar 

internacional e perspetiva dos turistas acerca do tema. Espera-se igualmente que esta Tese 

contribua de uma forma prática e inovadora para a transformação do território do Vale do 
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Tua, ao propor a criação de uma rede regional que compreenda os visitantes, comunidade e 

oferta, ajudando organização do turismo regional e gestão de recursos, incentivando novas 

governanças que reforcem a competitividade dos destinos. 

Palavras-chave | Astroturismo; Desenvolvimento; Redes; Comunidade local; Destino 

Turístico Starlight; Stakeholders; Imagem Afetiva.   
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Abstract  

Astrotourism is a recent phenomenon, corresponding to the growing practice of innovative, 

integrated and attractive tourism activities, centred on the observation of the night skies and 

celestial phenomena, especially in natural spaces, contributing to the involvement, 

strengthening and participation of local communities and the development of low-density 

territories.  

The main objective of this research is to understand what the expectations of local 

stakeholders and potential tourists are regarding an astrotourism offer in the region, based on 

the certification of the Tua Valley Regional and Natural Park (TVRNP) as a Starlight Tourist 

Destination (STD), contributing to evaluate the potential of astrotourism in the sustainable 

development of the Tua Valley. In this context, in a more detailed way, the following specific 

objectives are highlighted: (a) outline the general framework of astrotourism, analysing the 

scientific contributions in the area and the evolution of the topic over time; (b) assess the 

interest of different regional stakeholders in an astrotourism offer in the Tua Valley, to boost 

the tourism offer through activities related to celestial observation and contribute to local 

socio-economic development; (c) to listen to different local stakeholders about the territorial 

visions about the creation of a collaborative network in Vale do Tua, in the scope of 

astrotourism, that serves, simultaneously, the needs of the region and the expectations of its 

actors, contributing, also, to the local development at several levels; (d) to understand how 

potential visitors value the main components of the astrotourism experience and how these 

components can influence the intention to visit an astrotourism destination such as the 

TVRNP. 

This Thesis is composed of four empirical studies: (i) the first corresponds to a systematic 

literature review on the theme of astrotourism, with reference to publications in the Scopus 

and Web of Science databases; (ii) the second was based on the worldwide trajectory of the 

various STDs to assess the interest of regional stakeholders in an astrotourism offer in the 

TVRNP; (iii) the third one sought to understand the different territorial visions about the 

proposal of creating a collaborative network in the Tua Valley, linked to astrotourism, based 

on the network theory and the helix models (triple, quadruple and quintuple); (iv) the fourth 
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and last study used an international sample of tourists to evaluate the potential of the 

astrotourism offer in the Tua Valley, through the study of the destination image and intention 

of future visit. 

The results of the different studies show that, despite the concept of astrotourism being 

somewhat consensual, along with movements for the defence and protection of the sky, the 

emergence of certified sites and the growing interest in this theme have led to a greater 

demand for astrotourism activities and an increase in scientific research in this field.  

At the regional level, the interviewed stakeholders showed interest in the certification project 

of the TVRNT as a STD, supporting astrotourism as a tool for sustainable and socio-

economic development. In the context of the opportunity to create a collaborative network in 

the Tua Valley, within the scope of astrotourism, another sample of stakeholders proved 

attracted by the proposal to create a new model with a view to the sustainable development of 

this region. 

The study of potential tourists revealed that, apart from a basic experience of darkness and 

silence, the components of the astrotourism experience most valued by tourists are the cultural 

and expertise elements, as they enrich and complement the observation. 

This framework allows us to suggest that the evolutionary potential of astrotourism as a 

research theme, tourist offer and driving agent of sustainable, socio-economic, cultural and 

scientific development, will contribute to the progress and growth of the Tua Valley. 

However, for the TVRNP astrotourism project to achieve the desired success, it is necessary 

to create a network where its actors collaborate mutually. 

This research aims to contribute theoretically and empirically to the consolidation of the 

concept of astrotourism and the recognition of its contribution to sustainable regional 

development, from a perspective linked to the territory and local agents, without forgetting 

the international outlook and tourists' perspective on the subject. It is also hoped that this 

Thesis will contribute in a practical and innovative way to the transformation of the territory 

of the Tua Valley, by proposing the creation of a regional network comprising visitors, 
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community and supply, helping to organise regional tourism and resource management, 

encouraging new forms of governance that reinforce the competitiveness of destinations. 

Keyword | Astrotourism; Development; Networks; Local Community; Starlight Tourist 

Destination; Stakeholders; Affective Image. 
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CAPÍTULO 1 

Introdução 

1. Enquadramento e justificação do tema 

Apesar das diversas fontes e da muita e variada informação que nos chega do passado, 

teremos dificuldade em imaginar o quadro de magia e temor em que mergulhavam os nossos 

antepassados, com a beleza da natureza, a sucessão dos dias e noites, movimentos solares e 

lunares, chuvas, trovoadas e demais manifestações naturais, nos eventos astronómicos quando 

coincidentes com outros fenómenos naturais (e.g., voos de aves), que configuravam 

indicadores mágicos do tempo, da oportunidade das culturas ou até do destino dos homens 

(Iwaniszewski, 2015; Nilsson, 1920) e cujo processo foi milenarmente moldando a mente 

humana. 

Viajar no tempo e tentar compreender esse quadro imaginado e o valor do céu associado à 

génese da nossa identidade e cultura (McCluskey, 2008; Williamson & Farrer, 1986), é 

sempre um apaixonante e misterioso desafio. Estas antigas comunidades interagiam e 

organizavam-se em muitos dos seus referenciais, face às principais direções terrestres, 

nomeadamente os pontos cardeais em terra. Com os anos, foi sendo gradualmente 

incorporado na vida social, o nascer e pôr-do-sol nos solstícios, equinócios, calendários 

lunissolares e gravações de estrelas (Iwaniszewski, 2011; McCluskey, 2008; Ruggles, 2015), 

evidenciando-se a animação dos céus, das constelações e da lua, ressaltando os muitos modos 

como o cosmos influenciava a agricultura e até os destinos da humanidade (Vaiškūnas, 2001). 

Para além disso, o planeamento da agricultura de acordo com o dia, ou com as fases da lua, 

continua a ser praticado nos dias de hoje por alguns agricultores indígenas em todo o mundo 

(Iwaniszewski, 2006) e, também a crença de que a vida de uma pessoa, ou o seu destino, é 

influenciado pelas fases da lua aquando dos eventos mais importantes da sua vida 

(nascimento, batismo, matrimónio) vive ainda nas tradições folclóricas de várias regiões do 

globo (Vaiškūnas, 2001). 

Estas diferentes visões cosmológicas emanam do modo como pessoas, território, unidade de 

espírito, nação e fronteira física e simbólica formatam uma conceção terrestre, na qual o céu 

representa uma parte importante das perceções territoriais, onde a mesma ideia de território e 

de pertença se estabelece, através do modo como os homens se relacionam com o seu cosmos 
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e a sua representação cultural (López, 2015). Por estas e outras razões, os céus não devem ser 

interpretados como sendo estáticos e imutáveis, mas sim repletos de identidades animadas que 

podem exercer a sua influência nos eventos que se experienciam e ser afetados pela ação 

humana (Iwaniszewski, 2011). 

Olhar as raízes dos homens, baseadas na história, arqueologia e na sua relação com os astros, 

assume assim reconhecida importância pois, as coisas, paisagens, objetos e símbolos 

passados, têm um incontornável papel no suporte e moldagem das sociedades modernas 

ressaltando, por conseguinte, a necessidade e compromisso de preservação da luz das estrelas, 

enquanto milenar e eterno testemunho da aliança cósmica e da singular viagem da 

Humanidade (Iwaniszewski, 2015). Neste sentido, embora o fenómeno de observação do 

espaço e o fascínio que os luzeiros do céu sempre exerceram sobre a humanidade, por 

curiosidade, interrogação, adivinhação, religiosidade e símbolo da imaginação e do 

pensamento humano (Iwaniszewski, 2015), o conceito de astroturismo é algo que nos chegou 

recentemente, bastando observar, a esse propósito, que o 1º artigo científico sobre a matéria, 

da autoria de Morieson, apenas surgiu em 1998.  

A emergência recente do astroturismo, não favorece a sua noção de enquadramento 

conceptual, de limites e parâmetros estabilizados ou até de fronteira, procurando-se ancorar 

algumas balizas num conjunto de atividades, convenções, projetos e resoluções 

implementadas pela UNESCO (1972, 2003, 2005) e o projeto “Astronomia e Património 

Mundial em 2003” (in Cameron, 2007). No entanto, a necessidade de valorização e 

consequente patrimonização do recurso do céu noturno, a crescente tomada de consciência da 

poluição em geral e da poluição luminosa em particular (Rodrigues, Rodrigues, & Peroff, 

2015), que impedem a contemplação das estrelas e outros fenómenos celestes no período 

noturno, dificultando as observações astronómicas e perturbando de forma marcante os 

ecossistemas (Hölker, Wolter, Perkin, & Tockner, 2010), além de gerarem um novo 

posicionamento ético, contribuem também para o surgimento de uma nova oferta turística 

(Rodrigues & Filipe, 2016) e, paralelamente, para uma nova problemática social. 

Deste modo, foram sendo criadas as Reservas e Destino Turístico Starlight (DTS), um pouco 

por todo o mundo, geralmente ligados a espaços naturais intactos e longe da poluição 

atmosférica e luminosa, maioritariamente centrados na Fundação Starlight e na 

ICOMOS/Unesco, possuindo um importante papel na disseminação do modelo, na proteção 
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do céu noturno e criação destes locais. Este processo e a crescente organização das reservas e 

destinos para a visitação, permitiram, em articulação com a Organização Mundial do Turismo 

(OMT), direcionar a oferta para a finalidade turística. 

Presentemente, o turismo tornou-se importante para a promoção, uso e defesa dos céus 

estrelados e, simultaneamente, tende a emergir como um elemento predatório do recurso, 

gerador de impactos preocupantes, à semelhança do que acontece com outras formas de 

turismo. Consequentemente, o astroturismo configura-se como um fenómeno multifacetado, 

multidimensional e situando-se no cruzamento de vários tipos de interações com as 

sociedades e, não obstante o risco de massificação, representa um valioso recurso dos 

territórios de baixa densidade, cujos modelos de turismo sustentável se adaptarão bem ao 

Interior de Portugal e às suas reservas e parques naturais (Charlier & Bourgeois, 2013). 

Este pensamento, manifestado na diversa bibliografia estudada, pode ser encontrado no ponto 

9 da “Starlight Declaration in Defense of the Night Sky and the Right to Starlight” (La Palma 

Declaration) (Starlight Initiative, 2007): 

“Entre outros, o turismo pode tornar-se um instrumento importante para uma nova 

aliança em defesa da qualidade da vista do céu noturno. O turismo responsável pode 

e deve assumir que o céu noturno é um recurso a proteger e a valorizar em todos os 

destinos. Ao gerar novos produtos turísticos baseados na observação do firmamento e 

nos fenómenos noturnos, abre possibilidades para uma cooperação entre os 

stakeholders do turismo, as comunidades locais e as instituições científicas.” 

Assim, o astroturismo contribui para o desenvolvimento de meios rurais, no sentido em que 

preserva e valoriza o céu noturno, como recurso natural e elemento de dinamização turística. 

Neste sentido, pretende-se com a elaboração da Tese de Doutoramento em Desenvolvimento, 

Sociedades e Territórios, aferir junto dos turistas e agentes locais qual a sua relação com a 

abóbada celeste, avaliar o seu interesse numa oferta de astroturismo (que permita melhorar a 

oferta turística relacionada com o céu e integrá-la com outras ofertas existentes e capacitar os 

agentes turísticos nesta nova temática do astroturismo), a sua disposição em acolher 

determinadas medidas de preservação do céu noturno (atendendo à problemática da poluição 

luminosa) e a sua abertura para participar e apoiar um projeto de certificação Starlight, que 

possa contribuir para o desenvolvimento sustentável, sociocultural e económico do território 

(mediante um plano de atuação a definir, que garanta a sustentabilidade), dando resposta à 

questão de investigação: 
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Quais as expectativas que os stakeholders e potenciais turistas têm sobre uma oferta de 

astroturismo no PNRVT e do seu contributo para o desenvolvimento sustentável regional? 

2. Temas de investigação  

Após um breve enquadramento geral do tema de investigação e da unidade de análise, 

constatou-se que o astroturismo e o seu vínculo ao território do PNRVT, no âmbito da sua 

certificação, virá posicionar o mesmo de forma inovadora, ao nível da qualificação e da 

diversificação turística, conferindo-lhe uma liderança regional que se assume como um fator 

de distinção, bem integrada na imagem positiva que está associada ao turismo do Vale do 

Douro e aos singulares atributos que lhe estão associados, em especial, a milenar tradição de 

observação dos céus que se exibe no Vale do Tua, plasmada nas magníficas representações da 

Pala Pinta, bem evidenciadas no trabalho realizado no âmbito do guia da Natureza, 

promovido pelo Parque e na quase secular investigação científica que lhe está associada, com 

o destaque recente evidenciado pela National Geographic Society. 

Face ao descrito, para além de contribuir para o enriquecimento da literatura acerca do tema, a 

presente investigação tem como objetivo geral aferir acerca do papel que o astroturismo pode 

ter no desenvolvimento sustentável da região do Vale do Tua e quais as expectativas dos 

stakeholders locais e potenciais turistas sobre uma oferta de astroturismo neste território, a par 

da certificação do PNRVT como DTS. Assim, de uma forma mais pormenorizada definiram-

se os seguintes objetivos específicos da investigação: 

a) mapear o conhecimento cientifico existente no âmbito do astroturismo, analisando os 

contributos na área e a evolução do tema ao longo do tempo;  

b) avaliar o interesse de diferentes stakeholders regionais numa oferta de astroturismo no 

Vale do Tua, para impulsionar a oferta turística através de atividades relacionadas com a 

observação celeste e contribuir para o desenvolvimento socioeconómico local;  

c) auscultar os stakeholders locais e as diferentes visões territoriais sobre a criação de uma 

rede colaborativa no Vale do Tua, no âmbito do astroturismo, que sirva, simultaneamente, as 

necessidades da região e as expectativas dos seus atores, contribuindo igualmente para o 

desenvolvimento local a vários níveis;  
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d) perceber como potenciais visitantes valorizam os principais componentes da experiência 

astroturística e como estes componentes podem influenciar a intenção de visitar um destino de 

astroturismo como o PNRVT. 

Deste modo, de forma a alcançar os objetivos propostos e dar resposta à questão de 

investigação, desenvolveu-se o seguinte modelo conceptual (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Modelo conceptual da Tese 

Segundo o modelo apresentado na figura 1.1, numa primeira etapa, como primeiro estudo, foi 

feita uma revisão sistemática da literatura. Neste estudo, devido ao caráter de novidade do 

tema, optou-se por fazer uma extensa revisão de literatura que permitisse traçar o quadro geral 

do astroturismo, analisar a evolução desta temática ao longo do tempo e servir de ponto de 

partida para as investigações que complementam a presente Tese. Deste modo, após 

conhecimento do estado da arte e considerando o pojeto de astroturismo do Vale do Tua, 

desenvolveu-se um segundo estudo que permitiu avaliar se diferentes stakeholders locais 

teriam interesse neste tipo de oferta regional, com a finalidade de impulsionar atividades de 

astroturismo, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico local. Posteriormente, no 

seguimento desta segunda investigação e de modo a continuar o estudo da aplicação prática 
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do astroturismo no Vale do Tua, no estudo 3 auscultou-se uma outra amostra de stakeholders 

regionais, tendo por base a Teoria das Redes e os Modelos das Helix de modo a perceber as 

diferentes visões territoriais sobre a criação de uma rede colaborativa local, no âmbito do 

astroturismo que contribua, em simultâneo, para o desenvolvimento local e para dar resposta 

às necessidades da região e dos seus atores. Finalmente, para completar a análise local, o 

quarto e último estudo recorreu a uma amostra de potenciais visitantes para identificar os 

elementos da imagem do destino e os componentes da experiência astroturística que poderão 

ser mobilizados numa estratégia de desenvolvimento do astroturismo no DTS do PNRVT. 

3. Caracterização da unidade de análise  

3.1. Enquadramento do Parque Natural Regional do Vale do Tua 

O Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT) estende-se por uma área aproximada de 

25 000 hectares, de um território mais alargado de 169 000 hectares, que integra as áreas 

geográficas dos Municípios de Alijó, Murça, Carrazeda de Ansiães, Mirandela e Vila Flor, ao 

longo de um território que secularmente separava os distritos de Vila Real e Bragança e 

presentemente se alinha nas NUTS III, Douro e Terras de Trás-os-Montes (Beja & Rocha, 

2013), correspondendo a uma criação recente no quadro das demais reservas, parques naturais 

e geoparques, promovida pela Agência Regional do Vale do Tua. 

Este Parque foi criado em 24 de Setembro de 2013, em Diário da República, através do 

Regulamento nº 364-A/2013, classificado como Área Protegida de Âmbito Regional, nos 

termos do Artigo 15º do Decreto Lei nº 142/2008 de 24 de Julho e resultou da contrapartida 

decorrente da instalação do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz-Tua (AHFT) e cujo 

protocolo decorre durante 12 anos a partir da data de fundação. 
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Figura 1.2. Mapa da localização do PNRVT 
Fonte: PNRVT 

Desde tempos imemoriais que a bacia hidrográfica do rio Tua é olhada como fronteira entre 

dois mundos (Carvalho, 2017), marcados por cabeços, castros e promontórios, funcionando 

como marcadores simbólicos ou linea confinalis de importantes agrupamentos tribais 

nomeadamente os Calaicos, a ocidente e os Zoelas a oriente, mantendo essa configuração de 

limite em que se edificam as profundas raízes da sua geotnografia proto-histórica, continuadas 

com a subsequente organização romana entre a Terraconensis e Lusitânia e os três Conventus, 

o Bracarensis, o Emeritensis e o Iuridicus Asturum (Lemos, 1993), parecendo demonstrar 

que, mesmo omitindo a organização medieval transmontana que vai no mesmo sentido, o 

atual modelo de organização administrativo e territorial (NUT III) tem essas origens 

profundas e que esse passado não se diluiu.  

Enquanto rio, o Tua adquire a sua designação um pouco antes de Mirandela, no local onde se 

juntam os rios Rabaçal (nascido na Galiza) e o rio Tuela (proveniente de Castilla y Léon), 

apresentando um vale relativamente aberto entre Mirandela e o Cachão, acentuando a partir 

daí e até à sua foz o seu carácter de leito fragoso e gradualmente escarpado (Ribeiro, 2000), 

ganhando outros contributos fluviais, com destaque para o rio Tinhela e um vasto conjunto de 

ribeiras que, sulcando uma orografia de planaltos e precipícios, se lançam no canal fluvial até 

ao momento em que todos, no seu conjunto, encontram o rio Douro e os emblemáticos 

cenários do Alto Douro Vinhateiro, classificado em 2001, pela UNESCO, como Património 

Mundial (Beja & Rocha, 2013; Profico Ambiente, 2008). 
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Por sua vez, as áreas do Parque e sua envolvente inserem-se em particulares geografias de 

transição de influências continentais e atlânticas entre a mediterrâneidade e os rigores 

transmontanos, configurando as suas abordagens e leituras, em dois sentidos ou dinâmicas 

diferentes, uma trajetória na evolução e transição do seu vale, desde Mirandela até à Foz/Tua 

e outro que se apresenta ao longo das suas variações altimétricas desde os profundos leitos 

encaixados do Tua, Tinhela e Douro, até ao cimo dos planaltos e serranias, corporizando um 

território singular, resultante de um heterogéneo e diversificado contexto nas suas múltiplas 

valências naturais, climáticas e faunísticas, com litologias e curiosas estruturas geológicas, 

encostas abruptas, grande variedade e diversidade de serras com cristas e alinhamentos 

quartzíticos, depressões ou abatimentos (como sucede na Terra Quente/Mirandela), substratos 

xistentos, planaltos, chãs alongadas e afloramentos graníticos de grandes dimensões. Este 

contexto geológico resulta de formações do complexo xisto-grauváquico nas quais se 

alternam diferentes espessuras de sedimentos e das cristas quartzíticas, originárias de 

sedimentos marinhos costeiros do Ordovício e que se sobrepõem aos xistos da base e ainda, a 

convivência de rochas meto sedimentares e granitos que se apresentam segundo as tipologias 

de Sin-tectónicos, associados à deformação Varisca em alinhamento NW-SE e os Tardi e pós-

tectónicos mais tardios e que afloram em lugares de Murça, Alijó, S. Mamede de Riba Tua, 

Carlão e planalto de Carrazeda de Ansiães (Profico Ambiente, 2008; Rodrigues, 2008; Sousa, 

1982). 

A diversidade climática de pendor mediterrânico, com faixas de transição e zonas tampão de 

Terra Quente e Terra Fria, enquadra-se por norma, em territórios de solos delgados, baixo teor 

de matéria orgânica e mais de 55% de coberto vegetal natural e flora diversificada, 

influenciada pela baixa  precipitação média anual de 788 mm, sendo dominada por bosques 

de sobreiros (Quercus suber) acompanhados por carvalhos-cerquinhos, manchas de azinhais 

em simbiose com zimbros, nas zonas mais baixas e intermédias e zona da pinhal, castinçais e 

carvalhal, à medida que se sobe nas encostas e cotas superiores das serranias e que de um 

modo geral se pode enquadrar no vasto domínio identificado como meso mediterrâneo 

transmontano-duriense (Rodrigues, 2008; Sousa, 1982). Este, por sua vez, divide-se em dois 

pisos bioclimáticos, meso mediterrâneo inferior de clima sub-húmido a seco em que se 

enquadram as espécies botânicas das zonas baixas e médias às quais estão associadas 

comunidades florísticas bem delimitadas, convivendo com a assinalável quantidade de 

espécies de flora vascular (cerca de 700) e 400 variedades de flora criptogâmica (briófitos e 
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líquenes), a que se junta a riqueza faunística de 943 espécies, sendo 744 de invertebrados 

terrestres, 15 de peixes com a curiosidade da lampreia dos riachos (Lampetra planerii), 12 de 

anfíbios, 20 de répteis, 123 de aves, com destaque para o chasco-preto (Oenanthe leucura), o 

mocho real (Bubo bubo), a águia de Bonelli (Aquila fasciata) e 29 de mamíferos, com realce 

para o morcego-de-ferradura mediterrânico (Rhinoliphus euryale), o rato da Cabrera 

(Mienotus cabrera), Lontra (Lutra lutra), constituindo os diferentes atributos um relevante 

mosaico de habitats, denso e diversificado em que se destacam a flora e vegetação ribeirinha e 

a ruderal e rupestre (Crespi, Castro, & Bernardo, 2003; Ribeiro, 2000; Rivas-Martinez, 1979). 

Com efeito, a vegetação ribeirinha surge associada às orlas ribeirinhas dos cursos de água 

onde se evidenciam o amieiro (Alnus glutinosa (L.) Gaertner), o freixo (Fraxinus angustifolia 

Vahl), o ulmeiro (Ulmus spp.), o choupo (Populus spp), os salgueiros (Salix spp.), o lódão 

(Celtis australis L.), o sanguinho bastardo (Frangula alnus Miller), o sabugueiro (Sambucus 

nigra L.), a cana vulgar (Arundo donax L.), a salgueirinha (Lythrum salicaria L.) e outras 

higrófilas ribeirinhas e as beiradas húmidas compreendem ainda juncais e ervados higrófilos 

em que surgem plantas aromáticas, condimentares e medicinais, com destaque para a erva 

peixeira, os poejos, a hortelã-de-água, os marroios e gramíneas. Adicionalmente, a flora 

ruderal e rupestre insere-se na tipologia mediterrânica e povoa as bordaduras de matos, 

bosquetes, culturas agrícolas e margens dos caminhos, compreendendo espécies herbáceas 

vivazes, as apiáceas, asteráceas, brassicáceas e gramíneas ou poáceas e muito associadas a 

taludes, margens, leitos de cheia e solos esqueléticos e pedregosos, surge a flora mais rara 

como sejam a Silene marizii Samp, o Anarrhinum  duriminium (Bot.) Pers. e a endémica 

dedaleira Digitalis armandiana Samp (Crespi et al., 2003; Ribeiro, 2000; Rivas-Martinez, 

1979). 

Por sua vez os agroecossistemas do vale do Tua estão fortemente associados à orografia e à 

sua situação climática mediterrânica, nas quais se inserem culturas dominantes como o olival, 

o amendoal, a vinha e os laranjais e no troço fluvial entre Mirandela e o Cachão apresenta-se 

mais aberto, constituindo uma reconhecida e fértil várzea, bem inserida na denominada Terra 

Quente Transmontana e na qual se desenvolvem pomares de diferentes fruteiras tais como o 

pessegueiro, a cerejeira, a ameixoeira e a figueira que se configuram como marcantes 

símbolos daquela paisagem (Ribeiro, 2000). 
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A já referida, longínqua e ancestral ocupação humana estruturou milenarmente outros valores 

e patrimónios tangíveis e intangíveis que identificam o espaço, tais como gravuras, tradições e 

cultos agro-pastoris, berrões, castros e antas sacralizadas, oralidades, registos e cultos solares 

e lunares evidenciados nas escarpas como a Pala Pinta, chãs míticas e sagradas e afloramentos 

rochosos que pontificam na paisagem. Também se registam os espaços sacralizados, pinturas, 

gravuras da Botelhinha ou fraga da Rapa sobre o rio Douro, os cantares, gemidos e lamentos 

das fragas bulideiras, como a fraga do Ovo em Candoso ou a do Inteirão em Santa Eugénia e 

os caudais termais que emergem em ambientes litológicos de granitos hercíneos sintectónicos 

e metassedimentos do complexo xisto grauváquico onde se inserem as termas de Santa Maria 

Madalena, na margem norte do Tua e a pouca distância, mas na margem sul, as de S. 

Lourenço. A sua semelhança química, a proximidade e o quadro geográfico, histórico, 

lendário e sobrenatural em que se enquadram, acentuam o carácter mágico/religioso e 

bormânico do que “faz ferver”, sacralizado na nascente pela imagem setecentista de S. 

Lourenço, sacralizando as águas “santas” e milagrosas das encostas do canhão do rio Tua 

(Beja & Rocha, 2013; Carvalho, 2017; Séren, 1969). 

3.2. População 

Tendo por base as estatísticas podemos constatar que os 5 Municípios que compreendem o 

PNRVT têm vindo a acentuar uma perda demográfica significativa nos últimos anos. Com 

efeito, este território possuía, em 2001, 62.446 habitantes, reduzindo para 54.814 em 2011 e 

para 48.688 em 2021 (INE, 2001, 2011, 2021), revelando uma diminuição de 11% face a 

2011 e de 22% face a 2001. Comparativamente, o total nacional verificou uma redução, 

respetivamente, de 2% e 0,1% para os mesmos períodos. Carrazeda de Ansiães foi o 

Concelho com maior perda de população nos últimos 20 anos, com uma redução de 28%, 

enquanto Mirandela foi o que apresentou uma menor perda com “apenas” 17%. 

Também o indicador da densidade populacional revela as assimetrias. O território do PNRVT 

apresentava uma densidade populacional de 36,9 habitantes por Km2 em 2001, reduzida para 

32,4 em 2011 e para 28,8 em 2021, bastante abaixo das médias nacionais que foram, 

respetivamente, de 112,3, 114,5 e 112,2. Também, no quadro dos 5 Municípios, Alijó é o 

Concelho com maior densidade populacional (35,2%) e Carrazeda de Anciães o que apresenta 

menor valor (19,7%), bastante abaixo das já referidas médias nacionais (INE, 2001, 2011, 

2021). 
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Esta insuficiente sustentabilidade demográfica dos territórios que envolvem o PNRVT e as 

profundas assimetrias evidenciadas, remetem a zona em estudo para uma trajetória perdedora, 

em cujo âmbito emerge Mirandela como cidade de pequena/média dimensão, com forte 

presença do setor público e que confere alguma estruturação a este território do interior 

continental, convergindo na dinâmica assimétrica face aos territórios urbanos, com valores 

acima dos 200 idosos por cada 100 jovens, situação que se tem vindo a agravar: crescimento 

deste índice de 230 em 2011 para 304 em 2020 (INE, 2020).  

3.3. O PNRVT em números 

Os quadros que seguem visam ilustrar as diferentes abordagens ou especificações que 

suscitam as realidades relativas aos 5 Municípios, procurando deste modo apresentar uma 

leitura mais objetiva e direta dos diferentes dados recolhidos sobre a caracterização 

geográfica, evolução dos dados populacionais e emprego. 

Tabela 1.1. Caracterização do PNRVT em números 

  
Alijó C. Ansiães Mirandela 

2001 2011 2021 2001 2011 2021 2001 2011 2021 

Superfície (km2) 297,9 279,2 659,0 

População Residente 
14 

320 

11 

942 

10 

492 

7 

642 

6 

373 

5 

494 

25 

819 

23 

850 

21 

389 

Densidade Populacional (média pessoas 

por km2) 
48,1 40,1 35,2 27,4 22,8 19,7 39,2 36,2 32,5 

  
Murça Vila Flor PNRVT 

2001 2011 2021 2001 2011 2021 2001 2011 2021 

Superfície (km2) 189,4 265,8 1 691 

População Residente 6 752 5 952 5 249 
7 

913 

6 

697 

6 

064 

62 

446 

54 

814 

48 

688 

Densidade Populacional (média pessoas 

por km2) 
35,6 31,4 27,7 29,8 25,2 22,8 36,9 32,4 28,8 

Fonte: INE, Censos (2001, 2011 e 2021) 

Também no capítulo da avaliação populacional se demonstram os diversos indicadores da 

tabela 1.2 que permitem uma análise às diversas tipologias da população residente nos 5 

Municípios. 
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Tabela 1.2. Indicadores populacionais  PNRVT 

  
Alijó C. Ansiães Mirandela Murça V. Flor PNRVT 

2011 2020* 2011 2020* 2011 2020* 2011 2020* 2011 2020* 2011 2020* 

População em 

idade Ativa (15-

64 anos)(%) 

60,2 59,3 56,8 55,2 63,4 60,8 60,9 60,1 60,7 60,3 61,2 59,7 

Idosos (65 ou 

mais anos) (%) 
28,1 31,0 32,4 35,1 24,2 28,6 26,8 30,4 28,1 30,7 27,0 30,3 

Jovens (menos 

de 15 anos) (%) 
11,6 9,7 10,8 9,7 12,4 10,6 12,4 9,5 11,1 9,0 11,8 10,0 

Índice de 

envelhecimento 

(nº idosos por 

100 jovens) 

241,3 319,7 305,9 361,6 203,2 270,8 212,2 319,8 259,2 339,6 229,7 303,8 

Desempregados 

inscritos nos 

centros de 

emprego (média 

anual) 

647,7 595,5 293,8 207,2 
1 

523,0 
916,1 280,8 348,3 359,4 287,2 

3 

104,7 

2 

354,3 

Desempregados 

vs população 

residente(%)  

5% 6% 5% 4% 6% 4% 5% 6% 5% 5% 6% 5% 

Desempregados 

vs população 

idade ativa(%)  

9% 10% 8% 7% 10% 7% 8% 11% 9% 8% 9% 8% 

Fonte: PORDATA (2020) 

A análise dos indicadores no setor do turismo, entre os anos de 2015 e 2019, conforme ilustra 

a seguinte tabela (Tabela 1.3), permitem verificar que a região tem vindo a criar condições de 

sustentabilidade. Verificou-se um crescimento no número de estabelecimentos hoteleiros de 

34 para 46 unidades, com um crescimento mais significativos em unidades que não hotéis. 

Também a procura aumentou, com o crescimento do número de hóspedes de 55 872 para 68 

481 e o número de dormidas de 84 437 para 106 325, com reflexos na estada média, que 

cresceu de 1,5 para 1,6. As taxas de ocupação verificaram também elas um aumento, ainda 

que ligeiro, de 19% para 20%. 

O destaque principal vai para os Concelhos de Alijó e Mirandela, onde a oferta é mais 

significativa.  
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Tabela 1.3. Alojamentos turísticos, hóspedes, dormidas e proveitos do PNRVT em 20191 

  
Alijó 

Carrazeda 

de Ansiães 
Mirandela Murça Vila Flor PNRVT 

2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 2015 2019 

Alojamentos turísticos - 

Total (nº) 
14 18 4 4 7 12 1 3 8 9 34 46 

Alojamentos turísticos - 
Hoteis (nº) 

3 3 1 1 1 2 0 1 1 1 6 8 

Camas (nº) 390 499 103 98 532 602 * 91 174 196 1 199 1 486 

Hóspedes nos 
alojamentos turísticos 

(nº) 

29 

033 

34 

431 
2 621 4 717 

21 

802 

24 

719 
* 716 2 416 3 898 

55 

872 
68 481 

Dormidas (nº) 
42 

185 

49 

519 
4 484 6 883 

32 

050 

42 

538 
* 1 440 5 718 5 945 

84 

437 
106 325 

Estada média (dias) 1,5 1,4 1,8 1,5 1,5 1,7 * 2,0 2,4 1,5 1,5 1,6 

Taxa de ocupação (%) 30% 27% 12% 19% 17% 19% * 4% 9% 8% 19% 20% 

Proveitos (milhares 

euros) 
2 022 3 505 120 192 739 1 079 * 53 155 200 3 036 5 029 

 

* dados confidenciais por se tratar de apenas 1 empresa. 

Fonte: PORDATA (2020)  

3.4. PNRVT: Um parque dinâmico 

Com a sua fundação, o Parque assumiu o seu alinhamento em três vetores principais –   

astroturismo e arqueologia, birdwatching e pedestrianismo – no quadro dos quais assentará a 

estratégia para o seu horizonte próximo, fazendo por esta via a convergência dos demais 

atributos territoriais que, com o tempo, foi qualificando e organizando. Tendo percorrido um 

intenso caminho desde a sua criação em 2013, o PNRVT viu alinhada numa primeira fase, 

uma estratégia assente no seu Projeto Base que visava em termos genéricos, o 

desenvolvimento social e económico, através de Ações de Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade, Conservação do Património material e imaterial e do Turismo Sustentável. 

Mais tarde, numa segunda fase, o Parque impulsionou ainda um conjunto visível de 

iniciativas e dinâmicas, nomeadamente: 

• Elaboração do Guia da Natureza do Vale do Tua, procurando demonstrar o potencial 

intrínseco do território, apostar na biodiversidade e impulsionar os fatores distintivos dos 

diferentes Municípios, de forma a organizar os seus recursos na perspetiva do Turismo de 

 
1 Não se utilizam os dados de 2020 por estarem influenciados pela pandemia. 
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Natureza, em complemento às atividades económicas tradicionais de cariz agroalimentar, 

contribuindo para o desenvolvimento regional; 

• Valorização das aldeias ribeirinhas que ganharam um novo enquadramento com o lago 

formado pela barragem Foz-Tua, tanto na perspetiva dos seus moradores, como na 

captação de outros e de investimentos que se possam configurar nestes novos cenários 

paisagísticos; 

• Promoção do vasto lendário e valioso património, de festividades, castros misteriosos, 

berrões, práticas culturais comunitárias, nascentes, fontes, linhas de água e penedias 

sacralizadas; 

• Relançamento com novas valências turísticas do troço parcial da linha de comboios de 

Portugal (CP), integrado no seu plano global de mobilidade, a par do seu imaginário e a 

nova configuração turística; 

• Divulgação da marcante gastronomia, que consubstancia um hino aos produtos identitários 

da boa e autêntica mesa transmontana, a viagem ao mundo dos azeites, alheiras e demais 

enchidos e os vinhos que se afirmam e imortalizam na aba e marca Douro com os vinhos 

de mesa e Porto; 

• Valorização da hospitalidade e tradições associados à ancestralidade das vivências 

humanas e comunitárias como centralidade identitária histórica e profunda como base para 

a oferta turística regional; 

• Qualificação dos lugares, aldeias e os seus aspetos vernaculares em cuja harmonia e 

singularidade de manifestam uma ordem e lógica primordiais, que configuram a identidade 

transmontana; 

• Eleição do birdwatching, observação e lazer numa paisagem sublime estendida entre 

miradouros contemplativos, vinhedos suspensos, estevais, aromas e quietude da paisagem 

e do mosaico da Terra Quente, como pilar importante da oferta turística; 

• Criação das Portas de Entrada, enquanto estruturas de acolhimento, aconselhamento e 

orientação para a visitação turística, servindo-se desta acrescida malha Municipal para o 

apoio, acolhimento e acompanhamento das visitas turísticas ao Parque; 
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• Afirmação do recurso astroturismo e arqueologia, como fator acrescido da oferta turística e 

de valorização inteligente dos atributos ambientais intrínsecos ao território, em perfeita 

articulação com a investigação científica desenvolvida na presente Tese de doutoramento e 

cuja certificação atribuída pela Fundación Starlight no passado dia 21 de Agosto de 2020, 

veio distinguir o Dark Sky Vale do Tua como a primeira área protegida em Portugal com 

essas virtudes, legitimando a estratégia anteriormente desenhada, catapultando 

naturalmente o Parque para uma nova dimensão; 

• Enquadramento das Microrreservas e do seu valor ambiental associado pela excecional 

valia natural que se afirmam nas 7 unidades de biodiversidade e que compõem polos de 

reconhecida valia conservacionista, constituindo um singular conjunto muito valorizado 

pela estratégia do Parque e bem distribuída no território, conforme figura que se apresenta 

(Figura 1.3). 

 
Figura 1.3. Mapa da localização das Microrreservas do PNRVT 

Fonte: PNRVT  



18 
 

Legenda do mapa das Microrreservas (Figura 1.3) 

1 - Foz Tua 

2 - Castanheiro - Ribalonga 

3 - Amieiro - Safres - S. Mamede de Ribatua 

4 - S. Lourenço 

5 - Rio Tinhela6 - Abreiro - Freixiel - Pereiros 

7- Alto Tua 

De um modo geral, a trajetória evidenciada pelo Parque visa sustentar preferencialmente a sua 

estratégia de desenvolvimento na atividade turística, na qual o astroturismo tenderá a afirmar-

se como um atributo diferenciador, razão pela qual se optou por nela fazer incidir a presente 

investigação interligando-se com os valores intrínsecos do seu território, enquadrados em 

propostas de Turismo de Interesse Especial.  

E neste converge a visibilidade que lhe é conferida pelo vale do Douro, a sua ligação em rede 

ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, Parque Natural do Alvão, Parque do Montesinho, 

Reserva do Azibo, Parque Natural Internacional do Douro/Duero e Reserva da Biosfera 

Transfronteiriça da Meseta Ibérica (ZASNET) configurados numa geografia alargada do norte 

de Portugal e vastas áreas de Castilla y Léon. Estes diferentes espaços emergem da temática 

Natureza interligando-se com os diferentes ativos estratégicos do território, nomeadamente, 

clima e luz, história e cultura, água, gastronomia e vinhos e as pessoas ou comunidade local 

(Turismo de Portugal I.P., 2017). 

Assim, este alinhamento verifica-se também com o conceito de sustentabilidade no Turismo 

que busca assegurar a preservação e valorização económica sustentável do património cultural 

e natural, da identidade local assumido como ativo estratégico bem como a articulação, 

coesão e harmonia com as comunidades recetoras alinhada nas vertentes económica, social e 

ambiental, contribuindo efetivamente para os objetivos do desenvolvimento sustentável 

(Turismo de Portugal I.P., 2017). 

4. Metodologia 

Geralmente, as técnicas de análise quantitativa, baseiam-se em dados numéricos que traduzem 

conceitos, tendo por base o uso de inquéritos e o tratamento estatístico dos mesmos (Gibson, 

2017). Por sua vez, as técnicas de análise qualitativa recorrem a entrevistas, fotografias e 

vídeos, interpretando o seu significado, simbolismo ou retórica, descrevendo as relações entre 

os dados obtidos (Gibson, 2017). 
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No entanto, nas últimas décadas, a combinação destes dois métodos de análise de dados – 

metodologia mista – tem vindo a ganhar popularidade entre a comunidade científica, 

defendendo que o uso combinado destas duas abordagens se traduz num conjunto de 

vantagens para os investigadores, aumentando a validade dos dados tratados e resultados 

obtidos (Gibson, 2017; Meuer & Rupietta, 2017). 

Deste modo, a Tese de doutoramento terá por base metodológica uma abordagem mista que 

possibilitará o envolvimento direto dos “sujeitos” alvo da investigação, através da auscultação 

do mercado e da comunidade e oferta regionais. 

4.1. Metodologia de investigação 

Como dito anteriormente, a metodologia de investigação será mista, combinando métodos 

quantitativos (questionários) e qualitativos (entrevistas/focus groups), envolvendo os 

visitantes, a comunidade e os diferentes agentes interessados na rede num quadro de cocriação 

de conhecimento partilhado que, posteriormente, proporcionará a integração de uma outra 

metodologia, conciliando a investigação com a ação prática de materialização do astroturismo 

regional. 

De um modo geral, a Tese de doutoramento teve por base metodológica a aplicação de 

questionários a uma amostra internacional de potenciais visitantes do PNRVT e, 

simultaneamente, a realização de entrevistas aos stakeholders da região, de modo a aferir a 

opinião destes grupos relativamente à existência de uma oferta de astroturismo e avaliar a sua 

disposição em acolher determinadas medidas e a participar e apoiar o projeto de certificação 

do PNRVT como DTS, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do território.  

4.2. Abordagens nos diversos capítulos 

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de atividades de astroturismo, adequar e 

melhorar a oferta turística relacionada com o céu noturno, que funcionará de forma autónoma 

ou integrada com outras ofertas existentes, capacitando os agentes turísticos nesta nova 

temática, espera-se que os dados obtidos possam contribuir para uma nova dinâmica que irá 

valorizar as tradições relacionadas com a temática celeste, fomentando o desenvolvimento 

sociocultural e económico da região do Vale do Tua, mediante um plano de atuação, a definir, 

que garanta a sustentabilidade da iniciativa. Assim, divide-se esta investigação em 4 estudos, 
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que adotaram diferentes metodologias sendo que os estudos 1, e 2 e 3 seguiram um método 

qualitativo e o estudo 4 um método quantitativo/exploratório, tendo por base os seguintes 

temas. 

➢ O estudo 1 - “Astroturismo: Revisão da literatura e um quadro para futuras 

investigações” -  configura o primeiro estudo desta investigação, tratando-se de uma 

revisão sistemática da literatura sobre astroturismo, com o objetivo de fazer o 

levantamento e sistematização de todos os estudos existentes na área e traçar o quadro 

geral do astroturismo, servindo como guia para o que viria a seguir. Assim, recorreu-

se a uma metodologia qualitativa, através da análise de documentos científicos de 

referência, indexados nas principais bases de dados de referência, a Scopus e a Web of 

Science, o que permitiu a identificação e divisão destes documentos em  vários 

clusters e sub-clusters [(1) teorização do conceito de astroturismo; (2) oportunidades, 

sustentabilidade e recursos; (3) experiências mundiais; (3.1) religião, conhecimento e 

investigação; (3.2) educação, workshops e qualificação; (3.3) astronomia e auroras 

boreais; (3.4) inovação, território e sustentabilidade turística]. Os resultados permitirão 

identificar os temas mais estudados nos últimos anos, as características dessas 

investigações e lacunas na literatura, abrindo portas a futuros estudos empíricos sobre 

o astroturismo. Entre outros, os principais assuntos abordados pela comunidade 

científica relacionam-se com a problemática da poluição luminosa, a sustentabilidade 

e o desenvolvimento regional. 

➢ O estudo 2 - “Astroturismo: Visões dos stakeholders sobre uma proposta de 

turismo de interesse especial no Vale do Tua” - aborda a visão de um grupo de 

stakeholders regionais acerca de uma proposta de Turismo de Interesse Especial (TIE) 

no Vale do Tua, com o objetivo de estimular o desenvolvimento de atividades 

astroturísticas, através da qualificação e enriquecimento da oferta, com foco no 

progresso regional e na criação de sinergias entre o ensino, a comunidade e a oferta. 

Este estudo adotou igualmente uma metodologia qualitativa, recorrendo a entrevistas 

semiestruturadas, aplicadas à amostra selecionada de stakeholders. Assim, numa 

primeira fase contactaram-se os potenciais stakeholders, optando-se por marcar as 

entrevistas individualmente, gravar as respostas e transcrevê-las, posteriormente, na 

íntegra. Os dados recolhidos foram submetidos à análise de conteúdo segundo o 

modelo de Bardin (1977) e ao software Iramuteq, através da aplicação do método da 
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classificação hierárquica descendente (CHD) e nuvem de palavras. Os resultados deste 

estudo permitiram delinear o panorama global do astroturismo na região do interior 

norte de Portugal, despertando o interesse de vários stakeholders nesta temática que se 

afigura como um veículo potencializador do desenvolvimento e valorização 

territoriais, permitindo o reforço das identidades comunitárias e a diversificação da 

oferta turística. 

➢ O estudo 3 - “O papel das redes no planeamento turístico: Perceção dos 

stakeholders sobre um projeto de astroturismo” - é o último estudo desta Tese que 

recorre ao método qualitativo, funcionando como uma extensão do estudo do capítulo 

que lhe antecede, por comportar a análise de um outro grupo de stakeholders regionais 

acerca da criação de uma rede colaborativa entre os agentes locais, capaz de dar 

resposta às necessidades do território do Vale do Tua, no contexto da certificação do 

PNRVT como DTS e aos atores que dele fazem parte. Tendo por base um guião 

semiestruturado de entrevista, após o contacto com os stakeholders para realização das 

entrevistas, os dados foram analisados tendo à luz da revisão de literatura efetuada no 

primeiro estudo. De um modo geral, a grande maioria dos stakeholders auscultados 

reconheceu a importância das redes, admitindo fazer parte de uma ou mais modelos 

deste género, razão pela qual valorizam os seus inúmeros benefícios e defendem o seu 

potencial. Este estudo constitui assim o primeiro passo para a criação de uma rede 

colaborativa no Vale do Tua, centrada no desenvolvimento do astroturismo e no 

modelo da quíntupla hélix, permitindo reconhecer a importância da comunicação, 

proximidade e trabalho conjunto, no impulso de atividades económicas, sociais, 

científicas e culturais associadas a uma região, contribuindo para a dinamização 

territorial, o desenvolvimento e a valorização dos agentes e comunidades. 

➢ Por fim, o estudo 4 - “Astroturismo: Avaliação da imagem de destino e intenção 

de visita de potenciais visitantes internacionais” - recorreu a uma amostra 

internacional de turistas para avaliar o potencial da oferta de astroturismo no Vale do 

Tua, através do estudo da imagem de destino e intenção de visita futura desses 

potenciais turistas. Através da aplicação de um questionário de resposta fechada a uma 

amostra de potenciais turistas internacionais, e na técnica de foto-elicitação, este 

estudo de metodologia quantitativa / exploratória permitiu identificar os elementos da 

experiência astroturística mais valorizados pelos turistas, bem como os sentimentos 
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que os mesmo antecipam vir a sentir ao visitarem um destino deste género. Concluiu-

se que, apesar dos elementos centrais da experiência astroturística (céu de qualidade; 

livre de poluição; natureza envolvente; escuridão total; silêncio absoluto) serem 

altamente valorizados pelos turistas, o desejo de visita apenas se transforma em 

intenção, quando se consideram outros elementos complementares da experiência 

como elementos culturais (rituais e atividades culturais; aspetos arqueológicos; ligação 

com o imaginário) e de especialização (guias especializados, realidade virtual e 

aumentada; infraestruturas de observação; equipamentos científicos auxiliares), que 

enriqueçam assim a viagem. 

5. Contributos da Tese  

O desenvolvimento desta investigação, centrada no percurso recente do astroturismo e na 

criação de um Destino Turístico Starlight no PNRVT, posiciona o território de forma 

inovadora ao nível da qualificação e da diversificação turística, conferindo-lhe uma liderança 

regional que se assume como um fator de distinção, bem integrada na imagem positiva que 

está relacionada com turismo do Vale do Douro e aos singulares atributos que lhe estão 

associados 

Atendendo ao seu caráter inovador e elementar para o desenvolvimento de atividades 

astroturísticas, a presente Tese de doutoramento possibilita a atração de novos mercados e 

capacitação os agentes turísticos nesta nova área, ao mesmo tempo que contribui para o 

enriquecimento da oferta turística relacionada com o céu, funcionando de forma autónoma ou 

integrada com outras ofertas existentes. Simultaneamente, para além do seu contributo para a 

extensão da literatura acerca desta temática, esta investigação beneficia ainda o 

desenvolvimento dos territórios naturais, no sentido de valorização e preservação do céu 

noturno que se afigura como recurso endógeno e elemento de dinamização turística, sem 

nunca deixar esquecidas as tradições ancestrais relacionadas com a temática celeste, 

fomentando o desenvolvimento sociocultural e económico da região. 

Face a exposto, cada um dos estudos que compõem esta investigação (capítulo 2, 3, 4 e 5) 

constitui um elemento essencial que permite colmatar as lacunas identificadas na literatura e 

abordar a temática do astroturismo sob várias perspetivas, desde uma extensa e sistemática 

revisão de literatura, ao estudo da perspetiva de diversos stakeholders regionais sobre uma 

proposta de TIE no Vale do Tua, centrada no astroturismo, na teoria das redes, nos modelos 
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da hélices (tripla, quádrupla e quíntupla) (Carayannis, Grigoroudis, Campbell, Meissner, & 

Stamati, 2017; Casaramona et al., 2015; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) e à avaliação da 

imagem de destino e intenção de visita a um DTS de potenciais turistas internacionais, tendo 

por base experiências astroturísticas e algumas variáveis do MGB (Perugini & Bagozzi, 2001) 

como a frequência do comportamento passado, as emoções antecipadas, o desejo e a intenção. 

Resumidamente, a presente Tese de doutoramento visa o enriquecimento e diversificação da 

literatura existente sobre o astroturismo, ao oferecer uma perspetiva direcionada, integrada, 

prática e regional sobre esta temática e ao contribuir para o desenvolvimento de um projeto 

local que irá, certamente, beneficiar o progresso socioeconómico da região. Para além disso, é 

esperado que esta investigação, sirva de ponto de partida para o desenvolvimento de mais 

projetos de astroturismo, realce a necessidade de valorização e preservação do céu noturno e 

contribua para o reconhecimento da importância deste recurso natural, cada vez mais afastado 

para segundo plano nas nossa vidas quotidianas, ao posicioná-lo como um recurso escasso e 

valioso e veículo de progresso e impulsionador de sinergias locais e regionais. 

6. Estrutura da Tese 

Esta investigação encontra-se estruturada em três partes distintas (Figura 1.4), sendo a 

primeira parte composta pelo capítulo 1, correspondendo a uma introdução global de toda a 

Tese de doutoramento, abordando pontos como i) o enquadramento e justificação do tema; ii) 

a unidade de análise e tema de investigação; iii) metodologia; iv) contributos da Tese; e v) a 

estrutura da Tese. 

A segunda parte divide-se em quatro capítulos, cada um abordando um estudo científico 

diferente, mas que se complementam, dando resposta à questão de investigação e objetivos da 

Tese. Por fim, a última e terceira parte diz respeito ao capítulo 6, onde se abordam as 

considerações finais e se apresentam as limitações e futuras linhas de investigação, resultando 

numa conclusão geral de todo o trabalho de investigação.  
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Figura 1.4. Estrutura da Tese de Doutoramento 

Fonte: autores 
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- Temas de investigação 
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- Contributos da Tese  

- Estrutura da Tese  

CAPÍTULO 2: Astroturismo: Revisão da literatura e um quadro 

para futuras investigações 

CAPÍTULO 3: Astroturismo: Visões dos stakeholders sobre uma 

proposta de turismo de interesse especial no Vale do Tua 
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CAPÍTULO 2 

Astroturismo: Revisão da literatura e um quadro para futuras investigações2 

Resumo | O astroturismo corresponde à prática de atividades turísticas centradas na 

observação dos céus noturnos e fenómenos celestes, em espaços naturais, contribuindo para o 

envolvimento, reforço e participação das comunidades e para o desenvolvimento dos 

territórios. A par do aumento da produção científica sobre astroturismo, a presente revisão de 

literatura tem como objetivo construir o quadro geral deste campo de investigação, analisando 

os contributos gerados e evidenciando o modo como o tema tem sido encarado ao longo do 

tempo. Tendo por base a produção científica sobre astroturismo inventariada nas bases de 

dados Scopus e Web of Science até ao ano de 2019, num total de 61 documentos, foi alvo de 

uma análise de seleção e elegibilidade, até serem reduzidos a um conjunto final de 42 artigos 

científicos. Posteriormente, seguindo uma metodologia qualitativa, foi possível agrupar os 

artigos em três clusters temáticos e analisar cada um dos documentos selecionados. Nesta que 

parece ser a primeira revisão de literatura sobre astroturismo, os resultados obtidos 

permitiram identificar os temas mais estudados ao longo dos anos, as características dessas 

investigações e lacunas na literatura, abrindo portas a futuros estudos empíricos. Entre outros, 

os principais assuntos abordados pela comunidade científica relacionam-se com a 

problemática da poluição luminosa, a sustentabilidade e o desenvolvimento regional, 

existindo espaço para outros estudos empíricos. 

Palavras-chave | Astroturismo, Desenvolvimento Sustentável, Destino Turístico Starlight, 

Comunidade Local, Revisão de Literatura  

 
2 Artigo submetido e aceite (em 25/05/2021) para publicação, em dezembro de 2021, na revista Enlightening 
Tourism. 
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1. Introdução 

O turismo astronómico, configura-se como um fenómeno multifacetado e multidimensional, 

situando-se no cruzamento de vários tipos de interações com as sociedades (Charlier & 

Bourgeois, 2013), representando um valioso recurso dos territórios de baixa densidade 

(Jacobs, Du Preez, & Fairer-Wessels, 2019; Rodrigues, Rodrigues, & Peroff, 2015; 

Soleimani, Bruwer, Gross, & Lee, 2019). Não obstante, o tema é algo de recente, vindo 

inserir-se numa crescente trajetória consumista do recurso céu noturno, olhado como bem 

raro, valioso e disputado, propiciador de novas experiências e de puro contacto com os 

espaços protegidos e naturais (Cooper et al., 2018; Fayos-Solá, Marín, & Jafari, 2014; Matos, 

2017). 

Esta crescente procura que hoje se verifica pelos céus noturnos, nasceu dos esforços 

combinados de astrónomos, cientistas, ecologistas e do movimento associativo, na defesa do 

céu estrelado, levando a que, um pouco por todo o mundo, fossem criadas as Reservas Dark 

Sky e Parques Starlight, consistindo em espaços geralmente ligados a territórios naturais 

intactos, com baixos valores de poluição atmosférica e afastados das fontes de poluição 

luminosa, fazendo com que o astroturismo se tornasse importante para a promoção, uso e 

defesa dos céus estrelados, face à emergência consumista deste recurso (Cooper et al., 2018; 

Iwaniszewski, 2015). 

Assim, o objetivo deste trabalho de investigação, é levar a cabo uma revisão de literatura (RL) 

que permita avaliar toda a investigação produzida sobre o astroturismo e impulsionar a 

pesquisa nessa área, traçando o quadro geral do tema e identificando os contributos científicos 

produzidos até ao ano de 2019. Deste modo, torna-se importante fazer um levantamento dos 

estudos existentes acerca da temática em questão, (i) para identificar qual a origem do 

astroturismo, (ii) perceber como é que esta atividade é olhada pela comunidade científica, (iii) 

identificar quais as questões que mais atenção receberam por parte dos investigadores, (iv) 

quais as áreas menos pesquisadas e (v) que questões podem e devem ser estudadas no futuro, 

de modo a contribuir para o desenvolvimento e reconhecimento do tema e dar resposta às 

principais questões da investigação: 

Q.1: Quais os temas mais estudados em investigações anteriores sobre o 

astroturismo? 
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Q.2: Quais as características das investigações anteriores sobre o astroturismo [(1) 

número de publicações por ano, (2) tipos de documentos, (3) artigos mais citados, (4) 

autores com mais publicações, (5) países/continentes com mais publicações, (6) 

metodologias de investigação mais utilizadas]? 

Q.3: Quais as lacunas existentes na pesquisa sobre o astroturismo que estudos 

futuros possam abordar? 

Assim, com base nas questões de investigação propostas, a estrutura deste trabalho consiste 

numa breve RL, baseada na teorização do conceito de astroturismo e na problemática da 

poluição luminosa, dois dos temas principais associados turismo astronómico, aos quais se 

seguem os passos metodológicos e apresentação dos resultados, terminando com as respostas 

às questões de investigação, discussão de resultados, sugestões de futuras investigações e 

conclusões.  

2.O olhar presente sobre o astroturismo  

A magia e temor associados aos movimentos solares e lunares, bem como outros fenómenos 

cósmicos, acompanharam a humanidade, influenciando e formatando a construção do 

pensamento civilizacional (Atkinson, 2007; Iwaniszewski, 2015; Nilsson, 1920). 

Ibrahim, Safiai e Jamsari (2015) enquadram o astroturismo, como sendo o conjunto de 

atividades turísticas, pressupondo o uso de equipamentos, enquanto Korlević e Krajnović  

(1999) o explicam como sendo uma forma seletiva de turismo, centrada nos atributos do céu 

noturno, que converge para uma crescente procura, valorizada por uma sociedade consumista, 

tornando o recurso gradualmente raro e, por conseguinte, mais valioso (Iwaniszewski, 2015).  

Outros, como Fayos-Solá et al. (2014) apresentam uma definição mais integradora 

descrevendo o astroturismo como a atividade dos viajantes que procuram usar o recurso 

natural das paisagens noturnas para atividades de lazer, relacionadas com a astronomia e 

conhecimento e capital humano, englobando visitantes e comunidades recetoras, favorecendo 

a valorização integrada do património astronómico e arqueoastronómico.   

Não obstante, mais recentemente, emerge a definição de Soleimani et al. (2019), que 

contribuem para a construção teórica do astroturismo, posicionando-o como um Turismo de 

Interesse Especial (TIE), personalizado ou de nicho, que favorece experiências sensoriais e 
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cognitivas, configurando-se, concomitantemente, como turismo científico, de natureza e de 

cultura (Charlier & Bourgeois, 2013). 

A par do esforço de definição de um conceito mais estabilizado sobre o astroturismo, emerge, 

o movimento de defesa do céu noturno face aos preocupantes impactos da poluição luminosa 

que cresce à média de 6% ao ano, fazendo com que uma geração de cidadãos nunca possa 

contemplar a magnitude do céu num local escuro (Wainscoat, 2009), assistindo-se à crescente 

perda desse património, crescentemente retraído em santuários, parques e reservas naturais 

(Begley, 2016; Cooper et al., 2018; Mitchell & Gallaway, 2019; Priyatikanto et al., 2019;Wei, 

Chen, Xiu, Yu, & Liu, 2019).  

Tradicionalmente, os observatórios foram sendo empurrados dos centros urbanos, sofrendo 

uma gradual deslocação para áreas naturais cada vez mais distantes, tal como aconteceu ao 

observatório do Vaticano (Challéat, 2011), colocando simultaneamente um desafio aos 

modelos de requalificação luminosa, à proteção dos céus intactos e ao combate à poluição 

(Aube & Roby, 2014; Challéat, 2011; Papalambrou & Doulos, 2019), protegendo a vida 

selvagem, os ecossistemas e o ambiente em geral (Lima, Pinto da Cunha, & Peixinho, 2016; 

Papalambrou & Doulos, 2019; Wei et al., 2019), nomeadamente no que respeita as interações 

das espécies (Longcore & Rich, 2004; Nie, Lan, & Yu, 2019) e à preservação do céu estrelado  

como elemento essencial da civilização (Marín, Wainscoat, & Fayos-solá, 2010). 

Deste modo, surgiu a necessidade de conservar, em 2009, o património astronómico tangível, 

pela International Dark Sky Association (IDA) e UNESCO, através do “Ano Internacional da 

Astronomia”, enquanto outras associações, como a União Internacional para a Conservação 

da Natureza (UICN), incentivam o conhecimento e a defesa do céu estrelado, bem como o 

potencial associado aos ambientes noturnos, à emergência de novas formas de proteção e 

desenvolvimento do património natural e turístico que se enquadraram nos Parques e 

Reservas Dark Sky e Starlight, conferindo valor turístico a este património (Charlier & 

Bourgeois, 2013). 

Assim, a par do movimento associativo, através da Royal Astronomic Society of Canadá 

(RASC) e da IDA, cujos objetivos se centram na proteção do céu estrelado, foi possível a 

definição de enquadramentos e labels que incidem sobre estes parques e reservas que, 

presentemente, são atribuídos pela Fundación Starlight (fundada em 2007), com o suporte da 



31 
 

UNESCO e da International Astronomical Union (IAU), convergindo o conjunto destas 

organizações na luta contra a poluição e a preservação dos sítios (Ruggles & Clotte, 2010). 

Dos alinhamentos e labels promovidos por estas organizações e a sua articulação com a 

Organização Mundial do Turismo (OMT), emergiu naturalmente a sua ligação ao turismo, 

dado configurar um verdadeiro recurso territorial (Gumuchian & Pecqueur, 2007), gerando 

uma nova oferta com evidente procura - o turismo astronómico -  enquadrado numa 

verdadeira identidade, classificação rigorosa e intermediação institucionalizada (Landel, 

2007). 

Também, a UNESCO e a IAU, lançaram o programa “Astronomia e Património Mundial”, 

encarregando o Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios (ICOMOS) de integrá-los 

como Património Mundial (Ruggles & Clotte, 2010), tendo resultado do entendimento entre a 

Unesco e a Fundación Starlight, o reconhecimento do céu como uma fonte humana e natural 

inestimável, o reforço do património astronómico e um suporte turístico que alberga valores 

científicos, culturais e ambientais (Charlier & Bourgeois, 2013; Jacobs et al., 2019). 

Esta trajetória civilizacional, catapulta a oferta de astroturismo para um patamar cada vez 

mais valioso, por ser diferente, escasso e precioso (Iwaniszewski, 2015), pese o facto de ter 

vindo a obter este conjunto de classificações, medidas de proteção, processos de inversão 

luminosa e ter sido avaliado como “notável valor universal” para a humanidade, amplamente 

sustentado na “Declaração pela Defesa do Céu Estrelado e da Luz das Estrelas” (adotada em 

La Palma em Abril de 2007) e pela elevação da Reserva Starlight a Património Mundial 

(Marín & Orlando, 2009). 

Face ao descrito, este fenómeno de recente alastramento social, de carácter multifacetado e 

multidimensional (Charlier & Bourgeois, 2013), configura uma necessidade de definir uma 

geografia conceptual que permita a certificação dos territórios naturais protegidos, 

contribuindo para uma delimitação do conceito e notoriedade do recurso e a vocação turística 

experiencial ou contemplativa (Begley, 2016; Jacos et al., 2019). 

As diversas formas de astroturismo, compreendendo a observação de cometas e eclipses, 

astrofotografia, visitas a observatórios astronómicos públicos, arqueoturismo, etno-turismo3, 

 
3 Segundo Atkinson (2007) e Iwaniszewski (2015) o arqueoturismo e o etno-turismo são uma forma de 

astroturismo, uma vez que o primeiro aprende com os restos do passado (por exemplo, artefactos arqueológicos e 
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participação nas celebrações ou observações de solstícios, equinócios, auroras boreais e 

outros eventos do calendário astronómico, motivam a visitação turística (Iwaniszewski, 2015) 

e evidenciam a inspiração da humanidade e o desenvolvimento científico e tecnológico 

(Soleimani et al., 2019), incentivando a preservação e proteção do céu estrelado (Marín & 

Jafari, 2007). 

3. Metodologia 

Por ser um tema recente, torna-se necessário avaliar os estudos que já se debruçaram sobre o 

astroturismo e retirar conclusões que auxiliem na definição de objetivos para investigações 

futuras acerca deste tema (Ibrahim et al., 2015; Ibrahim, Ahmad, Safiai, & Mujani, 2012; 

Moher et al., 2015; Snyder, 2019). Deste modo, a presente investigação centra-se num dos 

métodos qualitativos mais frequentemente utilizados no campo das ciências sociais - a RL - 

uma vez que esta é capaz de sistematizar toda a informação existente acerca de um tema em 

particular, contribuindo eficazmente para o progresso do conhecimento.  

3.1. Caracterização dos critérios de pesquisa 

Considerando as diretrizes da metodologia PRISMA (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 

2009), uma RL deve compreender 4 fases distintas: identificação, seleção, elegibilidade e 

inclusão. Enquanto na primeira fase são definidos os critérios de pesquisa numa base de dados 

à escolha, na fase seguinte são selecionados os resultados encontrados que melhor se adequam 

aos critérios de seleção estabelecidos. Posteriormente, classificam-se todos os artigos obtidos, 

com base nas suas características e, finalmente, incluem-se os documentos que daí resultaram 

na investigação que se pretende desenvolver.  

Fase 1: identificação 

De forma a identificar os artigos para a investigação sobre o astroturismo, foi realizada uma 

pesquisa na base de dados principal indexada Web of Science, da Clarivate Analytics, que 

contém obras desde o início do séc. XX e é constantemente atualizada, sendo uma das 

maiores e mais importantes bases de dados ao nível das revistas científicas, contendo um 

conjunto de índices associados a si. Adicionalmente, de modo a obter o maior número de 

 
restos humanos) sobre como diferentes grupos e sociedades perceberam e utilizaram os céus e o segundo estuda 

e reconhece os corpos celestes como parte das tradições vivas (por exemplo, mitologia, culto, alinhamento 

arquitectónico de monumentos) com importante significado emocional e cultural. 
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documentos possível, efetuou-se igualmente uma pesquisa na Scopus, da Elsevier, a maior 

base de dados bibliográficos, apenas disponível para assinantes, que possui 1.4 biliões de 

referências citadas que datam desde 1970, bem como 70 milhões de artigos e 16 milhões de 

perfis de autores para pesquisar.   

Através de uma revisão e leitura primária da literatura sobre astroturismo, foram identificadas 

várias palavras-chave associadas ao estudo deste tema e, em muitos casos, termos sinónimos. 

A fim de encontrar o número máximo de publicações nesta área, foram utilizadas as seguintes 

palavras-chave para iniciar o processo de investigação em ambas as bases de dados (ver 

Figura 1): 

Para ambas as bases de dados foram utilizadas as mesmas palavras-chave para se iniciar o 

processo de investigação (ver figura 2.1): 

• astronomical ecotourism camps; 

• astronomical outreach; 

• astronomical tourism; 

• astrotourism; 

• astro-tourism; 

• astrotourist; 

• astro-tourist; 

• aurora borealis tourism; 

• aurora tourists; 

• celestial ecotourism; 

• dark skies tourism; 

• dark sky park; 

• dark sky parks; 

• dark sky program; 

• dark sky reserve; 

• dark sky reserves; 

• darkness of night skies; 

• dark-sky preserves; 

• dark-sky site; 
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• night skies; 

• night station observatories, 

• northern lights tourism; 

• space tourism; 

• tall ship astronomy cruises; 

• terrestrial space tourism.  

Fase 2: seleção 

Apesar de serem vários os critérios considerados no processo de seleção, a pesquisa foi 

efetuada de igual forma para ambas as bases de dados, sem qualquer filtro aplicado quanto ao 

intervalo temporal (até 2019), tipo de documento ou área de investigação, tendo apenas sido 

selecionado o inglês como idioma de escrita, somando assim um conjunto final de 61 

documentos. No entanto, após a obtenção da totalidade dos resultados da Web of Science e 

Scopus, verificou-se uma duplicação de 5 registos, que foram eliminados, mantendo-se as 

obras indexadas na base da Scopus. Após esta seleção, resultaram da pesquisa um total de 56 

artigos (ver Figura 2.1). 

Fase 3 e 4: elegibilidade e inclusão 

Após o refinamento anterior, efetuou-se uma leitura dos abstracts dos documentos que 

resultaram da pesquisa efetuada, avaliando a sua relevância para a presente investigação. 

Após este exercício, foi possível concluir que a sua maioria - artigos, proceedings papers, 

conference papers, críticas literárias, notícias e capítulos de livros - se enquadravam na 

temática que se pretende estudar. Não obstante, por não estarem ligados com o astroturismo 

da maneira que aqui pretendemos estudar o tema, foram desconsiderados 14 documentos cujo 

foco se relacionava com a fotografia, tecnologia, programas informáticos, software, ótica, 

artes, literatura, entre outras temáticas, não apresentando contributos relevantes para esta 

análise. Deste modo, após verificação da elegibilidade de cada documento, resultaram 42 

documentos cujos contributos serão uma mais-valia para a presente investigação e sobre os 

quais iremos focar a nossa atenção (ver Figura 2.1). 
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Figura 2.1. Caracterização da pesquisa baseada na metodologia PRISMA 

Fonte: autores com base na metodologia PRISMA (Moher et al., 2009) 

De seguida, após a fase de inclusão, analisou-se detalhadamente o conteúdo de cada 

documento, desenvolvendo uma análise estrutural individual, considerando fatores 

bibliométricos tais como o número de citações, o país de publicação e a área de investigação, 

entre outras, informações que foram devidamente registadas em Microsoft Excel.   

4. Análise dos Resultados 

4.1. Breve descrição da amostra 

Tendo em conta as duas bases de dados (Web of Science e Scopus) de onde foram retirados os 

documentos em análise, foi possível construir um gráfico ilustrativo do número de artigos 

publicados por ano (Figura 2.2), onde se evidencia o caráter embrionário desta temática no 

que diz respeito à investigação científica comprovando-se, no entanto, uma tendência que 

aponta para um aumento de publicações no futuro.  

Como se pode verificar pela análise do grafismo apresentado, a primeira obra científica sobre 

astroturismo data de 1998, tendo apenas sido publicados mais 4 artigos nesta área até ao ano 

de 2012 (2000, 2006, 2010 e 2011), que contabiliza 4 publicações, sendo este o ano que 
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marca uma mudança no paradigma da investigação na área do astroturismo. Assim, a partir 

desta data assiste-se a um interesse acrescido dos investigadores por esta temática, com o ano 

de 2015 a registar 6 obras editadas e com destaque para 2019 que atingiu o máximo de 

publicações alguma vez realizadas na área, com 10 artigos. 

  

Figura 2.2. Número de publicações por ano (1998-2019) 

Fonte: autores 

No que se refere ao tipo de documentos analisados, considerando os 42 documentos que 

resultaram da pesquisa nas bases de dados mencionadas, elaborou-se um gráfico percentual 

(Figura 2.3) com a tipologia das obras científicas em estudo. Uma vez que não foi aplicado 

qualquer filtro de seleção aos resultados obtidos, verifica-se a existência de uma ampla 

diversidade de tipos de publicações, sendo a sua maioria artigos científicos (57% paper), 

destacando-se também documentos decorrentes de conferências (22% conference paper) e, 

por último, em menor quantidade, capítulos de livros (7% book chapter), críticas literárias 

(7% book review) e notícias (7% news). 
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Figura 2.3. Tipo de documentos publicados 

Fonte: autores 

Apresenta-se de seguida, na tabela 2.1, a análise do Top 10 dos artigos com mais de 5 citações 

nas bases de dados consultadas (Scopus e Web of Science). Como se pode verificar através da 

tabela 2.1, dos documentos que resultaram da pesquisa em ambas as bases de dados, as duas 

obras mais citadas contabilizam 22 citações cada, tendo sido publicadas nos anos de 2013 e 

2011 nas revistas Tourism Management Perspectives e Journal of Ecotourism, 

respetivamente, sendo ambas indexadas na base Scopus. Seguem-se mais dois documentos 

com 20 citações cada e um artigo com 13 citações, todos Scopus. Da Web of Science existem 

2 publicações, uma com 12 citações e outra com apenas 5. Todas as demais publicações que 

fazem parte da base de artigos em análise possuem, assim, menos de 5 citações cada, 

verificando-se ainda a existência de 20 artigos que nunca foram citados em outros 

documentos.  
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Tabela 2.1. Artigos mais citados (mínimo de 5 citações) 

Nº 

Citações 
Autores Título Ano Revista 

Base de 

Dados 

22 
Collison & 

Poe 

"Astronomical Tourism": The 

Astronomy and Dark Sky Program at 

Bryce Canyon National Park 

2013 

Tourism 

Management 

Perspectives 

Scopus 

22 Weaver 
Celestial ecotourism: New horizons in 

nature-based tourism 
2011 

Journal of 

Ecotourism 
Scopus 

20 Cater 
Steps to Space; opportunities for 

astrotourism 
2010 

Tourism 

Management 
Scopus 

20 

Rodrigues, 

Rodrigues, & 

Peroff 

The Sky and Sustainable Tourism 

Development: A Case Study of a Dark 

Sky Reserve Implementation in Alqueva 
2015 

International 

Journal of 

Tourism 

Research 

Scopus 

13 

Ibrahim, 

Safiai, & 

Jamsari 

Functions of Astrofiqh Observatories in 

Malaysia in Solving Astrofiqh Issues 
2015 

Mediterranean 

Journal of 

Social 

Sciences 

Scopus 

12 
Aube & 

Roby 

Sky brightness levels before and after the 

creation of the first International 

Dark Sky Reserve, Mont-Megantic 

Observatory, Quebec, Canada 

2014 

Journal of 

Quantitative 

Spectroscopy 

& Radiative 

Transfer 

Web of 

Science 

9 

Ibrahim, 

Ahmad, 

Safiai, & 

Mujani 

Islamic astronomy and the establishment 

of Al-Khawarizmi complex in Malaysia 
2012 

Advances in 

Natural and 

Applied 

Sciences 

Scopus 

9 
Jóhannesson 

& Lund 

Aurora Borealis: Choreographies of 

darkness and light 2017 

Annals of 

Tourism 

Research 

Scopus 

6 

Soleimani, 

Bruwer, 

Gross, & Lee 

Astro-

tourism conceptualisation as special-

interest tourism (SIT) field: A 

phenomonological approach 

2019 
Current Issues 

in Tourism 
Scopus 

5 
Papalambrou 

& Doulos 

Identifying, Examining, 

and Planning Areas Protected from Light 

Pollution. The Case Study 

of Planning the First National Dark Sky 

Park in Greece 

2019 Sustainability 
Web of 

Science 

5 
Mitchell & 

Gallaway 

Dark Sky tourism: Economic impacts on 

the Colorado Plateau Economy, USA 
2019 

Tourism 

Review 
Scopus 

Fonte: autores 

De seguida, apresenta-se o gráfico dos autores que possuem mais do que um artigo científico 

publicado na área do astroturismo (Figura 2.4). A figura 2.4 ilustra quais são os autores que 

realizam mais investigação e produziram mais obras científicas na área do astroturismo, 

salientando-se assim o trabalho de Labuda, com 3 publicações e de Hearnshaw, Ibrahim, 

Safiai e Rodrigues, que contam com 2 artigos cada um, enquanto os restantes apenas 

contabilizam 1 artigo produzido dentro desta temática. 
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Figura 2.4. Autores com mais do que 1 artigo publicado sobre o astroturismo 

Fonte: autores 

Já a figura 2.5 representa o gráfico onde figuram os países, da amostra selecionada, que 

contabilizam mais do que um documento publicado sobre o astroturismo. Através da leitura 

do gráfico da figura 2.5, é possível verificar que os países com mais artigos científicos 

publicados no âmbito desta temática são os Estados Unidos da América (5) e o Reino Unido 

(5), seguindo-se a Austrália (3), Indonésia (3) e Portugal (3). Por sua vez, países como a 

China, Eslováquia, Espanha, Malásia, México e Nova Zelândia contabilizam ainda 2 

documentos cada e todos os outros que não aparecem no referido gráfico possuem apenas 1 

artigo publicado nesta área. 

 

Figura 2.5. Países com mais de uma publicação sobre o astroturismo 

Fonte: autores 
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Complementando estes dados, apresenta-se na figura 2.6 os continentes que registam mais do 

que um artigo publicado sobre astroturismo. Após uma breve análise da figura 2.6, comprova-

se que a Europa (17) é o continente que lidera a contagem, com o maior número de 

publicações sobre astroturismo, seguindo-se a América e a Ásia, ambos com 9 documentos, a 

Oceânia com 5 e, por fim, o continente africano com apenas 2 produções. 

 

Figura 2.6. Número de artigos por continente 

Fonte: autores 

Posteriormente, exibe-se o gráfico da figura 2.7 onde se figuram as metodologias utilizadas 

pelos investigadores, na totalidade dos artigos científicos em análise. Assim, este gráfico 

revela que uma proporção significativa dos estudos se baseou numa metodologia qualitativa 

(59%), seguida de métodos mistos (23%), e de métodos quantitativos (18%). 
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Figura 2.7. Metodologias dos artigos em análise 

Fonte: autores 

4.2. Análise dos clusters 

O número limitado de documentos publicados sobre astroturismo não permitiu a análise dos 

resultados pelo recurso a um software de processamento de dados. Assim, o primeiro passo 

foi introduzir os títulos dos artigos e os seus resumos no software TreeCloud que cria clusters 

de palavras a partir de um texto, organizando-os numa árvore que reflete a sua proximidade 

semântica. A partir da árvore de palavras resultante, agrupámos as palavras-chave que 

compõem cada agrupamento em círculos coloridos, correspondendo cada cor a um cluster e 

sub-cluster diferente, para melhor identificação (ver Figura 2.8). 
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Figura 2.8. Árvore de palavras resultante dos títulos e abstracts dos 42 documentos analisados 

Fonte: TreeCloud 

Assim partir da figura 2.8 e da leitura aprofundada dos 42 documentos que constituem a base 

de dados retirada da Scopus e da Web of Science, estes foram agrupados em 3 clusters e 4 sub-

clusters, com vista à sistematização do conteúdo dos 42 documento em análise, denominando-

se: (1) teorização do conceito de astroturismo; (2) oportunidades, sustentabilidade e recursos; 

(3) experiências mundiais, englobando (3.1) religião, conhecimento e investigação, (3.2) 

educação, workshop e qualificação, (3.3) astronomia e auroras boreais e (3.4) inovação, 
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território e sustentabilidade turística. A figura 2.9 apresenta um esquema que ilustra esta 

ligação entre os temas dos clusters e sub-clusters e as cores que correspondem ao 

agrupamento das suas palavras-chave. 

 

Figura 2.9. Caracterização dos clusters e sub-clusters 

Fonte: autores 

Adicionalmente, de forma a sintetizar e ilustrar a composição de cada um dos clusters 

mencionados, construiu-se a tabela 2.2, onde figuram, para além dos nomes de cada um dos 

clusters, os autores que os compõem.  
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Tabela 2.2. Autores por cluster 

Cluster Nome Autores 

1 
Teorização do conceito 

de astroturismo (verde) 

Iwaniszewski (2015); 

Soleimani, Bruwer, Gross e Lee (2019); 

Weaver (2011) 

2 

Oportunidades, 

sustentabilidade e 

recursos (azul) 

Cooper, Fayos-Solà, Jafari, Lisboa, Marín, Perdomo 

e Urosevic (2018); 

C-Sánchez, Sánchez-Medina, Alonso-Hernández e 

Voltes-Dorta (2019); 

Labuda (2015); 

Labuda, Koch e Nagyová (2015); 

Labuda, Pavlicková e Števová (2016); 

Lima, Pinto da Cunha e Peixinho (2016) 

3 

Experiências 

mundiais 

3.1 
Religião, conhecimento 

e investigação (roxo) 

Acharya e Bhattarai (2013); 

Baki (2006); 

Espartero, Martínez e Frías (2017); 

Ibrahim, Ahmad, Safiai e Mujani (2012); 

Ibrahim, Safiai e Jamsari (2015); 

Matamorros (2018) 

3.2 
Educação, workshop e 

qualificação (laranja) 

Anonymous (2012); 

Anonymous (2014) 

Aube e Roby (2014); 

Derrien, Stokowski e Manning (2015); 

Farmanyan e Mickaelian (2019); 

Hearnshaw (2012); 

Hearnshaw (2016); 

Mrozek et al. (2012); 

Nie, Lan e Yu (2019); 

Papalambrou e Doulos (2019); 

Priyatikanto et al. (2019); 

Wei, Chen, Xiu, Yu e Liu (2019); 

Yuna e Premadi (2018) 

3.3 
Astronomia e auroras 

boreais (cor-de-rosa) 

Cater, (2010); 

Farrer (2000); 

Gough (2017); 

Heimtun (2016); 

Jóhannesson e Lund (2017); 

Morieson (1998) 

3.4 

Inovação, território e 

sustentabilidade 

turística (amarelo) 

Collison e Poe (2013); 

Gómez e Crispín (2018); 

Jacobs, Du Preez e Fairer-Wessels (2019); 

Kunjaya, Melany, Sukmaraga e Arsono (2019); 

Lacoste e Navarrete (2014); 

Mitchell e Gallaway (2019); 

Rodrigues e Filipe (2016); 

Rodrigues, Rodrigues e Peroff (2015) 

Fonte: autores 

Cluster 1 (verde) - Teorização do conceito de astroturismo (3 documentos) 

O primeiro cluster, tal como o seu nome indica, relaciona-se com a definição do conceito de 

astroturismo, na medida em que não existe um consenso na comunidade científica quanto à 

sua conceção teórica. Assim, este ponto irá ter como referência 3 documentos que abordam a 

complexidade associada à caracterização do astroturismo.  
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A história humana, evidencia a profunda ligação aos astros que moldaram as sociedades, 

fascínio e religiosidade, consubstanciando essa antiga e presente aliança, como defende 

Iwaniszewski (2015). Neste sentido, o carácter recente do astroturismo dificulta o seu 

enquadramento conceptual pela débil noção, de limites, parâmetros estabilizados ou até de 

fronteira, ancorando-se algumas balizas num conjunto de atividades, convenções, projetos e 

resoluções implementadas pela UNESCO (1972, 2003, 2005) e o projeto “Astronomia e 

Património Mundial” em 2003. Por sua vez, em 1994 e no quadro da “Declaração Universal 

dos Direitos Humanos para as Gerações Futuras” realça-se que, 

 “(…) as pessoas pertencentes às gerações futuras têm direito a uma Terra não danificada, 

incluindo céus puros; eles têm direito à sua apreciação como fundamento da história humana, 

da cultura e dos laços sociais que fazem de cada geração e indivíduo um membro da família 

humana.” 

No entanto, a crescente valorização e consequente patrimonização do céu noturno, a gradual 

tomada de consciência da poluição em geral e da luminosa em particular, além de gerarem um 

novo posicionamento ético, contribuem também para o surgimento de uma nova oferta 

turística. Neste seguimento, no decorrer do desenvolvimento das definições necessárias para 

estabelecer as raízes teóricas do conceito de astroturismo, Soleimani et al. (2019) posicionam 

esta nova forma de turismo no quadro do TIE, baseando-se no interesse particular dos turistas 

em atividades relacionadas com o céu noturno (fenómenos celestes, astrofotografia, entre 

outros). 

Adicionalmente, no quadro conceptual envolvente, emergiram também novas designações e 

certificações oficiais direcionadas para comunidades globais, parques e áreas protegidas, com 

o objetivo de preservar o céu noturno e promover o astroturismo (Parques Internacionais Dark 

Sky, Reservas Internacionais Dark Sky, Reservas Starlight, Destinos Turísticos Starlight, 

Aldeias Starlight, Ecoturismo e Astronomia, entre outras), a par do seu enquadramento global 

no âmbito da UNESCO, podendo fazer emergir o astroturismo como um fenómeno bem 

arquitetado, sustentável e coerente (Weaver, 2011). 

Cluster 2 (azul) - Oportunidades, sustentabilidade e recursos turísticos (6 documentos) 

O segundo cluster é constituído por um total de 6 documentos, cujos temas vão ao encontro 

dos conceitos que constituem este título. Os temas abordados nesta classe são algo recentes, 
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como se pode comprovar pelos anos de publicação das obras principais que aqui figuram, 

com os artigos mais antigos a datarem de 2015.  

Após leitura das investigações que integram o presente cluster, chegou-se à conclusão de que 

apesar de se ter mantido a ligação cultural com o céu noturno, a poluição tornou impossível 

para dois terços da população mundial, poder ver a noite com estrelas, subvertendo-se a 

imemorial lógica universal (Lima et al., 2016). 

Neste sentido, surgiu o movimento de proteção do céu noturno e de valorização do 

astroturismo, centrado na América do Norte e na Europa, sendo promovido por um conjunto 

de instituições associadas a esta fileira e focadas em espaços e áreas naturais reconhecidas, 

nas quais o céu noturno se apresenta como um recurso escasso, precioso e protegido, que 

propicia a redescoberta dos céus estrelados (C-Sánchez, Sánchez-Medina, Alonso-Hernández, 

& Voltes-Dorta, 2019).  

Também os territórios rurais, configurados como reservatórios dos céus intactos,    oferecem 

oportunidades únicas a turistas e comunidades locais (Cooper et al., 2018; C-Sánchez et al., 

2019), que olham a poluição como uma ameaça para o turismo e contemplação de fenómenos 

celestes (Labuda, Koch, & Nagyová, 2015; Labuda 2015), acarretando uma dificuldade para o 

desenvolvimento e simultaneamente, segundo Labuda, Pavlicková e Števová (2016), uma 

oportunidade para a cooperação e parcerias regionais. 

O posicionamento e enquadramento do astroturismo como TIE, proporciona elevados níveis 

de personalização de experiências turísticas (Cooper et al., 2018), estando associadas à 

aprendizagem, imaginação e descoberta que sentem ao observar o céu profundo, despertando 

em si novas competências e motivações intelectuais.  

Consequentemente, o desenvolvimento de um produto de nicho e de um TIE permite que a 

indústria do turismo tenha a possibilidade de disponibilizar ofertas mais competitivas e 

diferenciadoras, capazes de satisfazer as necessidades, desejos e expectativas dos turistas com 

interesses particulares, proporcionando ainda  um crescente sentimento e participação das 

comunidades, podendo o turismo iniciar uma nova fase de preocupação e contribuição real 

para as necessidades e desenvolvimento humano (Cooper et al., 2018). 
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Deste modo, contribuindo para o crescimento cada vez mais acentuado do astroturismo, têm 

vindo a ser desenvolvidos modelos inovadores com vista a alcançar uma sustentabilidade 

entre o uso rentável e a proteção dos recursos naturais, nomeadamente no que respeita à 

problemática da poluição luminosa e às necessidades de medição dos níveis de brilho do céu 

noturno para oferecer um produto de qualidade. Neste seguimento, a título de exemplo, C-

Sánchez et al. (2019) desenvolveram e apresentaram um método preciso que prevê a 

escuridão a curto prazo do céu noturno, permitindo que os turistas tenham um conhecimento 

antecipado do local que pretendem visitar, aumentando assim as garantias de contemplação de 

um céu estrelado de qualidade.  

Não obstante, para Cooper et al. (2018), o astroturismo configura uma das maneiras mais 

eficazes de aproximar os visitantes da natureza e de melhor compreenderem os sistemas e 

dinâmicas do mundo físico e que o mesmo poderá vir a ser, pela pressão que poderá exercer, 

um catalisador de uma maior mobilização protecionista que garanta o adequado usufruto dos 

espaços naturais, o equilíbrio dos ecossistemas e o desenvolvimento comunitário. 

Cluster 3 - Experiências Mundiais (33 documentos) 

O trabalho desenvolvido neste terceiro cluster partiu da leitura de um conjunto de documentos 

e de variadas abordagens, teorizações e exemplos práticos de aplicação dos conceitos e 

fundamentalmente das realidades que daí emergiram e como favorecem os territórios 

mundiais onde se inserem, traduzidos nos seguintes pontos: 

i - Religião e conhecimento 

ii - Educação, workshops e qualificação 

iii – Astronomia e auroras boreais 

iv - Inovação, território e sustentabilidade turística 

Sub-cluster i (roxo) - Religião e conhecimento (6 documentos) 

O primeiro sub-cluster desta última secção, é composto por 6 documentos cujo conteúdo está 

relacionado com a ligação entre o astroturismo, a religião e o conhecimento, sendo a obra 

mais antiga do ano 2006 e a mais recente de 2018. 
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Relativamente aos conteúdos analisados, os exemplos retratados decorrem na Malásia, 

Austrália e no Nepal. No primeiro caso e segundo Ibrahim et al. (2015), são evidenciadas as 

funções dos observatórios astrofísicos e as suas variadas funções, de natureza de pesquisa, 

gestão das práticas e rituais da religião muçulmana, estudo da astronomia, observação lunar, 

avistamentos, experiências, destinos turísticos e enquadramento dos inícios dos meses do ano, 

nomeadamente Ramadão, Syawwal e Zulhijjah. Ainda da Malásia, chega-nos um outro artigo 

de Ibrahim et al. (2012) que aborda em detalhe as características do Complexo Al-

Khawarizmi, bem como alguns critérios-chave que atendem aos requisitos de um observatório 

islâmico, esperando contribuir como um guia de boas práticas para o desenvolvimento de 

outros observatórios do género na Malásia. 

Um 3º artigo, desenvolvido por Acharya e Bhattarai (2013), no Nepal, incide sobre a 

centralidade que a astronomia tem na sociedade e na fileira educativa daquele país, visto a 

sociedade se estruturar na base da crença astronómica e na generalizada popularidade e 

notoriedade que evidencia.  

Numa outra geografia, Espartero, Martínez e Frías (2017) abordam a questão do astroturismo 

no âmbito do Observatório Andaluz de Astronomia (OAA), desenhado para dar resposta à 

lacuna existente entre os observatórios profissionais e os observatórios amadores. Deste 

modo, o OAA foi construído com o objetivo de ser um observatório intermédio, que permite a 

investigação em astrofísica, enquanto realiza um importante trabalho de divulgação e difusão 

da astronomia através de exposições e observações públicas e captação de investimento. 

Também no Chile se verifica a existência de um observatório astronómico, o Observatório 

Europeu do Sul do Chile, construído para certificar os céus escuros e livres de poluição, onde 

se tem verificado uma crescente procura por atividades de astroturismo, tendo resultado numa 

parceria ente o observatório e o Governo chileno para apoiar o desenvolvimento da 

astronomia do país, que visa transformar o Chile num destino astroturístico de excelência, 

para ser admirado e reconhecido em todo o mundo pela sua atratividade, qualidade, variedade 

e sustentabilidade (Matamorros, 2018). 

Por fim, um artigo de Baki (2006) que aborda as perspetivas africanas da astronomia do ponto 

de vista do conhecimento indígena acerca do céu noturno, normalmente utilizado para 

enfrentar desafios locais como a segurança alimentar e fenómenos meteorológicos naturais 

periódicos como, por exemplo, secas e inundações. Estes povos nativos utilizam o seu 
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conhecimento do céu para fazer face a estes acontecimentos, através do posicionamento das 

estrelas e da mudança no comportamento de plantas e animais, prevendo o clima das 

próximas estações. Uma vez que o valor do conhecimento astronómico indígena é 

reconhecido e é visto como uma parte intrínseca da cultura africana, é possível que estes 

indicadores tradicionais deem origem a um discurso interdisciplinar que possa beneficiar a 

comunidade em termos de medidas de proteção ambiental e impulsionar o turismo.   

Sub-cluster ii (laranja) - Educação, Workshops e qualificação (13 documentos) 

No segundo sub-cluster, as temáticas dos artigos estudados centram-se em aspetos 

relacionados com a educação, workshops e qualificação dos locais com vista a obterem uma 

certificação. Esta configura a categorias com mais documentos publicados (13), na sua 

maioria muito recentes, com um período de publicação entre 2012 e 2019. 

Após uma análise da bibliografia que compõe este ponto, é possível afirmar que muitos 

autores centram a sua abordagem nos aspetos de qualificação dos Parques e Reservas Dark 

Sky e Starlight, em territórios muito distintos tais como a Arménia, Polónia, República Checa, 

Nova Zelândia e Eslováquia, enaltecendo o envolvimento das comunidades locais, das 

instituições e do desenvolvimento de discussão, em conferências, workshops e outras reuniões 

temáticas e atraindo mais visitantes (Farmanyan & Mickaelian, 2019; Hearnshaw, 2012, 

2016; Mrozek et al., 2012). 

Adicionalmente, outras perspetivas são consideradas a partir das experiências levadas a cabo 

no Parque Natural Nossentiner/Schwinzer Heide, na Província de Fujian e outros locais da 

China, bem como no Mont Parnon, na Grécia e na Indonésia, focando-se igualmente em 

aspetos de medição de brilho e luz, na inventariação dos locais adequados para a observação 

noturna, introdução de planos de iluminação e principalmente na definição de regras e 

diretrizes para configurar a iluminação envolvente (Nie et al., 2019; Papalambrou & Doulos, 

2019; Priyatikanto et al., 2019; Wei et al., 2019; Yuna & Premadi, 2018).  

A poluição luminosa configura uma temática incontornável para o desenvolvimento do 

astroturismo, pelo que investigadores como Aube e Roby (2014) desenvolveram um estudo, 

usando um modelo de medição de brilho específico, que lhes permitiu abordar os efeitos da 

luz artificial à noite no céu noturno, antes e depois da criação de uma Reserva Dark Sky na 
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área do Observatório Mont Mégantic, no Canadá, servindo o mesmo como exemplo e guia 

orientador para as autoridades gestoras da Reserva e de outros locais. 

Assim, da leitura deste conjunto de artigos científicos, é possível concluir que alguns dos 

objetivos principais do turismo astronómico são estabelecer Parques e Reservas Dark Sky e 

Starlight e implementar medidas voltadas para a proteção do céu noturno através da 

diminuição da poluição luminosa (Hearnshaw, 2012; Mrozek et al., 2012; Wei et al., 2019). 

Resumindo, de um modo geral todas estas abordagens identificadas visam evidenciar a 

importância deste valioso recurso, procurando implementar padrões de organização para um 

correto posicionamento que seja benéfico numa perspetiva turística e de bem-estar das 

populações, como é exemplo o Parque nacional de Acadia, nos estados Unidos da América, 

por ser um local Dark Sky onde os órgão de gestão do parque e a comunidade trabalham em 

conjunto para proteger o céu da poluição luminosa e para o desenvolvimento local (Derrien, 

Stokowski, & Manning, 2015). 

Não obstante, já é possível contemplar céus noturnos de excelência, quase totalmente livres 

de poluição luminosa, como acontece na Reserva Internacional Dark Sky Aoraki Mackenzie 

(a 4ª maior do mundo, com 400 km2 de céus escuros), na Nova Zelândia (Anonymous, 2012) 

e no Parque Internacional Dark Sky Northumberland (a maior área de céus protegidos da 

Europa, com 1500 km2), na Inglaterra, que impõem limites à iluminação exterior ao redor do 

parque, de forma a assegurar a visibilidade e escuridão dos céus à noite (Anonymous, 2014).  

Sub-cluster iii (cor-de-rosa) - Astronomia e auroras boreais (6 documentos) 

O penúltimo sub-cluster relaciona-se com os documentos sustentados na astronomia e 

observação de outros fenómenos celestes, como as auroras boreais. Esta classe agrupa um 

conjunto de 6 investigações, incluindo a primeira publicação feita na área do astroturismo em 

1998 até às mais recentes, editadas em 2017. 

Partindo da análise de algumas das obras mencionadas, é possível afirmar que o contacto e 

experiências mais ou menos evidentes com o céu, manifestam-se através do astroturismo, 

centrado na observação dos astros, com telescópio ou a olho nu, observação de cometas e 

eclipses, astro-fotografia, visitas a observatórios astronómicos públicos, arqueoturismo e etno-

turismo, eventos do calendário astronómico e outros. Neste âmbito, as auroras boreais estão 
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muito associadas ao turismo das Luzes do Norte, sendo uma variedade de abordagem do céu, 

já presente na atividade económica e no seu usufruto por importantes nichos de mercado.  

Os artigos referentes a esta temática sustentam-se assim nos aspetos sensoriais, afetivos e 

simbólicos da experiência turística (Jóhannesson & Lund, 2017). Mergulhar nos meandros 

deste turismo das luzes e da escuridão em territórios selvagens, imaginados e distantes, 

configura uma experiência emocional, imprevista e singular (Heimtun, 2016). A par deste 

perfil de experiências, desenvolve-se também o turismo espacial, cujo modelo se tem vindo a 

amadurecer, buscando uma nova conceptualização dos futuros turistas espaciais pois, embora 

por agora ainda seja uma oferta para elites (Cater, 2010), pode vir a ter, de futuro, uma oferta 

mais diversa e com oportunidades mais acessíveis.  

Naturalmente, devido à emergência do astroturismo como um TIE e à crescente procura por 

experiências relacionadas com o céu estrelado, não é novidade que a poluição luminosa seja 

um dos temas associados a esta temática, principalmente por se tratar de um tipo de turismo 

praticado em lugares remotos que reúnem características específicas, como um céu limpo e de 

qualidade, capazes de proporcionar uma observação direta de fenómenos celestes. Neste 

seguimento, Gough (2017) descreve a obra literária de Bob Mizon, um dos ativistas mais 

conhecidos do mundo que luta contra a poluição luminosa, onde o autor descreve todos os 

locais no Reino Unido e Estados Unidos da América onde ainda é possível contemplar céus 

noturnos perfeitos ou quase perfeitos. Trata-se de um livro inestimável, capaz de conduzir o 

leitor aos lugares sombrios destes dois países. 

Por sua vez, o que resulta dos artigos que investigam a Austrália, (baseado no livro de Dianne 

Johnson, 1998), consiste numa existência fragmentária componentes tradicionais, 

caracterizados por elementos dispersos, listas de estrelas, asterismos, constelações ou crenças 

(Farrer, 2000; Morieson, 1998), não configurando uma matriz histórica consolidada. Não 

obstante, estas investigações comprovam que a ligação do homem com o os luzeiros do céu é, 

de facto, ancestral e, apesar de todos os avanços científicos e tecnológicos que a atualidade 

nos trouxe, ainda existem povos que possuem um saber do céu noturno mais primitivo, 

guiando-se, numa outra dimensão, pelas estrelas e outros fenómenos celestes para superar os 

desafios do seu quotidiano.  
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Sub-cluster iv (amarelo) - Inovação, Território e sustentabilidade turística (8 

documentos) 

Por fim, o 4º e último sub-cluster trata as investigações cujo tema principal está relacionado 

com a inovação, o território e a sustentabilidade turística, perfazendo um total de 8 

documento, publicados entre 2013 e 2019. 

Iniciando com o tópico dos recursos turísticos, salienta-se o conteúdo de 3 artigos que fazem a 

transição teórica para exemplos práticos de projetos, que funcionam tendo em consideração o 

recurso turístico organizado que se assume como central em modelos de desenvolvimento, 

onde o astroturismo emerge, ou se pretende que surja, como a alavanca territorial (Collison & 

Poe, 2013; Rodrigues & Filipe, 2016). 

Considerando exemplos práticos, a Rota do Pisco, no Chile, incide sobre uma antiga rota com 

mais de 6 000 quilómetros (La Serena), que percorre o cone da América do Sul, surge como 

alternativa complementar ao turismo de sol e praia, podendo desempenhar um relevante papel 

no enoturismo e turismo rural (Lacoste & Navarrete, 2014).  

Já na África do Sul, Jacobs et al. (2019) descrevem a maneira como uma experiência única 

como o astroturismo pode ser considerada um mecanismo viável, capaz de produzir um 

desenvolvimento sustentável em contexto rural, onde a paisagem única, juntamente com 

locais de relevante interesse e importância astronómica representam a oportunidade ideal para 

desenvolver atividades de astroturismo no local, como uma oferta de nicho. Assim, os autores 

consideram que o sucesso do desenvolvimento do produto astroturismo depende, em grande 

parte, do grau de desenvolvimento do destino, sugerindo a criação de parcerias entre 

empresários, operadores turísticos e astrónomos, com o objetivo de melhorar as ofertas 

turísticas do destino e desenvolver a área do astroturismo contribuindo, ao mesmo tempo, 

para o desenvolvimento sustentável do turismo rural. 

Também na Indonésia, Kunjaya, Melany, Sukmaraga e Arsono (2019) chamam a atenção para 

os eventos celestes que aconteceram nos últimos anos e que demonstraram o potencial do país 

para atrair visitantes com interesse no astroturismo, estando o desenvolvimento deste tipo de 

turismo em linha com os programas governamentais do país, possuindo um grande potencial 

económico associado. No entanto, os autores sublinham a importância da necessidade de se 

desenvolver um ecossistema de astroturismo na Indonésia, onde seja possível otimizar os 
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benefícios decorrentes da contribuição deste tipo de turismo para a indústria do setor, não só 

ao nível do desenvolvimento económico, mas também sociocultural local. 

Adicionalmente, Gómez e Crispín (2018) definem o astroturismo como uma nova vertente do 

turismo mundial, debruçando-se sobre a sua estrutura territorial na região de Coquimbo, no 

Chile. Com o propósito de revelar a importância deste tipo de atividades na região, os autores 

declaram que o astroturismo está associado às características particulares da envolvente física, 

articulando-se com recursos naturais, infraestruturas, acessibilidades, outras iniciativas 

turísticas regionais, mas também com o clima, a posição terrestre, o alojamento e a existência 

de observatórios, sendo que Coquimbo, possui todas as características que fazem com que 

seja um local privilegiado para a prática de turismo astronómico. 

Por sua vez, em Portugal, a Reserva Dark Sky do Alqueva foi classificada pela Fundación 

Starlight como Destino Turístico Starlight, resultando de uma estratégia assente na 

comunidade, ambiente e diversos agentes económicos, municipais e institucionais, que se 

mobilizaram para o uso diferenciador do turismo do lago artificial do Alqueva. Estas parcerias 

foram vistas como essenciais para o turismo da região, interagindo bem os modelos 

empresariais existentes (Rodrigues et al., 2015). 

Um outro exemplo chega-nos dos Estados Unidos da América, mais concretamente do 

Planalto do Colorado, num artigo em que Mitchell e Gallaway (2019) estudam o impacto do 

astroturismo nos parques nacionais que integram esta zona, demonstrando o efeito 

significativo do interesse nos céus noturnos na economia local, numa previsão a 10 anos cujos 

resultados económicos estimados são elevados, esperando-se também um aumento dos 

salários e criação de novos postos de trabalho a nível regional. 

5. Resposta às questões de investigação, discussão de resultados e sugestões de futuras 

investigações 

5.1. Resposta às questões de investigação 

Esta revisão bibliográfica procurou responder a três questões de investigação pré-definidas. 

Após análise dos resultados e atendendo à divisão dos documentos por clusters, foi possível 

responder à primeira pergunta (ou seja, quais são os temas mais estudados na investigação 

anterior sobre astroturismo?) e identificar os temas mais estudados sobre o astroturismo, 



54 
 

sendo eles: (1) Teorização do conceito de astroturismo; (2) Oportunidades, sustentabilidade e 

recursos, (3.1) Religião, conhecimento e investigação, (3.2) Educação, workshops e 

qualificação, (3.3) Astronomia e auroras boreais e (3.4) Inovação, território e sustentabilidade 

turística.   

No entanto, de todos estes temas mencionados, é possível comprovar que a maioria dos 

artigos sobre esta temática se insere no cluster 3.2., que contabiliza 13 documentos, sendo 

estes relacionados com questões de educação, realização de workshops e qualificação e 

inventariação de territórios com potencial para a prática de astroturismo, nomeadamente no 

que respeita os atributos físicos do local e valores de brilho do céu noturno, debruçando-se 

sobre a problemática da poluição luminosa. 

A segunda pergunta de investigação foi a seguinte: “Quais são as características da 

investigação anterior sobre astroturismo?”. Os critérios específicos examinados foram o 

número de publicações por ano, tipos de documentos, artigos mais citados, autores com mais 

publicações, países e continentes com mais publicações e metodologias de investigação mais 

utilizadas. 

Relativamente à quantidade de publicações por ano, o primeiro estudo publicado sobre 

astroturismo data de 1998, tendo sido apenas em 2012 que se verificou um acréscimo na 

produção científica acerca desta temática. Não obstante, os 3 anos com o maior número de 

publicações foram 2019, com 10 documentos, 2015, com 6 e 2012 com 4 (Figura 2.4).  

Quanto ao tipo de documentos produzidos sobre astroturismo, salientam-se os artigos 

científicos que representam a maioria dos estudos (57%), seguidos pelas publicações de 

conferências (Figura 2.5).  

Do total dos documentos analisados para esta RL, os artigos mais citados contam com 22 

citações cada, são ambos relativamente recentes (2011 e 2013), indexados na Scopus e, 

enquanto que o “Celestial ecotourism: New horizons in nature-based tourism” de Weaver 

(2011) se insere no cluster 1 (Teorização do conceito de astroturismo), o “’Astronomical 

Tourism’: The Astronomy and Dark Sky Program at Bryce Canyon National Park” de 

Collison e Poe (2013) enquadra-se no cluster 3.2 (Educação, workshops e qualificação) 

(Tabela 2.1). 
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No que respeita aos autores com mais publicações sobre o astroturismo, Labuda, M. lidera o 

ranking com 3 artigos, existindo mais 4 autores com 2 documentos publicados dentro desta 

temática (Hearnshaw J.B.; Ibrahim, I.A.; Safiai, M.H. e Rodrigues, Á.) (Figura 2.6). 

Quanto aos países e continentes com mais estudos neste campo, ao nível dos países o Reino 

Unido e os EUA lideram com 5 publicações cada, mas no que concerne a contagem por 

continente, a Europa é quem vai á frente com 17 publicações (Figuras 2.7 e 2.8). 

Finalmente, a análise das metodologias dos documentos revelou que uma grande parte da 

investigação (59%) se baseava em métodos qualitativos, seguidos de métodos mistos (23%), e 

de métodos quantitativos (18%). 

A terceira pergunta de investigação foi a seguinte: “Que lacunas existem na investigação 

sobre astroturismo que os futuros estudos podem colmatar?”. Assim, com base na leitura dos 

documentos apresentados e a par dos resultados obtidos, futuramente, os investigadores 

devem procurar definir e delimitar o conceito do astroturismo, diferenciar as suas tipologias 

(observação terrestre vs turismo espacial, entre outras) e, uma vez que se trata de um turismo 

de sensações e experiências, que pode ser associado a outras iniciativas, deve procurar-se de 

igual forma articular esta prática com diferentes atividades turísticas que se complementem, 

de modo a disponibilizar aos visitantes uma oferta completa, inovadora e atrativa.  

Ainda, no âmbito da área do turismo, a criação de Parques e Reservas Dark Sky e Starlight, 

que permitem a observação do céu noturno longe das luzes ensurdecedoras das cidades, é uma 

das iniciativas que deve ser estudada, nomeadamente no que diz respeito aos seus efeitos, no 

quadro do turismo sustentável e na sua relação com as comunidades recetoras e aos impactos 

de natureza ambiental que são gerados nos territórios onde se inserem estes sítios certificados, 

bem como quanto à sua articulação com outras ofertas turísticas já existentes.  

Posteriormente, de forma a dar resposta a uma outra falha, sugere-se também que futuras 

investigações centrem os seus esforços no caminho, a percorrer, que possa levar o 

enquadramento do céu estrelado a fazer parte das classificações UNESCO (Tabela 2.3).  

5.2. Discussão de resultados e sugestões de futuras investigações 

A RL efetuada permite tirar algumas conclusões, estando a primeira relacionada com a 

problemática que rodeia a definição de um conceito único de astroturismo. Assim, apesar de 
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não se verificar a existência de ideias ou pensamentos em confronto direto, a falta de 

consenso associada à construção de uma definição homogénea, configura um assunto que 

ainda hoje divide opiniões, o que se pode explicar pelo facto do astroturismo transportar, na 

sua construção, uma ambição positiva, moderna e socialmente bem aceite e, em simultâneo, 

ser uma temática recente, na sua abordagem e modelo de edificação (Atkinson, 2007; Charlier 

& Bourgeois, 2013; Cooper et al., 2018; Fayos-Solá et al., 2014; Matos, 2017). 

Não obstante, existem três pontos de vista que sobressaem no panorama global da teorização 

do conceito e são eles: (1) a definição apresentada por Fayos-Solá et al. (2014), que enaltecem 

o valor do céu noturno e do património astronómico e arqueoastronómico dos destinos 

turísticos, bem como o contributo que o astroturismo oferece na partilha de conhecimento e 

formação de capital humano, no que diz respeito aos visitantes e à comunidade anfitriã, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento local; (2) a conceptualização defendida pelos 

autores Charlier e Bourgeois (2013) , que reconhecem a ligação ancestral do astroturismo e 

identificam os astroturistas como pessoas que procuram novas experiências sensoriais e 

cognitivas que complementem a sua visita; (3) e, por fim, a visão de Soleimani et al. (2019) 

que posicionam o astroturismo como um TIE, afastado das atividades massificadas e 

assinalado por reconhecer necessidades específicas dos turistas em observar determinados 

fenómenos celestes, disponibilizando experiências únicas, que podem ser consideradas um 

produto de nicho. 

No entanto, tendo como ponto de partida as diversas definições conceptuais que resultaram da 

leitura dos 42 documentos que serviram de base a este estudo, importa salientar que todos os 

autores citados (e.g., Charlier & Bourgeois, 2013; Fayos-Solá et al., 2014; Ibrahim et al., 

2015; Iwaniszewski, 2015; Korlević e Krajnović, 1999; Soleimani et al., 2019) convergem 

num ponto, identificando o astroturismo como a prática de atividades turísticas centradas na 

astronomia e na observação de fenómenos celestes, quer por astrónomos profissionais ou 

amadores e, parece ser consensual, a opinião partilhada de que o turismo astronómico é um 

fenómeno em crescimento e cada vez mais procurado. 

Neste sentido, apesar do conjunto de documentos analisados ser reduzido, é possível afirmar 

que ao nível da construção do conceito, o astroturismo ainda se encontra numa fase 

embrionária, caracterizada por uma definição pouco estabilizada entre a comunidade 

científica e com contornos muito ténues, no que diz respeito à delimitação de fronteiras 
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teóricas que ilustrem esta atividade. Assim, numa tentativa de desenhar um quadro teórico 

mais abrangente e completo, desenvolvemos uma definição própria de astroturismo, tendo por 

base os contributos dos 42 artigos analisados para a presente investigação, que a seguir se 

apresenta: 

O astroturismo corresponde à prática crescente de atividades turísticas de natureza 

diversa, inovadoras, integradas e atrativas, centradas na observação dos céus 

noturnos e fenómenos celestes, em especial em espaços naturais, contribuindo para 

o envolvimento, reforço e participação das comunidades locais e para o 

desenvolvimento dos territórios de baixa densidade, promovendo a sua economia, 

ambiente e sustentabilidade. Olhado como milenar fio condutor da humanidade, o 

céu estrelado deve ser sentido e valorizado pelos visitantes e turistas, na sua 

diversidade, como património histórico, social, científico, contemplativo, simbólico e 

transversal, contribuindo para a qualificação dos destinos turísticos, valores 

ecológicos e para própria experiência cognitiva e emocional. 

Posteriormente, em relação ao caminho percorrido pelo astroturismo até ao presente, os 

documentos analisados apoiam a conclusão de que este fenómeno só chamou a atenção dos 

estudiosos nas últimas três décadas. A publicação de pesquisas realizadas neste campo entre 

1998 e 2019 mostra que uma maior quantidade de publicações académicas surgiu a partir de 

2012, como resultado do crescente interesse dos turistas em atividades relacionadas com o céu 

noturno, combinado com a comunidade académica, astrónomos, tendências ecológicas, 

movimentos entre associações e redes de parques e reservas naturais para concentrar esforços 

em diversas tentativas de reduzir a poluição luminosa. 

 Estas são provavelmente as razões pelas quais a maioria dos estudos nesta área se concentra 

nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, países desenvolvidos com densidades 

populacionais elevadas, onde os efeitos negativos da poluição luminosa foram mais 

rapidamente notados e a necessidade de proteger o céu noturno através da criação de reservas 

e locais certificados para permitir a sua observação foi sentida mais cedo do que em países 

mais pequenos. Só recentemente a humanidade tomou verdadeiramente consciência da 

dramática trajetória dos acontecimentos que obscureceram os céus estrelados, voltando assim 

pela primeira vez a sua atenção para o preocupante problema da poluição luminosa. 

Em consequência, surgiu a necessidade de desenvolver um quadro normativo que pudesse 

enquadrar este processo de proteção dos céus e a crescente procura por atividades de 

astroturismo, levando à certificação de locais naturais protegidos, por instituições como a IDA 
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e a Fundación Starlight como, por exemplo, Parques e Reservas Dark Sky e Starlight, que 

podem ser encontrados por todo o globo e que crescentemente foram configurando propostas 

de visitação turística e de mobilização empresarial, contando com o apoio de um conjunto de 

fundações, entre elas a ICOMOS/UNESCO e a própria OMT. E, é nestes locais certificados 

que a observação de estrelas e outros fenómenos celestes, consubstanciam uma crescente 

procura plasmada, por exemplo, na visita às nórdicas auroras boreais, abrindo as portas por 

tudo aquilo que representa, a uma possível classificação pela UNESCO, do céu noturno em 

geral, como Património da Humanidade. 

Paralelamente a toda esta trajetória de valorização e construção de identidade, o céu noturno 

começou a ser olhado também como um recurso turístico, capaz de acarretar benefícios para 

as comunidades locais, através do desenvolvimento socioeconómico e cultural das regiões, 

sendo enquadrado por alguns estudiosos no campo do TIE e considerado um produto de 

nicho, crescentemente procurado por turistas com necessidades e desejos singulares (Collison 

& Poe, 2013; Rodrigues & Filipe, 2016; Soleimani et al., 2019). Naturalmente, com o 

aumento da procura por atividades relacionadas com o céu noturno, torna-se imperativo 

compreender quais as intenções, comportamentos e processos de seleção que antecedem a 

escolha e contribuem para a formação da imagem afetiva de um destino de astroturismo, 

permitindo adequar a oferta às expectativas e necessidades dos turistas, pelo que, a pesquisa 

neste campo seria profícua tanto para gestores dos destinos, territórios onde se inserem, 

estratégias de desenvolvimento e naturalmente para os stakeholders locais. 

Adicionalmente, por se integrar no perfil do turismo sustentável dos territórios de baixa 

densidade e a par da escassez de estudos empíricos baseados em teorias e modelos de 

desenvolvimento regional, seria igualmente interessante estudar o papel do astroturismo neste 

âmbito, nomeadamente na perspetiva das redes colaborativas, sustentadas nos modelos de 

inovação da tripla, quádrupla e quíntupla hélix, que ocupam já um lugar de destaque nas 

políticas de desenvolvimento regionais, sendo comumente aceites pela comunidade científica, 

algo que poderá contribuir para a diversificação, desenvolvimento e qualificação da oferta 

turística local, enquadrando-se nas temáticas mais recentes, estudadas nos clusters 2 e 3.4. 

Neste seguimento, o interesse acrescido pelo astroturismo, a par da certificação dos locais, 

levou a que fosse necessário pensar numa forma sustentável de utilizar o recurso céu noturno, 

possibilitando o desenvolvimento comunitário, a geração de riqueza e atração de turistas, 
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numa perspetiva não prejudicial para os ecossistemas (Jacobs et al., 2019). Assim, foram 

surgindo, um pouco por todo o mundo, relatos de experiências relacionadas com a construção 

de observatórios astrofísicos, utilizados para fins científicos, práticas religiosas, estudo da 

astronomia e desenvolvimento de experiências turísticas, evidenciando a importância do céu 

noturno no quotidiano e desenvolvimento dos povos e posicionando-o como um valioso 

recurso comercializável, quando em condições ótimas de proteção (Espartero et al., 2017; 

Gómez & Crispín, 2018 ; Ibrahim et al., 2012; Ibrahim et al., 2015).  

Não obstante, verifica-se a existência de uma escassez de estudos sobre a complementaridade 

da prática de astroturismo com outras atividades turísticas já existentes e, apesar da questão 

ambiental configurar uma das principais preocupações quando se fala de astroturismo, será 

necessário aprofundar quais os efeitos desta atividade turística para o ambiente e também pata 

o desenvolvimento de comunidades, países e regiões.  

Resumidamente, através da RL efetuada, foi possível agregar toda a informação existente 

sobre astroturismo, segundo as mais variadas perspetivas e contextos, permitindo perceber em 

que patamar de investigação este tema se encontra e qual o caminho que deve ser seguido no 

futuro. Atualmente, para além da necessidade de estabilização do conceito de astroturismo, a 

par das preocupações ambientais ligadas a este tema e à problemática da poluição luminosa a 

si associada, é importante que se procure preservar e valorizar o património astronómico e 

arqueoastronómico e que se investigue os efeitos dos locais certificados para a prática de 

astroturismo, seja para o ambiente, para as práticas sustentáveis de turismo e para o 

desenvolvimento das comunidades.  

Na sua essência, o astroturismo, não só se traduz num novo conceito de turismo, como 

também está dotado de valor acrescentado para a região ou contexto em que se poderá inserir, 

impulsionando a economia local, promovendo a região ou país e agregando práticas de 

desenvolvimento sustentável, pelo que deve ser um tema a investigar futuramente sob as 

perspetivas mencionadas, para que lhe seja atribuído o merecido reconhecimento.  
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Tabela 2.3. Sugestões de investigação por cluster 

Sugestões de investigação 

Cluster Linha de investigação 

1- Teorização do conceito de 

astroturismo  

- Estabilizar e delimitar a definição de astroturismo; 

- Definir o caminho a seguir para que o céu noturno seja classificado 

como Património da Humanidade (UNESCO). 

2- Oportunidades, sustentabilidade e 

recursos 

- Identificar e caraterizar os efeitos e contributos dos locais 

certificados para a prática de astroturismo (Parques e Reservas 

Dark Sky e Starlight) para o ambiente, para as práticas de turismo 

sustentável e para as comunidades recetoras; 

- Estudar o papel do astroturismo no desenvolvimento regional, 

através da ótica do turismo de interesse especial; 

- Desenvolver estudos empíricos no âmbito do astroturismo, tendo 

por base as redes de colaboração e os modelos das hélix (triple, 

quadruple e quintuple). 

3- Experiências Mundiais 

- Identificar e caraterizar os antecedentes comportamentais da 

escolha de um destino de astroturismo (intenções, comportamentos 

e processos de seleção) e o processo de formação da imagem 

afetiva; 

- Estudar a articulação da prática de astroturismo com outras 

atividades turísticas existentes; 

- Investigar quais os efeitos deste tipo de turismo para o ambiente e 

o desenvolvimento de comunidades, países e regiões. 

Fonte: autores 

6. Conclusões 

O presente trabalho abordou o atual estado da investigação científica sobre o astroturismo, 

seguindo uma metodologia qualitativa. Assim, através da RL efetuada, foi possível analisar 

todos os documentos que foram publicados nestas bases de dados, sobre este tema, até ao ano 

de 2019, permitindo obter uma visão integrada sobre o caminho percorrido pelo astroturismo 

e contribuindo com novas sugestões de investigação que complementem o quadro científico 

deste campo de pesquisa. 

Na ausência de uma definição consensual de astroturismo, foi possível comprovar que, ao 

nível regional, o astroturismo tem potencial para funcionar como uma alavanca territorial, 

surgindo como alternativa não massificada face a outros tipos de atividades turísticas, 

distinguindo-se por ser uma experiência única que combina as características de um céu 

noturno de qualidade, com atributos e infraestruturas terrestres adequados, podendo, ou não, 

ser associado a outros produtos complementares (Collison & Poe, 2013; Lacoste & Navarrete, 

2014; Rodrigues & Filipe, 2016). Atendendo aos resultados obtidos, o astroturismo comporta 

potenciais benefícios a nível do turismo, educação, religião, desenvolvimento sustentável e 

cultural. 
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Consequentemente, uma vez que se trata de uma prática turística cada vez mais procurada, 

torna-se necessário compreender o papel dos astros no desenvolvimento dos povos, qual a sua 

importância na religião e no quotidiano das pessoas, qual o impacto da crescente procura 

desta forma seletiva de turismo, quais os fatores que antecedem a escolha de um destino de 

astroturismo e formam a imagem de destino e qual é a função dos Parques e Reservas Dark 

Sky e Starlight no desenvolvimento sustentável e local, ao mesmo tempo que se procura 

contornar a problemática crescente do fenómeno da poluição luminosa (Jacobs et al., 2019).  

No entanto, o sucesso do astroturismo não depende apenas da proteção do céu noturno, mas 

também da organização dos recursos e criação de parcerias entre os agentes locais 

(empresários, operadores turísticos, representantes da comunidade, gestores do destino, 

astrónomos, etc), nomeadamente através dos modelos de governança em rede, para melhorar a 

oferta turística do destino e desenvolver um produto de excelência, comercializável e 

sustentável (Jacobs et al., 2019). 

O astroturismo é, portanto, um fenómeno em expansão que, apesar do interesse crescente dos 

investigadores, tem ainda um longo caminho a percorrer como campo académico, tornando 

esta área um desafio com potencial promissor. Os resultados da presente revisão bibliográfica 

contribuem para o desenvolvimento deste TIE, mapeando o estado da arte das publicações 

sobre astroturismo e identificando novas linhas emergentes de investigação que podem 

assegurar que este fenómeno seja estudado de forma mais sistemática. 

Financiamento 

Este trabalho é apoiado por fundos nacionais, através da FCT- Fundação Portuguesa para a 

Ciência e Tecnologia no âmbito do projeto UIDB/04011/2020.  
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CAPÍTULO 3 

Astroturismo: Visões dos stakeholders sobre uma proposta de turismo de interesse 

especial no Vale do Tua 4 

Resumo | 

O astroturismo integra-se no perfil do turismo sustentável dos territórios de baixa densidade, 

centrado na valorização do céu noturno. No quadro da trajetória mundial de desenvolvimento 

dos Destinos Turísticos Starlight (DTS), pretendeu-se avaliar se diferentes stakeholders 

regionais mostram interesse neste tipo de oferta no Vale do Tua, com a finalidade de 

impulsionar atividades de astroturismo, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico 

local. Os resultados das entrevistas semiestruturadas revelaram que, apesar do 

desconhecimento inicial sobre os conceitos de astroturismo e DTS, os stakeholders 

compreenderam e apoiam o astroturismo como instrumento de desenvolvimento local. Este 

estudo tem implicações na diversificação e qualificação da oferta turística, com impactos 

positivos no desenvolvimento regional e que, pelo seu caráter inovador, permitirá ampliar a 

abordagem de novas temáticas científicas e o reforço de algumas já existentes, favorecendo a 

ligação entre o ensino e a comunidade, evidenciando a emergência de novas áreas de 

investigação e suportando o desenvolvimento de novos cursos e especializações. 

Palavras-Chave | Astroturismo, Stakeholders, Desenvolvimento Sustentável, Destino 

Turístico Starlight, Comunidade Local  
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1. Introdução 

O turismo corporiza um fator essencial para o progresso socioeconómico de países e regiões, 

afirmando simultaneamente o seu perfil dominante, transversal e globalizador (Breda, 2010; 

Breda & Costa, 2013), enquanto os turistas procuram um campo de emoções positivas, 

experiências de lazer, cultura e relaxamento e a apropriação dos elementos e recursos 

primários dos territórios, tais como a paisagem, natureza, património e experiências 

gastronómicas únicas, estabelecendo diferentes vínculos com as comunidades visitadas 

(Marques, 2005).  

A esta questão das motivações, junta-se a natureza da malha fina empresarial dos diferentes 

tipos de organização que desempenham um importante papel no desenvolvimento económico, 

regional e local, podendo beneficiar da presente globalização que pode ser encarada como 

uma oportunidade para que o tecido económico retire benefícios do mercado global e, para 

que estas instituições ultrapassem eventuais ameaças e desenvolvam uma posição estratégica, 

os destinos turísticos devem encorajar a emergência de grupos e a criação de redes e parcerias 

fortes entre ambos os setores, público e privado (Breda, 2010). Nesta sequência, o 

astroturismo pode atrair segmentos específicos de mercado, uma vez que este tipo de 

atividades se baseiam no desejo e interesse particulares de determinados turistas em praticar 

novas atividades relacionadas com o céu noturno, consubstanciando simultaneamente, uma 

forma de Turismo de Interesse Especial (TIE) (Soleimani, Bruwer, Gross, & Lee, 2019). 

O fenómeno do astroturismo, corporiza uma emergência recente, resultando de uma 

afirmativa e histórica procura cultural, científica e turística, ancorada nas crescentes 

preocupações ecológicas e ambientais face à deterioração do céu noturno, elevando-o, neste 

quadro, a um bem raro, valioso e disputado, propiciando novas oportunidades e experiências 

sensoriais, emotivas e contemplativas, próprias de um destino sustentável e natural, pese o 

facto do turismo astronómico representar um segmento menos estudado do turismo 

sustentável (C-Sánchez; Sánchez-Medina, Alonso-Hernández, & Voltes-Dorta, 2019; Fayos-

Solá, Marín, & Jafari, 2014; Hänel, 2010; Matos, 2017).  

Deste modo, a existência de uma oferta regional de astroturismo permitirá alargar e reforçar 

uma experiência turística singular e diferenciadora, no quadro do Parque Natural Regional do 

Vale do Tua (PNRVT) e em cuja cocriação se envolvem os diferentes stakeholders e distintas 

visões (Kastenholz & Sparrer, 2009), procurando qualificar o território e posicionando-o, de 
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forma gradual, como espaço de emoções, sensações, alternatividade, sociabilidades e 

pertença. 

A literatura consultada (e.g., Fayos-Solá et al., 2014; Ibrahim, Safiai, & Jamsari, 2015; 

Korlević & Krajnović, 1999; Labuda, Pavličková, & Števová, 2016; Lima, Pinto da Cunha, & 

Peixinho, 2016; Marín, Wainscoat, & Fayos-Solá, 2010; Soleimani et al., 2019), não 

evidenciou nenhuma investigação que aborde a temática do astroturismo na perspetiva desta 

investigação, demonstrando, desta forma, o seu caráter inovador e singular, uma vez que este 

estudo visa auscultar diferentes stakeholders regionais e aferir qual o seu interesse numa 

oferta de astroturismo, procurando servir de ponto de partida para o desenvolvimento de um 

projeto dessa natureza e criação de um DTS no PNRVT.  

Assim, o presente artigo segue a estrutura tradicional: depois deste ponto introdutório, segue-

se a secção da revisão de literatura, onde se incluem os contributos dos estudos realizados 

nesta área ao longo dos últimos anos, incidindo nos subtemas ‘Astroturismo: Preservar o céu, 

olhar a estrelas’ e ‘O céu: Recurso turístico e sustentável’. Posteriormente, segue-se uma 

descrição detalhada da metodologia de investigação adotada para a recolha e tratamento de 

dados da investigação, apresentando as variáveis e respetivas dimensões em análise. De 

seguida, apresentam-se os resultados obtidos e a discussão dos mesmos, comparando a 

informação resultante do Iramuteq com a revisão de literatura e, por fim, tecem-se as 

considerações finais, onde se fez uma referência às implicações teóricas e práticas, bem como 

às limitações e sugestões de futuras investigações. 

2. Revisão de literatura 

2.1. Astroturismo: Preservar o céu, olhar a estrelas 

A história, o quadro civilizacional e a memória coletiva evidenciam o milenar fascínio e 

ligação do Homem aos céus estrelados, manifestados na curiosidade, espanto, interrogação e 

religiosidade (Iwaniszewski, 2015), resultado de um cruzamento de interações do qual 

emergiu a sua identidade multidimensional (Charlier & Bourgeois, 2013). 

Historicamente, o astroturismo teve na sua génese uma procura natural, cultural e científica, 

levando à contemplação das estrelas e outros fenómenos celestes, evoluindo e abrindo as 

portas ao aparecimento de crescentes experiências sensoriais, corporizando uma nova e 
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apelativa oferta emocional e contemplativa, rara e distinta, que o turismo sempre valoriza, 

lançando-se numa recente trajetória, que implica uma abordagem atenta, criteriosa e plural 

(Iwaniszewski, 2015). 

O turismo astronómico, embora seja um fenómeno multifacetado, multidimensional e se situe 

no cruzamento de vários tipos de interações com as sociedades (Charlier & Bourgeois, 2013; 

C-Sánchez et al., 2019), tem vindo a tender, em alguns contextos, para uma crescente 

mercantilização e a integrar-se no turismo massificado, configurando-se, contudo, como um 

potencial das zonas protegidas e dos vastos territórios de baixa densidade, tal como no 

Alqueva, em Portugal, tendo o mesmo suscitado interesse acrescido por académicos, 

profissionais do turismo, turistas e fotógrafos, dado o seu valor como ferramenta de 

desenvolvimento sociocultural e o contacto próximo com a natureza, a cultura e a 

tranquilidade que não se tem numa cidade (Rodrigues, Rodrigues, & Peroff, 2015). 

Para Ibrahim et al. (2015), o astroturismo consubstancia um conjunto de atividades turísticas, 

baseadas na ciência da astronomia e no uso de equipamentos astronómicos para a observação 

dos corpos celestes, enquanto Korlevic e Krajnovic (1999) o definem como uma forma 

seletiva de turismo, centrada na rara beleza do céu noturno. No entanto, da literatura 

consultada, emerge uma definição mais sólida e abrangente, defendida por Fayos-Solá et al. 

(2014), em que o astroturismo é caracterizado como a atividade dos viajantes que procuram 

usar o recurso natural das paisagens noturnas para atividades de lazer, relacionadas com a 

astronomia e conhecimento.  

Outros, sugerem que o astroturismo seja enquadrado, quer como modo de deslocação e de 

visita a centros naturais e científicos para a prática da astronomia e observação de fenómenos 

celestes, quer para a descoberta de sítios identitários ligados a essa conceção no passado, 

sendo possível concluir que a sua definição é ainda um processo em construção, ténue e 

pouco estabilizado nas suas delimitações e fronteiras (Charlier & Bourgeois, 2013). 

Nesse sentido, houve necessidade de, tendo em consideração os múltiplos estudos analisados 

e os conceitos que emergiram dos mesmos, bem como da perspetiva e reflexão gerada pela 

investigação, construir uma definição própria de astroturismo, adotada no presente estudo, 

referindo que:  
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O astroturismo corresponde à prática crescente de atividades turísticas de natureza diversa, 

inovadoras, integradas e atrativas, centradas na observação dos céus noturnos e fenómenos 

celestes, em especial em espaços naturais, contribuindo para o envolvimento, reforço e 

participação das comunidades locais e para o desenvolvimento dos territórios de baixa 

densidade, promovendo a sua economia, ambiente e sustentabilidade. 

Estes conceitos, sustentados na luz das estrelas como um verdadeiro recurso, consubstanciam-

se em cerca de 44 Parques Mundiais e Reservas Starlight, com as designações Parque Dark 

Sky, Reserva Dark Sky e Reserva Starlight (Charlier & Bourgeois, 2013). Destes sítios com 

chancela, emergem também os DTS, locais certificados e visitáveis que compreendem o 

desenvolvimento de atividades turísticas baseadas no céu noturno, apresentando excelente 

qualidade do mesmo (Rodrigues et al., 2015). 

A valorização cósmica insere-se numa trajetória inversa à sua própria retração, remetendo a 

sua observação para geografias restritas, cada vez mais confinadas a santuários e reservas 

naturais, locais remotos, observatórios e planetários artificiais (C-Sánchez et al., 2019; Marín 

et al., 2010), gerando um impulso do fenómeno crescente do movimento em defesa do céu 

estrelado, face à galopante poluição luminosa que cresce à média de 6% ao ano (Betz, 2017), 

fazendo com que cerca de 2/3 da humanidade fique impossibilitada de contemplar o céu 

estrelado (Wainscoat, 2009). Esta perda ambiental, associada à modernidade de matriz mais 

urbana, faz perigar um elemento essencial da nossa civilização (Marín et al., 2010), impondo 

a proteção dos céus, a diminuição de impactos perturbadores da vida selvagem e ecossistemas 

e nas interações da biologia, espécies e ecologia em geral (Lima et al., 2016). 

2.2. O céu: Recurso turístico e sustentável 

A proteção, valorização e requalificação ambiental integra-se num crescente movimento de 

salvaguarda natural, favorecendo a perspetiva do TIE, que a Organização Mundial do 

Turismo (OMT) define como uma procura selecionada por uma pessoa, ou grupo de pessoas, 

face a um tema ou oferta específica que as motiva, associada a um centro, destino ou território 

turístico (Tanrısevdi & Çavuş, 2003).  

Ao contrário do turismo em massa, o TIE baseia-se no reconhecimento das necessidades e 

motivações particulares do turista e na personalização de experiências, mediante os seus 

interesses individuais, para que lhes seja disponibilizado um produto único e exclusivo, ao 
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qual o turismo tem vindo a prestar uma crescente atenção, nomeadamente à oferta de produtos 

de nicho e à diversificação de experiências e atividades conexas, sendo que, a possibilidade de 

atrair um segmento de mercado específico configura uma vantagem competitiva de qualquer 

destino (Soleimani et al., 2019; Weaver, 2011). 

Para Eusébio, Kastenholz e Breda (2014), o turismo configura uma alavanca para o 

desenvolvimento regional, pese o facto de gerar impactos aos níveis ambiental, económico e 

sociocultural (Breda & Costa, 2013). Um dos maiores desafios do turismo é o seu 

desenvolvimento sustentável, ressalvando-se contudo, a complexidade decorrente dos 

modelos de desenvolvimento do mesmo que, ‘(…) se não for planeado pode destruir os 

recursos dos quais depende’ (Breda & Costa, 2013, p.686), fazendo com que exista uma 

necessidade de articulação, planeamento, gestão, território, promoção e stakeholders, 

implicando construir um modelo de governança e de rede que assegure, simultaneamente, os 

recursos endógenos, o envolvimento das comunidades e o controlo democrático do processo, 

garantindo a sustentabilidade da procura (Bramwell, 2006; Breda & Pato, 2014; Jacobs, Du 

Preez, & Fairer-Wessels, 2019).  

Assim práticas associadas ao turismo em geral e ao sustentável em particular, exigem uma 

abordagem multidisciplinar, sendo vital a intervenção dos governos locais, políticos, gestores 

de patrimónios e empresas, uma vez que os destinos são percecionados como sistemas 

planeados e complexos, onde existem e operam múltiplos stakeholders, com vários graus de 

influência nos processos de tomada de decisão, com especial destaque para o papel decisivo 

das comunidades locais (Bramwell, 2006; Breda & Pato, 2014). 

3. Metodologia 

Este estudo baseia-se numa metodologia qualitativa, sob a forma de entrevistas 

semiestruturadas, aplicadas a uma amostra de 10 stakeholders regionais. Numa primeira etapa 

da investigação, optou-se por selecionar apenas alguns agentes locais, marcar as entrevistas 

individualmente, gravar as respostas e, mais tarde, transcrevê-las na íntegra. 

A metodologia qualitativa induz o desenvolvimento de novas teorias, ao permitir uma análise 

de dados abstratos e o alargamento da dimensão epistemológica dos investigadores, gerando 

contributos inovadores e singulares (Bansal, Smith, & Vaara, 2018). Deste modo, os estudos 

que utilizam esta metodologia são capazes de analisar um fenómeno mais profunda e 
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detalhadamente, potencializando certas características do mesmo, não observadas por estudos 

quantitativos, motivo esse que contribuiu para a escolha de um modelo qualitativo para 

conduzir o presente estudo, uma vez que se trata de um tema ainda pouco investigado e é 

necessário começar por auscultar quem está diretamente no terreno e pode vir a ter interesse 

na temática que se aborda, aprofundando desta forma o conhecimento sobre a temática. 

Assim, de uma listagem de vários stakeholders regionais de relevante importância para o 

projeto de astroturismo no PNRVT, optou-se por, numa primeira etapa, entrevistar uma 

amostra restrita (Tabela 3.1), possibilitando o envolvimento direto dos ‘atores’ alvo da 

investigação, através da auscultação do mercado e da comunidade e oferta regionais.  

Tabela 3.1. Caracterização dos entrevistados 

Tipologia da organização / 

empresa 
Nº de entrevistas realizadas Principais características 

Operadores com negócios no 

terreno 
2 (Magnífico Douro; Naturthoughts) 

Empresas especializadas na 

oferta turística regional. 

Organizações diretamente 

ligadas ao turismo 
3 (AETUR; CCDR-N; CIMDOURO) 

Organizações de gestão turística 

e territorial. 

Outras organizações 

5 (PNRVT; Município de Alijó; 

UTAD, IPB Mirandela; Fundação 

Museu do Douro) 

Instituições de qualificação do 

conhecimento, território e 

turismo. 

Fonte: autores 

As entrevistas seguiram um guião semiestruturado, que teve por base as seguintes dimensões 

e sub-dimensões, assim como a sua sustentabilidade teórica em diversos estudos sobre a 

temática em estudo (Tabela 3.2).  
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Tabela 3.2. Dimensões das entrevistas 
Dimensões Sub-dimensões Autores 

Astroturismo 

Qual a sua relação com o céu noturno? Costuma observar o 

céu estrelado ou outros fenómenos celestes? / Teria interesse 

em participar em atividades que decorressem no período 

noturno, com vista a contemplar estrelas e outros fenómenos 

celestes?  

Hänel (2010); 

Iwaniszewski (2015); 

Fayos-Solá et al. 

(2014); 

Matos (2017); 

Soleimani et al. (2019) 

Poluição 

No desempenho da sua atividade/negócio adota medidas de 

desenvolvimento sustentável e/ou de proteção ambiental? 

Verifica a existência correlação entre a sustentabilidade 

ambiental e a melhoria do desempenho da sua atividade 

económica? / Vê alguma vantagem ou desvantagem na 

existência de um céu noturno despoluído, onde seja possível 

a observação das estrelas, para a seleção/escolha de um 

destino turístico? / Já alguma vez ouviu falar em ‘poluição 

luminosa’? Preocupa-se com este género de poluição, em 

particular? 

Lima et al. (2016) ; 

Marín et al. (2010); 

Betz (2017);  

Wainscoat (2009) 

Desenvolvimento 

Valoriza o envolvimento e a participação da comunidade 

local, nas atividades de turismo da região? /Acha que, de um 

modo geral, um território salvaguardado e natural é, 

tendencialmente, mais propício à fixação da população e ao 

desenvolvimento geral? Porquê? 

Akinci e Kasalak 

(2016);  

Bramwell (2006); 

Breda (2010); 

Kastenholz e Sparrer 

(2009)  

Destinos Turísticos 

Starlight 

Já alguma vez ouviu falar em Destinos Turísticos Starlight? 

Tem conhecimento da prática de Astroturismo ou da 

existência de DT Starlight? / Quais seriam os benefícios e os 

custos (vantagens/desvantagens) da existência de uma oferta 

de astroturismo e da criação de um DT Starlight no PNRVT 

para: 

- a sua instituição/organização/empresa; 

- para a oferta turística da região; 

- para os operadores turísticos; 

- para as comunidades?/A sua organização estaria interessada 

em fazer parte ou apoiar a criação de um DT Starlight no 

PNRVT? 

Charlier e Bourgeois 

(2013);  

Rodrigues et al. (2015) 

Fonte: autores 

Os dados qualitativos foram submetidos à análise de conteúdo conforme o modelo de Bardin 

que consiste num ‘conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens’ (Bardin, 

1977, p. 38).  

Para tratamento lexical das entrevistas recorreu-se ao software Iramuteq (Interface de R pour 

lês Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires) desenvolvido por Pierre 

Ratinaud (2009). Através do software aplicamos o método da classificação hierárquica 

descendente (CHD) e a nuvem de palavras. 

A primeira análise classifica os diferentes segmentos de texto (ST) de acordo com os seus 

respetivos vocábulos (Camargo & Justo, 2013). O objetivo deste método é a obtenção de 

classes de ST que compartilhem o mesmo vocabulário entre si e diferente dos ST das 
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restantes classes. A nuvem de palavras consiste numa análise lexical mais simples, no entanto 

de fácil interpretação, em que os vocabulários são agrupados e organizados graficamente em 

função da sua frequência (Camargo & Justo, 2013). 

4. Análise dos resultados 

Através da utilização do software Iramuteq, obtivemos dados sobre a massa de informação 

textual: o corpus contém dez textos, ou seja, dez unidades de contexto inicial (UCI), 

separados em 218 segmentos de textos (ST) com aproveitamento de 72,48%. Emergiram 7259 

ocorrências, sendo 1260 palavras distintas e 694 que apareceram uma única vez. 

Da leitura da extração da nuvem de palavras, verificamos que as principais palavras-chave e 

as respetivas ocorrências no discurso dos entrevistados foram: estar (70), atividade (56), mais 

(52), local (45), comunidade (45), céu (43), vantagem (41), território (37), estrela (36) e 

noturno (34), toda elas relacionadas com o tema abordado, destacando-se as palavras 

‘comunidade’, ‘vantagem’ e ‘território’, conceitos importantes abordados ao longo do artigo e 

que traduzem a visão dos stakeholders, que relacionam o astroturismo com os residentes 

locais e o territórios, reconhecendo as suas vantagens (Figura 3.1). 

Figura 3.1. Nuvem de palavras 

Fonte: autores - Iramuteq 
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Os resultados obtidos através da classificação hierárquica descendente (CHD) permitiram-nos 

identificar que o conteúdo analisado foi categorizado em quatro classes, cuja designação foi 

atribuída pelo Iramuteq e irá ser apresentada mais à frente: classe 1 com 51 ST (32,28%), 

classe 2 com 42 ST (26,58%), classe 3 com 35 ST (22,15%) e classe 4 com 30 ST (18,99%). 

Verificamos, ainda, uma maior proximidade entre as classes 1 e 2. A figura 3.2 ilustra a 

relação entre as classes: 

 

Figura 3.2. Relação entre classes - CHD 

Fonte: autores - Iramuteq 

Os resultados da classe 1 serão exibidos no ponto ‘Envolvimento das comunidades locais’, os 

resultados da classe 2 no domínio denominado ‘Considerações práticas’, os resultados da 

classe 3 no ponto ‘Astroturismo’ e, por fim, os resultados da classe 4 em ‘Conceitos e criação 

de um DTS no PNRVT’. 

Adicionalmente, é importante salientar que os resultados aqui apresentados correspondem aos 

valores de p <0.0001 em todas as classes, pelo que, não se verificou a necessidade de 

apresentar os valores discriminados nem destacar qualquer caso em particular. 
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Por fim, é importante ressalvar que, na descrição e discussão dos resultados, a ordem das 

classes deixa de ser a ordem numérica atribuída pelo Iramuteq, para que as informações 

apresentadas se encontrem em concordância com a ordem dos conteúdos presentes na revisão 

de literatura, facilitando a leitura do artigo. Desse modo, a apresentação descritiva dos 

resultados inicia-se com a classe 3 ‘Astroturismo’, seguindo-se a classe 4 ‘Conceitos e criação 

de um DTS no PNRVT’ e a classe 1 ‘Envolvimento das comunidades locais’, terminando 

com a classe 2 ‘Considerações práticas’. 

4.1. Astroturismo  

No que diz respeito à classe 3, as palavras que a formam são: ‘noturno’ (χ2=129,92); ‘estrela’ 

(χ2=90,09); ‘observar’ (χ2=74,65); ‘celeste’ (χ2=62,56); ‘período’ (χ2=41,55); ‘despoluir’ 

(χ2=41,55); ‘céu’ (χ2=39,42); ‘interesse’ (χ2=36,39); ‘existência’ (χ2=33,54); ‘escolha’ 

(χ2=33,54); ‘relação’ (χ2=32,41) e ‘vantagem’ (χ2=21,18), sendo evidente que esta classe 

engloba palavras relacionadas, mais diretamente, com o astroturismo.  

30% das pessoas não têm uma relação (atualmente) com o céu noturno (Ent2, Ent5 e Ent6), 

apesar da Ent5 demonstrar interesse em alterar tal realidade e a Ent2 não descartar a hipótese 

de vir a ter no futuro.  

As restantes pessoas evidenciaram algum tipo de relacionamento com o céu noturno. 

Contudo, o entusiasmo da Ent1, que relembra um episódio que ocorreu na sua infância, e da 

Ent4, em que o céu noturno se caracteriza como causa de permanência no Douro, destacou-se 

das restantes: 

‘(…) tenho ainda um episódio que costumo recordar (…) que se passou da 

primeira vez que o homem foi à lua e eu, ainda criança, me lembro da minha 

mãe me mandar deitar e eu (…) vim para a rua olhar para o céu a ver se via 

os homens a aterrar na lua.’ (Ent1) 

E 

‘(…) houve coisas que me fizeram vir viver para o Douro e ter ficado cá. 

Uma dessas coisas foi o preto da noite, a escuridão pois aqui, quando é 

escuro, é mesmo escuro e essa é uma sensação surpreendente.’ (Ent4) 
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No caso da Ent7 este relacionamento deve-se ao: 

‘(…) desenvolvimento de algumas atividades que fazemos na empresa, no 

período noturno, nomeadamente percursos pedestres sem o uso de qualquer 

iluminação.’ 

A Ent8 mencionou que, enquanto foi autarca, teve experiências com a luminosidade em meio 

urbano e demonstrou interesse/preocupação com essas mesmas questões. 

Todas as pessoas (90%) que, até ao momento, ainda não participaram em atividades que 

decorrem no período noturno têm interesse em observar estrelas e outros fenómenos celestes, 

nomeadamente, pela sua relevância em territórios de baixa densidade: 

‘(…) acho que a observar as estrelas tem sido, cada vez mais, um aspeto 

importante nos territórios de baixa densidade e, tanto a título pessoal, como 

a nível profissional, obviamente que teria interesse em participar em 

observações de estrelas e outros fenómenos celestes. (Ent8) 

Ou, ainda pelo acréscimo de algum conhecimento e a existência de um grande potencial para 

a exploração deste tipo de atividades, uma vez que se caracterizam como sendo: 

‘(…) mais de sensações, não só de observação, mas também de sensações e 

de experiências diferentes porque hoje em dia nós procuramos experiências 

diferentes, pois tudo o que aparece é sempre mais do mesmo e quando 

aparece alguma coisa diferente a tendência é vermos também essas 

experiências como uma aprendizagem.’ (Ent9) 

Apenas uma pessoa entrevistada (Ent1) manifestou praticar atividades que decorram no 

período noturno.  

100% da amostra vê vantagem na existência de um céu noturno despoluído, porque, por 

exemplo, pode trazer benefícios para a região: 

‘(…) a vantagem é que numa zona onde o céu esteja completamente limpo, 

pode haver o desenvolvimento deste tipo de turismo para um nicho de 

mercado mais específico, associado a tudo aquilo que depois possa trazer 
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para a região, portanto, os próprios autarcas de uma região têm de aproveitar 

todos os recursos naturais que têm e esse é um deles.’ (Ent9) 

E 

‘(…) não faz sentido que esses espaços tenham qualquer tipo de poluição 

que possa prejudicar a observação das estrelas.’ (Ent3). 

Para além de que: 

‘(…) a poluição não é vantagem em nenhum fator da vida.’ (Ent4). 

A Ent6 fez também referência à qualidade de vida das pessoas: 

‘(…) é a qualidade de vida das pessoas que está em causa e, (…) um céu 

noturno despoluído traz valor acrescentado ao território.’ 

No caso da Ent8 a razão desta vantagem pretende-se pela questão ambiental e energética e 

também do ponto de vista social, económico e da sustentabilidade. 

No entanto, tal como referido pela Ent3, é necessário que estes espaços não interfiram com o 

dia-a-dia de quem neles habita. Consequentemente, é necessário: 

‘(…) perceber que o espaço urbano é o espaço urbano e que o espaço rural é 

o espaço rural. (Ent3)’ 

4.2. Conceitos e criação de um DTS no PNRVT 

Na classe 4 aparecem destacados vocábulos como: ‘ouvir’ (χ2=97,70); ‘falar’ (χ2=97,16); 

‘DTS’ (χ2=85,95); ‘luminoso’ (χ2=45,55); ‘apoiar’ (χ2=45,55); ‘criação’ (χ2=45,55); 

‘PNRVT’ (χ2=44,60); ‘disponível’ (χ2=40,72); ‘astroturismo’ (χ2=35,45) e ‘poluição’ 

(χ2=90,91). 

No que concerne à poluição luminosa, todas as pessoas inquiridas já tinham ouvido falar do 

conceito, consistindo numa questão que preocupa 70% da amostra, destacando-se que esta tira 

valor à vida (Ent4), não faz bem à saúde (Ent2) e pode condicionar o meio ambiente e os 

ecossistemas e, consequentemente, a humanidade num futuro próximo (Ent6). 
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A Ent3, Ent5 e Ent10 não a encaram como uma preocupação, uma vez que esta, na opinião da 

Ent3 não existe no espaço rural ou porque: 

‘(…) se existe algo que eu não vejo ou que não estou sensibilizado para que 

deva ser preservado, então algo que o contamine não me preocupa 

particularmente.’ (Ent5)  

Metade da amostra não conhecia o termo DTS, isto é, a Ent2, Ent3, Ent4 e Ent5 nunca tinham 

ouvido falar em astroturismo nem de DTS. A Ent6 não conhecia o termo DTS, no entanto, 

estava familiarizada com as práticas de astroturismo. 

Assim sendo, a outra metade da amostra (Ent1, Ent7, Ent8, Ent9 e Ent10) já conhecia o 

conceito de DTS, podendo este conhecimento estar relacionado com o envolvimento num 

projeto de astroturismo, como foi o caso, da Ent1: 

‘(…) Já ouvi falar de astroturismo aquando da adesão da AETUR a este 

projeto de astroturismo.’ 

E da Ent9: 

‘(…) já ouvi falar em astroturismo e em DTS, devido a um projeto de 

astroturismo que a UTAD está a desenvolver e foi numa reunião desse 

projeto que fiquei a conhecer estes dois conceitos.’ 

No caso da Ent8, deveu-se à assistência de um congresso, no qual: 

‘(…) para além dos DTS, fiquei ainda a conhecer outros tipos de destinos e 

experiências de dimensões variadas, mas que, todos eles, tinham em comum 

a escuridão, a garantia de ser possível observar um céu noturno de qualidade 

e a gestão da iluminação pública nas proximidades.’ 

De realçar que a Ent4 acredita tratar-se de uma oportunidade, uma vez que: 

‘(…) se trata de um nicho de mercado importante e que há muitas pessoas 

interessadas.’ 

E, efetivamente, todas as pessoas entrevistadas estariam interessadas em fazer parte ou apoiar 

a criação de um DTS no PNRVT, sendo a causa de interesse bastante diversificada. 
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No que concerne à Ent1, esta justificou que: 

‘(…) faz parte do que são as nossas funções e o nosso campo de atuação 

apoiar este tipo de iniciativas que promovam o território onde, claro, a 

instituição também está inserida.’ 

Enquanto a Ent3 afirma estar sempre solidária com o interesse das populações e: 

‘(…) há aqui um princípio de solidariedade para quem deseja determinado 

tipo de projeto para o seu território, porque contribui para o todo, sempre.’ 

No entanto, a Ent9 refere que este tipo de envolvimento carece de protocolos que envolvem a 

reitoria e a Ent6 faz referência aos obstáculos relacionados com os custos. 

4.3. Envolvimento das comunidades locais 

Na classe 1, algumas das palavras mais frequentes e significativas foram: ‘local’ (χ2=65,29); 

‘comunidade’ (χ2=61,05); ‘região’ (χ2=42,90); ‘turismo’ (χ2=39,97); ‘envolvimento’ 

(χ2=29,72); ‘valorizar’ (χ2=18,59) e ‘envolver’ (χ2=17,68). Quem mais contribuiu para a 

elaboração desta classe foi a Ent9. 

Todas as pessoas entrevistadas valorizam o envolvimento e participação da comunidade local 

nas atividades de turismo da região, pois:  

‘(…) não há turismo sem o envolvimento da comunidade local (…)’ (Ent1) 

‘(…) os destinos são feitos de pessoas, não de objetos, portanto, se não se 

envolver a comunidade local, não há destino, há só monumentos e coisas 

que se podem visitar.’ (Ent4) 

‘(…) qualquer atividade, que esteja mais ligada aos recursos naturais ou à 

cultura, ou até mesmo à religião, tem de envolver a comunidade local. (…) 

Provavelmente são aqueles que conhecem histórias e lendas relativamente 

às observações, tudo aquilo que possa ser recolhido.’ (Ent9) 

Duas pessoas fazem referência às pessoas que vivem nestes locais, no sentido de preservar a 

qualidade de vida destas (Ent6) e de poderem usufruir das atividades (Ent10): 
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‘(…) em primeiro lugar está a qualidade de vida da comunidade local e 

depois a seguir estão os nossos turistas e, portanto, quando envolvemos a 

comunidade local no turismo estamos a ajudar tanto as pessoas e as 

empresas locais, como o município.’ (Ent6) 

E 

‘(…) não faz sentido estarmos a trazer atividades que gerem riqueza sobre 

várias perspetivas, se as pessoas que estão no local não podem também 

usufruir disso, portanto, é indissociável.’ (Ent10) 

Outra justificação para o envolvimento desta, é a melhoria no resultado final, como se pode 

verificar: 

‘(…) quanto mais a comunidade local se envolver, melhor será o resultado.’ 

(Ent2) 

‘(…) porque enriquecem a experiência e contribuem para o seu sucesso.’ 

(Ent5) 

‘(…) o envolvimento da comunidade local é imprescindível. Não 

conseguimos desenvolver o turismo sem envolver a comunidade local.’ 

(Ent8) 

Uma outra pessoa julga que a necessidade do envolvimento da comunidade é obrigatória, 

pois: 

‘(…) não podemos ter um território que promova o turismo, sem que a sua 

comunidade local esteja envolvida e motivada para receber o turismo e 

participar, caso contrário é impossível.’ (Ent3) 

4.4. Considerações práticas  

Esta classe 2 é constituída por vocábulos, tais como: ‘hoje’ (χ2=28,19); ‘espaço’ (χ2=18,39); 

‘rural’ (χ2=17,23); ‘dia’ (χ2=17,23); ‘menos’ (χ2=17,23) e ‘facto’ (χ2=16,02). O elemento 

que mais contribuiu para a elaboração desta classe foi a Ent3. 
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Relativamente à adoção de medidas de desenvolvimento sustentável, apenas uma pessoa 

(Ent2) não as aplica no desempenho da sua atividade profissional, sendo que as restantes 

adotam e, de um modo geral, conseguem identificar uma melhoria do desempenho da sua 

atividade económica, como atesta o testemunho da Ent3: 

‘(…) claro que verifico essa correlação entre a sustentabilidade ambiental e 

a melhoria do desempenho da minha atividade, eu acho que conseguimos 

perfeitamente fazer as mesmas coisas, tendo até mais rentabilidade às vezes, 

não estando a destruir os nossos recursos que são bastante importantes.’ 

da Ent4: 

(…) essa correlação entre a sustentabilidade ambiental e a melhoria da 

minha atividade profissional é indiscutível.’ 

e da Ent7: 

‘(…) sendo certo que verifico essa correlação entre a sustentabilidade 

ambiental e a melhoria do meu desempenho profissional.’ 

Na análise verificou-se, por outro lado, a insatisfação por parte da Ent9 que chega, inclusive, a 

mencionar que: 

‘(…) efetivamente isso não existe. Existe no papel, não existe na prática.’ 

Quando questionadas sobre a ideia de um território salvaguardado e natural ser, 

tendencialmente, mais propício à fixação da população e ao desenvolvimento geral, não existe 

unanimidade e obtiveram-se testemunhos contraditórios.  

Por exemplo, a Ent9 pensa que: 

‘(…) As pessoas, geralmente, procuram um bem-estar, mas não é um bem-

estar ambiental ou de qualidade de vida, procuram antes um bem-estar 

económico e esse está nas grandes cidades, o que implica que as pessoas 

acabam por fugir.’ 

Por outro lado, a Ent3 salienta que: 
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‘(…) eu acho que sim, que é e, se não o for hoje, vai ser amanhã.’ 

Contrariamente, a Ent10 não vê esse tipo de território como mais propício para a fixação de 

pessoas, porque: 

‘(…) um território salvaguardado e natural não é uma mais-valia se for 

excessivamente protegido ao ponto de não se poder construir ou fazer nada 

lá (…)’ 

Todas as pessoas inquiridas vêm benefícios associados à existência de uma oferta de 

astroturismo ou a criação de um DTS no PNRVT: 

‘(…) faz todo o sentido aproveitar um recurso como o céu estrelado, que 

possa trazer e cativar turistas e, portanto, seria uma mais-valia e mais um 

produto para se comercializar.’ (Ent1) 

‘(…) é mais um elemento que nós introduzimos no território e mais uma 

oferta que colocamos à disposição de um outro público, ainda por cima 

estamos a falar de um tipo de turismo que é amigo do ambiente.’ (Ent3) 

‘(…) é óbvio que vejo apenas vantagens quando se trata de mais um produto 

turístico que acarreta valor para o território, desde que seja de uma forma 

organizada.’ (Ent6) 

‘(…) eu penso que seria sempre vantajoso em termos turísticos, uma vez 

que se trata de mais um produto turístico, diferenciador, que se poderia 

passar a comercializar.’ (Ent7) 

Uma outra vantagem enumerada passa pelo ganho da região, porque: 

‘(…) acho que ganhariam todos, sendo um tipo de atividade amiga do 

ambiente, que permite que as pessoas apreciem este tipo de fenómenos da 

natureza à noite, o que implica que as pessoas tenham que ficar, jantar e 

dormir, sendo estimuladas a cuidar e a visitar o território.’ (Ent3) 

No entanto, ainda há um caminho a percorrer até existir uma oferta de astroturismo ou a 

criação de um DTS no PNRVT, já que: 
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‘(…) ainda não há formação nesta área aqui, não temos operadores turísticos 

com essa formação para já, mas é claro que temos de trabalhar no sentido de 

dar essa formação.’ (Ent6) 

Para além de consistir num: 

‘(…) projeto a curto, médio e longo prazo, que implica um investimento 

inicial significativo (…).’ (Ent8) 

Tabela 3.3. Resumo dos resultados 

Classes do Iramuteq Resumo dos resultados 

Classe 3 ‘Astroturismo’ 

- 30% dos entrevistados não possui qualquer relação com o céu noturno; 

- 90 % das pessoas demonstraram interesse em participar em atividades no período 

da noite (observação de estrelas e outros fenómenos celestes); 

- A totalidade dos entrevistados vêm vantagem num céu noturno despoluído, seja a 

nível ambiental, energético, social, económico e da sustentabilidade. 

Classe 4 ‘Conceitos e 

criação de um DTS no 

PNRVT’ 

- 70% das pessoas preocupam-se com a problemática da polição luminosa; 

- 50% da amostra nunca tinha ouvido falar nos conceitos de DTS e astroturismo e 

os outros 50% ouviram ambos os conceitos devido ao seu envolvimento em 

projetos de astroturismo ou na participação de conferências: 

- A totalidade dos entrevistados revelaram estar interessados em fazer parte ou 

apoiar a criação de um DTS no PNRVT por razões como o interesse das 

populações e pelo desenvolvimento de projetos que contribuem para o território, 

tendo sempre em consideração a questão dos custos monetários. 

Classe 1  

‘Envolvimento das 

comunidades locais’ 

- Todas as pessoas entrevistadas valorizam o envolvimento das comunidades 

locais referindo a importância da preservação da qualidade de vida da população e 

o seu imprescindível envolvimento nos projetos de turismo, contribuindo para o 

seu sucesso. 

Classe 2  

‘Considerações práticas’ 

- Cerca de 80%) dos entrevistados demonstraram adotar medidas de proteção do 

meio ambiente e desenvolvimento sustentável no desempenho da sua atividade 

profissional; 

- Na questão que aborda a ideia de que um território salvaguardado e natural é, 

tendencialmente, mais propício à fixação da população e ao desenvolvimento em 

geral, não foi possível obter um consenso nos testemunhos recolhidos; 

- 100% da amostra reconhece os benefícios associados à existência de uma oferta 

de astroturismo e criação de um DTS no PNRVT, uma vez que se trata de um 

novo produto turístico comercializável e que, certamente, trará ganhos para a 

região. 

Fonte: autores 

5. Discussão dos resultados 

No que diz respeito à relação dos stakeholders com o céu noturno, os resultados obtidos vão 

ao encontro da revisão de literatura, comprovando a identidade multidimensional do céu e as 

interações que este possui com a sociedade (Charlier & Bourgeois, 2013), verificando-se que 

a maioria dos entrevistados possui alguma relação com o céu noturno e forte apetência (90%) 

e interesse em observar as estrelas e outros fenómenos celestes, identificando o astroturismo 

como uma atividade capaz de contribuir para o aumento do número de visitantes de um 
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destino, ao combinar as características singulares do céu, com as instalações terrestres e 

atributos locais (Soleimani et al., 2019), reconhecendo os benefícios para pessoas e 

ecossistemas (Lima et al., 2016). 

No âmbito dos DTS, metade da amostra assumiu não conhecer o termo e nunca ter ouvido 

falar de astroturismo, apoiando-o, tendo em consideração o caráter inovador e singular da 

trajetória recente do fenómeno, associada à emergência e pertinência do tema e ao potencial 

de envolvimento da comunidade local e do seu papel na implementação de um projeto de 

astroturismo no PNRVT e nas atividades de turismo da região (Eusébio et al., 2014). 

No que diz respeito à adoção de medidas de proteção do meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável, todas as entidades inquiridas, exceto uma, já adotam medidas preventivas e de 

proteção ambiental, identificando a existência de uma correlação entre a adoção de tais 

comportamentos e a melhoria do desempenho da sua atividade económica, estando de acordo 

com a afirmação de Akinci e Kasalak (2016), que referem que o turismo sustentável deve ser 

reconhecido como uma ferramenta para o desenvolvimento. 

Também, quando questionados acerca da ideia de um território natural e salvaguardado ser, 

tendencialmente, mais propício à fixação da população, os resultados não foram consensuais, 

tendo os diversos stakeholders reconhecido que esse poderia ser o cenário ideal, dado a 

trajetória da demografia portuguesa evidenciar, per si, uma realidade bem diferente. 

No geral, todas as entidades entrevistadas verificam a existência de benefícios associados à 

criação de uma oferta de astroturismo no PNRVT, tanto para as suas empresas/instituições, 

como para a comunidade local e operadores turísticos, pois estaria a desenvolver-se uma nova 

oferta e produto comercializável, amigo do ambiente e que permitiria o envolvimento da 

comunidade local, uma vez que, as práticas associadas ao turismo sustentável implicam 

espaços de partilha, assentes em modelos de gestão, de regulação pública e de participação do 

quadro social recetor (Bramwell, 2006). 

No final, teceram-se ainda algumas considerações quanto à necessidade do investimento em 

formação de guias especializados, à adoção de medidas de regulamentação da iluminação 

pública e à necessidade de ser adotado um modelo de governança em rede, que envolva os 

agentes regionais na gestão do projeto, para que seja possível assegurar, simultaneamente, os 

recursos dos territórios, o envolvimento das comunidades e o controlo democrático do 
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processo, garantindo a sustentabilidade da procura (Bramwell, 2006; Breda & Pato, 2014; 

Jacobs et al., 2019). 

6. Conclusões e recomendações 

Nesta primeira abordagem prática, a entrevista aos 10 stakeholders regionais selecionados, 

permitiu traçar o quadro geral do astroturismo na região do interior Norte de Portugal e, 

apesar da grande maioria dos inquiridos nunca ter ouvido falar de astroturismo, nem praticar 

atividades relacionadas com a observação do céu noturno, verificou-se que, de uma maneira 

ou outra, a ligação ancestral que o Homem possui com o céu, não se perdeu totalmente, mas 

encontra-se ‘adormecida’. Assim, mesmo sem conhecerem os conceitos, após uma breve 

introdução aos mesmos, os stakeholders revelaram um genuíno interesse nas práticas de 

observação de céu estrelado, reconhecendo o seu valor e a necessidade de o proteger enquanto 

recuso natural, bem como as vantagens que uma oferta de astroturismo no PNRVT possuiria 

para uma série de atores regionais, quer sejam instituições, empresas ou comunidade local. 

Face aos resultados obtidos, conclui-se que a presente proposta da criação de um DTS no 

PNRVT, após epilogar esta primeira investigação, terá objetivo primordial a criação de uma 

oferta turística de interesse especial integrada, onde exista coordenação entre as empresas 

turísticas, a comunidade local, os visitantes e especialistas do turismo, fortalecendo o trabalho 

em rede e as parcerias, preservando o recurso céu noturno e possibilitando o desenvolvimento 

regional territorial, social e económico. 

A temática do astroturismo consubstanciada no presente trabalho poderá assim, ter uma 

alargada aplicação nas atividades e planos dos stakeholders, seja no âmbito do 

desenvolvimento regional, definição de estratégias e valorização territorial ou reforço das 

identidades comunitárias, bem como, enriquecer a diversificação da oferta turística regional, 

disputando novos mercados turísticos e culturais ao aumentar as experiências noturna o que, 

consequentemente, se traduz num aumento da estada média regional. 

Esta investigação permitirá ainda a abordagem de novas temáticas científicas ou reforço das 

existentes, fortalecendo a ligação entre o conhecimento/ensino superior e as comunidades, 

evidenciando novas variáveis e temáticas que podem vir a ser alvo de investigação futura, 

podendo configurar um suporte à criação de novos cursos e especializações servindo ainda, 
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num quadro mais alargado, para incluir, isolado ou integrado, em abordagens e propostas de 

cooperação institucional/empresarial/associativa e ensino. 

Apesar dos resultados terem ido ao encontro da revisão de literatura, tal como era esperado, 

devido ao caráter inovador do tema, não deixam de existir algumas limitações, resultado do 

facto de se tratar de entrevistas de resposta aberta, o que confere a liberdade aos entrevistados 

de interpretarem a pergunta à sua maneira e responderem com base nessa interpretação. 

Face ao descrito, o presente trabalho constitui um ponto de partida para o reconhecimento da 

oportunidade que o astroturismo configura para os territórios naturais e de baixa densidade de 

uma forma geral, e em especial em Portugal, para além de valorizar a proposta de criação de 

um DTS no PNRVT, virá também contribuir para o enriquecimento da literatura existente 

acerca da temática do astroturismo, abordando não só questões teóricas, mas também práticas.  
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CAPÍTULO 4 

O papel das redes no planeamento turístico: Perceção dos stakeholders sobre um projeto 

de astroturismo5  

Resumo | 

A presente investigação tem como objetivo auscultar um grupo de stakeholders e as diferentes 

visões territoriais, propondo a criação de um novo modelo de cooperação que sirva, 

simultaneamente, as necessidades da região do Vale do Tua e expectativas dos seus atores e 

contribua para o sucesso do projeto de astroturismo do Parque Natural Regional Vale do Tua 

(PNRVT). Deste modo, foram realizadas entrevistas a um conjunto de stakeholders locais, de 

modo a perceber qual a sua visão sobre as redes, se pertencem a alguma estrutura idêntica e 

quais os seus contributos e expectativas para a criação de uma nova rede com vista ao 

desenvolvimento socioeconómico e cultural desta região do interior. Os resultados revelam 

que a maioria dos stakeholders se encontra familiarizada com este conceito de organização, 

até por já integrarem modelos similares, apoiando a criação de uma estrutura cooperativa 

deste tipo, onde impere uma cultura de partilha e confiança mútua, que seja capaz de dar 

resposta às necessidades e especificidades dos seus membros e da região. 

Palavras-Chave | Astroturismo; Redes; Desenvolvimento; Stakeholders; Regional; Destino 

Turístico Starlight  

 
5 Artigo submetido para publicação na revista European Journal of Tourism Research a 16/03/2021. 
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1. Introdução 

Os modelos de cooperação estão historicamente ligados aos primórdios da organização da 

humanidade e dos primitivos modelos associativos, contribuindo gradualmente para a 

estruturação do tecido social coletivo (Pinho, 1962), fazendo parte da trajetória presente e 

futura dos povos. As redes, enquanto trajetória desse longo percurso, têm vindo a ganhar um 

papel de destaque nos últimos anos, uma vez que a sua identidade se insere na mesma lógica 

de construção de sociabilidades, em especial quando se fala de globalização e alter-

globalização, desafios societais e desenvolvimento no quadro predatório intrínseco ao modelo 

capitalista e global, onde as relações pessoais e organizacionais têm vindo a ocupar um papel 

de destaque (Breda, 2010; Baggio, 2017), como elemento alter-globalizador. Ora, uma rede 

consiste, na sua forma mais básica, num conjunto de ‘nós’ unidos por uma série de ‘ligações’, 

que representam as relações sociais, de diferentes níveis, estabelecidas entre os atores 

independentes que a compõem (Borgatti & Foster, 2009; Echebarria, Barrutia, Aguado, 

Apaolaza, & Hartmann, 2014). 

Pese o seu perfil diverso, segmentado, complexidade de atividades, setores e organizações, o 

conceito de rede para o turismo representa um fator decisivo no desenvolvimento e progresso 

socioeconómico dos países e regiões (Breda, 2010; Breda, & Costa, 2013), caracterizando-se 

por relações e interdependências com vários grupos e pessoas, nomeadamente funcionários, 

clientes, fornecedores, o governo ou até mesmo membros da comunidade local (Freeman, 

1984) que, em conjunto, contribuem para a consumação de uma estratégia e formulação do 

produto final. Esta perspetiva vem influenciar as múltiplas relações subjacentes ao seu 

funcionamento e estrutura, nas suas variáveis sociais, económicas e funcionais, cuja natureza 

impõe uma perceção e compreensão do seu sistema e das ligações entre os atores que formam 

a rede, analisando as relações que os unem e que exercem influência sobre oportunidades, 

restrições ou valores da totalidade dos stakeholders (Baggio, 2017; Sotarauta, 2010). 

Por sua vez, a dispersão geográfica dos stakeholders, a falta de coesão e organização de quem 

planeia e gere os destinos, evidenciam um problema que pode ser minimizado com a melhoria 

dos modelos de cooperação e parcerias, fomentando o diálogo e a negociação, com vista ao 

desenvolvimento dos destinos e ao alcance de benefícios a médio-longo prazo. Este acréscimo 

de atenção e importância do estudo das redes no turismo e do conglomerado social em que se 

apoiam, pode desaguar no encorajamento e fomento do desenvolvimento sociocultural e   
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económico das mesmas e da competitividade dos destinos (Jones, 2005), beneficiando 

mutuamente da cooperação e ligação em rede. Deste modo, o que se tem vindo a testemunhar 

é uma crescente pressão que força, tanto as organizações, como os governos, a adotarem uma 

nova abordagem de “competição cooperativa”, onde o networking e as relações em rede 

desempenham um papel essencial na modernidade (Morgan, Brooksbank, & Connolly, 2000). 

A proximidade geográfica dos atores, tende a favorecer a transferência de conhecimento, 

informação e inovação, ações facilitadas pelo contacto pessoal e regular que promove a 

confiança mútua e cooperação entre os membros da rede (Dziadkowiec, Wituk, & Franklin, 

2015). Ora este conceito, enquadra-se bem na sustentação em rede de um modelo de 

desenvolvimento do Projeto de Astroturismo e Certificação Starlight e da convergência 

cooperativa associada ao posicionamento dos stakeholders regionais, na perspetiva do 

desenvolvimento sociocultural e económico sustentável do Vale do Tua, pese embora o 

cuidado havido face às especificidades e resistências tradicionalmente plasmadas em sub-

regiões do interior. Esta constatação levou à realização de uma investigação qualitativa, que 

permitiu auscultar os stakeholders regionais acerca das diferentes visões relativamente à 

criação de uma rede de cooperação que corresponda, simultaneamente, às necessidades da 

região, contribuindo para o desenvolvimento local e sucesso do referido projeto de 

astroturismo. 

Neste quadro, pretende-se analisar a natureza das redes em matéria de vantagens, 

desvantagens e dificuldades percecionadas pelos stakeholders, atendendo à tipologia das 

organizações e empresas regionais, considerando o objetivo de propor a criação de uma nova 

rede que sirva o impulso das dinâmicas territoriais do Vale do Tua. 

Considerando o exposto, após esta breve introdução, seguir-se-á a secção da revisão de 

literatura, com foco na teoria das redes, no papel que estas desempenham ao nível do 

desenvolvimento regional e do turismo e nos modelos da hélix (tripla, quádrupla e quíntupla). 

Posteriormente, é apresentada a metodologia de investigação adotada neste estudo, seguindo-

se os resultados, respetiva discussão dos mesmos e as devidas conclusões, limitações e 

implicações do estudo.  
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2. Revisão de literatura 

2.1. A teoria das redes 

A revisão da literatura vem suscitar diferentes pensamentos e conceitos sobre as redes que 

Echebarria et al. (2014) define de forma simples e direta, como um conjunto de atores ligados 

por uma série de laços e nós, enquanto Sotarauta (2010) as enquadra como uma série de 

relações sociais, de diferentes níveis, estabelecidas entre atores independentes ou de acordo 

com outra perspetiva, que as mesmas consistem num acordo espontâneo entre os atores que a 

integram, envolvendo, por norma, um processo de partilha capaz de produzir resultados 

positivos e aumentar a competitividade (Nicolini, 2003). As redes podem também ser 

caracterizadas como um conjunto de três ou mais organizações, legalmente autónomas, que 

trabalham em conjunto para alcançarem objetivos individuais e comuns, criadas pelos 

próprios atores da rede ou por entidades externas como, por exemplo, o Estado, tornando-se 

organismos complexos que necessitam de uma explicação mais abrangente que vai muito para 

além do que aparece na teoria (Provan & Kenis, 2007). 

Noutra perspetiva, estes modelos podem igualmente configurar um recurso organizacional, 

onde um número limitado de pessoas, organizações ou instituições trabalham juntas com vista 

a atingir um objetivo comum, que não seriam capazes de alcançar se trabalhassem de forma 

individualizada (Echebarria et al., 2014), sendo também caracterizadas pela partilha e 

transferência de informação, conhecimento, recursos, esforços e criação de oportunidades, 

sejam elas de negócio ou não, constituindo um importante fator de fortalecimento de relações 

entre indivíduos e organizações (Jesus & Franco, 2016). 

Por sua vez, a opinião de Hadjimichalis e Hudson (2006) foca-se no carácter e na 

espacialidade distinta baseada nos ‘nós’ e ‘ligações’ que existem entre os atores da rede e 

fundamentalmente na desigualdade e relações hierárquicas de poder evidenciadas dentro 

destes modelos, por vezes já transportados da fase pré-criação e que geram desigualdade entre 

os “nós” e “ligações”, influências distintas e desequilíbrio democrático e participativo no seio 

destas organizações. 

Para além dos conceitos e definições, a investigação busca diversos caminhos que convergem 

no estudo e análise destes modelos, cujos principais métodos se baseiam, para Baggio (2017), 

em técnicas matemáticas e modelos gráficos, com o objetivo de enumerar, mapear e   
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analisar padrões de conexão entre os elementos do sistema (atores ou nós) que partilham uma 

relação, estudando as características dinâmicas entre eles. 

No domínio do turismo, o estudo das redes baseia-se, por exemplo, na Teoria das Redes 

Interorganizacionais e na Análise de Redes Sociais (ARS), sendo que estas duas abordagens 

se encontram em lados distintos no que diz respeito à relevância que atribuem às 

características e interesses dos atores que compõem este modelo (Echebarria et al., 2014). Por 

um lado, a ARS, assenta numa técnica que permite analisar as ligações estabelecidas entre os 

stakeholders de um destino turístico, abordando-o como uma estrutura em rede (Baggio & 

Cooper, 2010; Timur & Getz, 2008), tendo sido um dos temas mais estudado nas ciências 

sociais, uma vez que se trata da investigação de como estas estruturas surgem, se 

desenvolvem e evoluem, centrando o seu foco especialmente na parte social do 

comportamento, ou seja, nas relações sociais que ligam os atores a constituem  (Freeman, 

1984). De um modo mais simples, enquanto que a Teoria das Redes Interorganizacionais 

centra toda a sua atenção no estudo lógico das razões que levam os atores a fazerem parte da 

rede, a ARS debruça-se sobre as relações entre os diversos atores dessa mesma rede, em 

função da posição que cada um ocupa e do contexto das referidas relações (Martini & Buffa, 

2015), permitindo que os gestores do destino, a comunidade e os decisores políticos possam 

planear e gerir os relacionamentos dentro da malha de turismo (Presenza & Cipollina, 2010). 

Para além destas duas visões diferenciadas, existem ainda outras teorias, nomeadamente a 

Teoria da Rede de Governança, mais próxima da Teoria das Redes Interorganizacionais, 

procurando explicar como é que se resolvem problemas complexos dentro de uma 

determinada área geográfica, que se encontra sob o domínio do setor público, de um modo 

multidimensional e adaptativo. 

Desde o início das atividades de pesquisa em turismo, ficou claro para Baggio (2017) que o 

fenómeno das redes é complexo, envolvendo vários atores, atividades e conexões distintas, 

sendo que, todos os modelos apresentam um grau de distribuição de poder desigual, existindo 

estruturas complexas com ligações de baixa densidade, pouca aglomeração e correlações 

negativas, evidenciando uma tendência dos stakeholders do turismo para escapar a formas de 

colaboração e cooperação conjuntas. Neste sentido, deve existir um melhor conhecimento das 

características estruturais do destino, da cadeia de fornecimento turístico, bem como do seu 

potencial de criatividade e inovação, para que seja possível identificar os pontos fracos 

estratégicos na coesão territorial, o que pode ser útil para órgãos políticos e de governança. 
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No âmbito da gestão global, as redes são consideradas uma forma importante de governança 

multiorganizacional que, pelas suas características criativas e disruptivas, desafiam as 

tradicionais estruturas de poder (Airaksinen & Åström, 2009) e, como acontece no 

movimento cooperativo, mesmo operando no mercado, têm na sua génese o espírito 

progressista, contrapõem-se ao sistema capitalista e respondem com eficácia aos desafios do 

mercado global, por serem mais mobilizadoras, competitivas e adequadas a intervir num 

mercado volátil como o atual (Nunes, Reto, & Carneiro, 2001). Além disso, este movimento 

ou rede, encerra um capital intrínseco ao conciliar eficácia económica com a sua originária 

democracia e modelo organizacional, o que o distingue de outros modelos sociais (Defournay, 

1987). 

Por outro lado, os autores Provan e Kenis (2007) defendem ainda a existência de diferentes 

formas de governança, nomeadamente a partilhada, na qual todas as organizações da rede 

possuem um papel de gestão da mesma, concentrando numa única organização ou ator central 

a responsabilidade do funcionamento do modelo ou até mesmo uma governança intermédia, 

em que uma organização ou ator assumem o papel de responsáveis pela sua gestão global. 

Ainda no que diz respeito à teoria das redes e sua governança, chama-se também a atenção 

para o número de atores de uma rede, pois um dos problemas mais comuns concerne na 

coordenação das necessidades e atividades dos mesmos (Provan & Kenis, 2007). Deste modo, 

à medida que o número de participantes da rede aumenta, multiplicam-se também as ligações 

e relações existentes, acrescentando complexidade ao processo. Assim, a governança 

partilhada entre os membros poderá ser a melhor opção, uma vez que o controlo é mantido 

dentro da rede, facilitando o contacto direto e ativo quando existem problemas. Esta estratégia 

pode funcionar de maneira mais eficiente em pequenas redes de organizações uma vez que, 

quando a dimensão da rede aumenta demasiado, a governança pode resultar em problemas de 

comunicação entre os participantes, nomeadamente se estiverem afastados geograficamente.  

Simultaneamente, a identificação dos principais stakeholders irá contribuir para as dinâmicas 

e características das relações que dizem respeito a questões de governança como, por 

exemplo, o envolvimento da comunidade local, permitindo perceber de que forma é possível 

aumentar a confiança entre os atores da rede (Martini & Buffa, 2015), que se materializa 

através do compromisso, partilha de informação e conhecimento e consolidação de relações, 

exprimindo a vontade dos membros em fazer parte do modelo (Presenza & Cipollina, 2010). 
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Em consequência do descrito anteriormente, procedeu-se à elaboração de um esquema 

ilustrativo (Figura 4.1), centrado na definição mais ampla de rede e nos conceitos, 

características e atributos que, após consulta da literatura citada, lhe estão associados, 

contribuindo para o bom funcionamento do modelo, considerando que uma rede deve basear-

se na confiança e cooperação mútua entre os seus atores, assente na comunicação, partilha e 

troca de conhecimentos, informações ou recursos, prevalecendo, acima de tudo, o princípio da 

democracia e reciprocidade para que, em conjunto, alcancem as metas e objetivos 

estabelecidos. 

 

Figura 4.1. Modelo Ilustrativo “Rede e Governança” 

Fonte: autores com base em Echebarria et al. (2014), Sotarauta (2010), Nicolini (2013), Provan e Kenis (2007), 

Martini e Buffa (2015), Presenza e Cipollini (2010) e Defournay (1987)  
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2.2. As redes, o desenvolvimento regional e o turismo 

No seu quadro geral, a globalização liga-se a diferentes níveis e quadros geográficos, podendo 

corporizar uma abordagem interessante a nível territorial, nomeadamente, na perspetiva 

regional, como se plasma nas palavras de Coe, Hess, Yeung, Dicken e Henderson (2004, p. 

468) “um dos muitos paradoxos dos processos de ‘globalização’ é o significado contínuo de 

‘regiões’, no sentido de espaços subnacionais como foco de atividade económica” e é este 

nível regional que, para Echebarria et al. (2014, p. 30), “importa para se explicar a 

competitividade global”, uma vez que, ao nível local, a disputa pelo poder e pela influência é 

uma constante (Sotarauta, 2010). 

Assim, para Morgan et al. (2000), a “região” passou a ser a nova unidade de análise para 

organizar sistemas de aprendizagem que sejam capazes de explorar todos os aspetos do 

conhecimento necessários para o desenvolvimento sociocultural e económico local, podendo 

constituir redes regionais que promovem a mobilização de recursos endógenos, tornando-se 

um importante fator de impulso económico (Hadjimichalis & Hudson, 2006). 

Adicionalmente, considera-se que o desenvolvimento, seja ele local ou regional, ocorre por 

meio de fluxos complexos e interdependentes de recursos, capital e pessoas, importando ainda 

reconhecer que o contexto local e regional continua a desempenhar um papel fundamental na 

formação de padrões de desenvolvimento e respostas políticas (Pike et al., 2017). Finalmente, 

Nogueira e Pinho (2015) defendem que, para que se verifique uma promoção e 

desenvolvimento sustentável do turismo, a coordenação da rede deve envolver uma relação de 

proximidade não só com os stakeholders locais, mas também com a comunidade residente. 

O desenvolvimento sustentável ao nível regional é olhado, por Burandt, Lang, Schrader e 

Thiem (2013), como uma competência importante, capaz de trazer soluções para a 

sustentabilidade e de alcançar um equilíbrio entre os aspetos sociais, económicos e 

ambientais. Para Stoddart, Catano, Ramos, Vodden, Lowery e Butters (2020), a construção de 

um turismo ambientalmente defensável, depende de gerar redes socialmente sustentáveis que 

garantam que as comunidades anfitriãs beneficiem e se envolvam nesse processo. No entanto, 

nem todo o turismo em áreas rurais e remotas se baseia na comunidade e, neste contexto, o 

território é meramente usado como pano de fundo para o setor, havendo um afastamento da 

comunidade local, que se vê por esta via arredada na participação da eventual construção de 

uma nova rede que lhe é estranha. Neste aspeto, as redes regionais desempenham um papel de 
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elevada importância para o impulso das comunidades e regiões, tendo em conta que o capital 

social destes modelos de cooperação permite que se desenvolvam interações entre os atores, 

que funcionam como fonte ou recurso para o desenvolvimento, dado que os membros da rede 

tiram vantagem da cooperação e comunicação partilhada. 

Deste modo, o desenvolvimento do turismo envolve a criação simultânea de uma rede eficaz, 

coordenada centralmente e partilhada pelas instituições locais e comunidades, nas quais os 

stakeholders são encorajados a criar um modelo de cooperação com vista a planear e gerir os 

recursos turísticos e atividades relacionadas, catapultando o turismo para uma trajetória de 

crescimento económico e acréscimo dos benefícios sociais para a população local (Airaksinen 

& Åström, 2009; Jesus & Franco, 2016; Kimbu & Ngoasong, 2013). 

Assim, o desenvolvimento sustentável do turismo depende da decisão coletiva de criar uma 

relação equilibrada entre as necessidades dos stakeholders e o uso consciente dos recursos 

disponíveis, sejam eles naturais, humanos ou de capital (Martini & Buffa, 2015). Por sua vez, 

as redes desempenham um papel decisivo e central nesta temática, uma vez que a colaboração 

entre stakeholders aporta um elevado valor, posicionando-se como uma ferramenta eficaz 

para a inovação no turismo. Neste sentido, importa considerar os benefícios que este modelo 

de organização aporta ao funcionamento dos destinos, facilitando a relação entre stakeholders 

(Presenza & Cipollina, 2010). 

Ainda no domínio do turismo, as redes podem ser caracterizadas como entidades complexas e 

mutáveis, onde coexiste uma multiplicidade de stakeholders (Presenza & Cipollina, 2010), 

sustentadas em micro, pequenas e médias empresas (PME’s) e estruturas organizacionais mais 

simples (Kimbu & Ngoasong, 2013), implicando a identificação e criação de parcerias, 

essenciais no desenvolvimento de vantagens competitivas regionais (Breda, 2010).  

Este perfil empresarial, funcionando entre o patamar das pequenas e médias empresas e a 

esfera global do funcionamento e atividade turística, tende a conduzir à emergência de novos 

modelos e estratégias, tornam-se facilitadores do acesso a recursos, conhecimento, mercados e 

tecnologias (Breda, 2010), catapultando as organizações para a competição global através 

destes modelos colaborativos. 

Face à multiplicidade de organização do turismo, torna-se essencial que os stakeholders 

desenvolvam uma aliança conjunta e criem redes de cooperação, uma vez que dependem 
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mutuamente uns dos outros para o sucesso do destino, retirando benefícios do mercado global 

ao mesmo tempo que desenvolvem uma posição estratégica aliada a fortes parcerias (Breda, 

2010; Breda, Costa, & Costa, 2006). Assim, importa salientar que os stakeholders são atores 

essenciais para uma rede ou organização, quer sejam indivíduos, grupos, empresas ou 

instituições, desde que tenham interesse numa atividade, projeto ou programa em 

desenvolvimento (Baggio & Cooper, 2010). O mesmo se passa com a comunidade local, que 

desempenha um papel decisivo na esfera do turismo, devendo ser envolvida no processo de 

evolução turística de um destino, com vista ao sucesso do mesmo. 

Considerando o exposto, embora a construção das redes seja algo importante para os 

stakeholders do turismo, são poucos os operadores que se envolvem nesse trabalho diário, 

sendo que, na opinião de Stoddart et al. (2020), as redes existem apenas para oferecer uma 

visão de como funcionam, sem se focarem no porquê de existirem. No entanto, para Aldrich e 

Zimmer (1986), é praticamente inevitável que todas as organizações acabem por fazer parte 

de uma estrutura colaborativa que desempenha um papel crítico no desenvolvimento da sua 

atividade. Neste caso, as redes de stakeholders, para além de servirem para alcançar objetivos 

comuns e individuais, partilhar recursos, conhecimento e tecnologia, conferem ainda grandes 

vantagens competitivas às organizações, principalmente quando existe uma abordagem mais 

abrangente, inclusiva, participativa e democrática, que garanta o desenvolvimento e o 

crescimento económico a médio-longo prazo, assim como o respeito pelo património cultural 

e social e pelas estruturas económicas, maximizando os impactos do turismo (Aldrich & 

Zimmer, 1986; Aldrich et al., 1991; Andersson & Karlsson 2007; Burt, 1992; Cooper et al., 

1995; Granovetter, 1985; Hansen, 1995; Weterings & Ponds 2009).  

Esta dinâmica tem captado a atenção de académicos e políticos (Hadjimichalis & Hudson, 

2006; Iammarino, 2005; Lundvall et al., 2002) que interpretam as ligações em rede como uma 

ferramenta capaz de melhorar as competências e desempenho de uma região. Inclusive, para 

alguns autores (Baggio & Cooper, 2010; Bischoff et al., 2018; Cooke, 2001; Fischer, 2001; 

Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & De Colle, 2010), para que exista uma maior capacidade 

de inovação organizacional e um consequente aumento do desenvolvimento regional, os 

stakeholders devem envolver- se nos processos de tomada de decisão e colaborar no impulso 

dessas iniciativas (Asheim & Gertler, 2005; Camagni & Capello, 2002; Esparcia, 2014; Niosi, 

2010).  
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No quadro das múltiplas abordagens sobre o tema das redes, emergem vários conceitos, uns 

que entendem que a circulação de informação e conhecimento sai beneficiada como nível 

elevado do funcionamento da organização (Baggio & Cooper, 2010), outros que abordam a 

perspetiva das hierarquias da pirâmide da rede, seja na visão daquilo que é o seu contributo, 

como do que retiram da sua posição na mesma. Em paralelo, são evidenciados o modo como 

os diferentes atores se relacionam, níveis de legitimidade e de relação e acesso ao poder, 

assim como recursos no quadro colaborativo (Kimbu & Ngoasong, 2013), enquanto outras 

visões defendem que a construção destes modelos deve assentar em três pilares fundamentais, 

definidos como a representação dos stakeholders, envolvimento da comunidade e clareza e 

transparência no processo de formação da rede (Aarsæther, Nyseth, & Bjørnå, 2011). 

O poder de um stakeholder e a sua legitimidade aos olhos dos seus pares, são as 

características mais usadas para identificar e descrever quais os papéis que cada ator 

desempenha na rede (Martini & Buffa, 2015), centrando a criação de uma rede de 

stakeholders na relação entre eles, na comunicação e na distribuição de poderes e recursos.  

A par do que já foi dito anteriormente, para Hadjimichalis e Hudson (2006), falta ainda 

percorrer um caminho face à escassez de estudos realistas sobre a operacionalização destas 

organizações, bem como, um olhar mais profundo sobre as desigualdades, assimetrias e 

défices democráticos que comportam, ilustrando através prática, uma realidade que Aarsæther 

et al. (2011) considera sujeita a uma hierarquia e um poder assimétrico. 

2.3. Hélices 

No contexto das redes, tal como foi já mencionado, o conhecimento constitui-se como 

elemento central para a inovação, aumentando as suas probabilidades de sucesso, prestígio e 

competitividade. Neste quadro, as universidades e outras instituições de ensino 

configuram-se como o núcleo fundamental no que diz respeito à geração e transferência de 

conhecimento e inovação, apoiando e desenvolvendo atividades de investigação. 

Adicionalmente, a indústria e as relações entre organizações, entidades e empresas, 

facilitam essa criação e transferência de conhecimento, know how e inovação, desenvolvendo 

atividades de investimento e desenvolvimento, permitindo que os diferentes atores da rede 

retirem benefícios da interação com esses ou outros parceiros. Simultaneamente, o governo 

ocupa igualmente uma posição de destaque, uma vez que exerce uma função reguladora e 

orientadora, estabelecendo as condições necessárias ao desenvolvimento e promoção de 
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inovação, apesar do poder local poder variar de região para região (Casaramona, Sapia, & 

Soraci, 2015; Galvão, Mascarenhas, Marques, Ferreira, & Ratten, 2019; Lew, Khan, & 

Cozzio, 2016). 

Todos estes atores mencionados (academia-organizações-governo) desempenham papéis 

essenciais, cabendo às instituições de ensino gerar e disponibilizar conhecimento à rede, às 

organizações obter esse conhecimento e encontrar maneira de o financiar e/ou comercializar 

e, por fim, o governo define o quadro legal e apoia as atividades de inovação das instituições 

de ensino e investigação, bem como as iniciativas das organizações e empresas, isto na 

perspetiva do modelo da tripla hélix (Figura 4.2), desenvolvido por Etzkowitz e Leydesdorff 

(2000). Esta, em termos gerais, consiste num sistema de inovação que descreve as relações 

entre os seus atores, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico das regiões, 

defendendo uma sociedade baseada no conhecimento e tendo vindo a ocupar um papel de 

destaque nas políticas públicas, adotada como estratégia regional em múltiplos países 

(Aarsæther et al., 2011; Casaramona et al., 2015; Galvão et al., 2019; Lew et al., 2016). 

 

Figura 4.2. Modelo da Tripla Hélix 

Fonte: autores com base nos contributos do modelo original (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000) 

Posteriormente, os investigadores debruçaram-se sobre outros aspetos, verificando-se uma 

crescente preocupação acerca da sociedade e do ambiente, o que veio contribuir para a 

evolução do modelo da tripla hélix (academia-organizações-governo) (Figura 4.2), que tem 

vindo a ser adaptado aos mais diversos contextos ao longo do tempo, conduzindo ao 
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surgimento dos novos modelos de quádrupla e quíntupla hélix (Figura 4.3), que vieram 

acrescentar a componente da sociedade e do ambiente.  

Deste modo, a quádrupla hélix (Figura 4.3) agrupa a academia, as organizações, o governo 

e a sociedade civil identificada como o público baseado nos media e na cultura, associando-se 

aos meios de comunicação, indústria criativa, valores, estilos de vida e arte, bem como a uma 

visão mais alargada da produção de conhecimento, aplicação da inovação e envolvimento do 

público nesse processo e colocando a sociedade em destaque. Já o modelo da quíntupla hélix 

(Figura 4.3) vem adicionar a estes últimos a questão ambiental, uma vez que o ambiente 

natural circundante vai exercer influência nos desafios societais e nos atores da rede (aspetos 

socioecológicos), com o objetivo de dar resposta às necessidades das sociedades em termos 

ecológicos e sustentáveis (Carayannis, Grigoroudis, Campbell, Meissner, & Stamati, 2017; 

Casaramona et al., 2015). 

 
 

 

Quádrupla Hélix   Quíntupla Hélix 

 
 

Figura 4.3. Modelos da Quádrupla e Quíntupla Hélix 

Fonte:Elaborada pelos autores com base nos contributos de Casaramona et al. (2015) e Carayannis, Grigoroudis, 

Campbell, Meissner e Stamati (2017) 

Resumidamente, enquanto o modelo da tripla hélix representa o modelo de inovação 

principal, mais comum e, digamos, básico, os modelos da quádrupla e quíntupla hélix estão já 

configurados de forma a compreender a complexidade da produção e aplicação de 

conhecimento, constituindo modelos conceptualmente mais amplos (Carayannis et al., 2017). 
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E enquanto a quádrupla hélix constitui uma abordagem mais aprofundada e completa, a 

quíntupla hélix, comporta uma sensibilidade ambiental a somar a todas as variáveis anteriores, 

enquadrando-se nos grandes desafios da sociedade contemporânea, configurando-se como a 

opção mais favorável, completa e inclusiva (Galvão et al., 2019). 

A nível regional e na perspetiva do desenvolvimento sustentável, o ideal seria a criação de um 

enquadramento comum e de um ecossistema de negócios uniforme, onde as instituições de 

ensino e investigação, as organizações, o governo, a sociedade e o ambiente ocupassem 

posições centrais e garantissem um crescimento social e ambiental sustentável e responsável, 

onde fosse possível promover a inovação, cooperação e cocriação através dos modelos das 

hélix, com vista a diminuir as desigualdades que existem entre regiões (Galvão et al., 2019). 

Estas áreas territoriais, vistas como aglomerações de ecossistemas de entidades 

organizacionais e institucionais de stakeholders possuem objetivos, prioridades, expectativas 

e comportamentos sociotécnicos, económicos e políticos que convergem e divergem e que 

estes atores ambicionam através do desenvolvimento empreendedor, de exploração e 

aproveitamento de recursos (Carayannis et al., 2017). 

Face ao disposto anteriormente, pretende-se implementar uma proposta de criação de uma 

rede de cooperação regional, que contribua para o desenvolvimento socioeconómico, cultural, 

turístico e sustentável da região do Vale do Tua, onde se encontra em curso um projeto de 

certificação do Parque como Destino Turístico Starlight (DTS). Por conseguinte, buscou-se na 

esfera celeste uma inspiração na constelação “Cassiopeia” por configurar o número de cinco 

estrelas, naturalmente adaptável ao modelo de quíntupla hélix (Figura 4.4), que se preconiza 

para o desenvolvimento da área geográfica em estudo. Este modelo, de estrutura em rede, tem 

em vista a melhoria da organização integrada do turismo regional, da gestão de recursos e da 

criação de novas governanças para reforço da competitividade dos destinos sendo, por 

conseguinte, uma reconhecida proposta de paradigma de investigação (Figura 4.5).  
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Figura 4.4. Modelo “Cassiopeia” 

Fonte: autores 

 
Quíntupla Hélix 

Figura 4.5. Modelo Conceptual de Investigação adaptando o Modelo da “Cassiopeia” ao Modelo da Quíntupla 

Hélix 

Fonte: autores  
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Assim, espera-se que a academia, a indústria, o governo, a sociedade civil e o ambiente 

estimulem a inovação regional e o fortalecimento do sistema local inteligente (Casaramona et 

al., 2015), ao mesmo tempo que, paralelamente, as instituições de ensino superior (IES) e a 

oferta, a comunidade local e o território coincidem numa estrutura de rede de cooperação, 

corporizando um modelo eficaz, impulsionador, abrangente, democrático, inclusivo, 

informado e participativo (Breda & Pato, 2014; Costa, 1996) e cuja cocriação possa emergir 

entre os agentes que compõem o ecossistema da quíntupla hélix e o universo da rede (Vieira & 

Rodrigues, 2016). 

3. Metodologia 

Métodos qualitativos e quantitativos oferecem-nos imagens distintas, porém complementares, 

das coisas que observamos. Enquanto a pesquisa qualitativa procura respostas adequadas, 

observando vários contextos sociais e os indivíduos que neles se movimentam, avaliando a 

qualidade das coisas através de palavras, definições, descrições, relatos e imagens, a maioria 

das pesquisas quantitativas baseia a sua investigação em dados mais objetivos, quantificáveis, 

numéricos, com recurso a tecnologias, computadores, estatísticas e fórmulas para o seu 

tratamento (Lune & Berg, 2016). Deste modo, no âmbito da presente investigação, tendo em 

conta o caráter de novidade da temática do astroturismo, optou-se por estudo e uma reflexão 

sedimentada nos diferentes olhares e variáveis subjacentes aos stakeholders selecionados para 

participar neste estudo, pelo que, o uso da metodologia qualitativa permitirá obter 

informações mais detalhadas e aprofundadas, gerando contributos inovadores e singulares, 

bem como desenvolver novas teorias e testar as já existentes (Bansal, Smith, & Vaara, 2018; 

Richardson, 1999). 

Em consequência, elaborou-se um guião de entrevista semiestruturado, de caráter 

confidencial, remetido via email a uma amostra de oito stakeholders regionais, que 

constituem possíveis atores da rede proposta no presente artigo, o que permite, embora com 

uma dimensão de análise mais reduzida, obter dados e resultados que possuam informações 

mais abrangentes e ricas em termos de informação, não sendo viável nem possível quantificá-

los numericamente (Berg, 2007). Finalmente, o objetivo passa por utilizar os dados recolhidos 

para construir uma análise interpretativa acerca da importância, operacionalização e vantagens 

da aplicação e desenvolvimento da teoria das redes no contexto da criação de um DTS no 

PRNVT, desenvolvendo uma teorização que permita alavancar e servir de suporte ao 
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desenvolvimento de novos modelos colaborativos na região. 

Face ao descrito, e na sequência do estudo de Tapada, Marques, Marques e Costa (2020), 

acerca da opinião e perceção de um outro conjunto de stakeholders da mesma região optou-se 

por auscultar uma amostra diferente que permitisse enriquecer e diversificar o conjunto de 

sensibilidades e perceber qual a visão e expectativas que esta nova amostra possui acerca das 

redes de cooperação, com vista ao desenvolvimento socioeconómico e cultural regional.  

Procurou-se, deste modo, encontrar um conjunto de instituições representativas do território 

que pudessem, no seu conjunto, refletir os diversos olhares e sensibilidades, englobando as 

áreas económicas, sociais, associativas e científicas e assim legitimar um conjunto de opiniões 

que possam ser encaradas como representativas da região em estudo. Em consequência, foram 

selecionados e entrevistados líderes e representantes de IES locais, associações empresariais e 

de desenvolvimento regional, o PNRVT, comunidades intermunicipais e cooperativas, mais 

especificamente da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (UTAD), Instituto 

Politécnico de Bragança-Mirandela (IPB), Associação dos Empresários Turísticos do Douro e 

Trás-os-Montes (AETUR), PNRVT, Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM Douro), 

Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM), Adega Cooperativa de 

Favaios e Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça (CAOM). 

Tabela 4.1. Caracterização dos entrevistados 

Tipologia da 

organização 

Hélix Nº de entrevistas 

realizadas 

Entidades / 

Organizações 

 

IES 

 

IES 

 

2 

 UTAD, IPB 

Associações 

empresariais e de 

desenvolvimento 

Oferta 2 
 AETUR, PNRVT 

CIM’s Território 2 
CIM Douro, CIM-

TTM 

 

Cooperativas 

 

Comunidade 

Local 

 

2 
Adega Cooperativa de 

Favaios, CAOM 

Fonte: autores 

Após a auscultação dos representantes entrevistados, os dados qualitativos foram analisados, 

tendo como base de referência a revisão de literatura apresentada previamente. Assim, de um 

total de oito entrevistas, é possível dividir as questões em três dimensões distintas, sendo elas 

as “Redes de cooperação”, “Autoanálise” e “As redes, o desenvolvimento regional e o turismo” 

(Tabela 4.2).  
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Tabela 4.2. Dimensões das entrevistas 

Dimensões Categorias Autores 

Redes de cooperação Conceito de rede / Opinião acerca 

das redes 

Echebarria et al. (2014); Sotarauta 

(2010); Nicolini (2003); Provan e 

Kenis (2007); Hadjimichalis e 

Hudson (2006) 

Autoanálise Papel desempenhado e posição da 

entidade numa rede / 

Características e funcionamento da 

rede da qual a entidade faz parte 

Stoddart et al. (2020); Kimbu e 

Ngoasong (2013); Jesus e Franco 

(2016); Martini e Buffa (2015); 

Breda (2010); Aldrich e Zimmer 

(1986); Cooper et al. (1995) 

As redes, o desenvolvimento 

regional e o turismo 

Visão e opinião acerca da criação 

de uma nova rede na região do 

Vale do Tua 

Hadjimichalis e Hudson (2006); 

Pike et al. (2017); Nogueira e 

Pinho (2015); Precenza e Cipollina 

(2010); Baggio e Cooper (2010)  

Fonte: autores 

4. Análise e discussão dos resultados 

4.1. Redes de cooperação 

Considerando uma rede um conjunto de atores ligados por uma série de ‘laços’ e ‘nós’ 

(Echebarria et al., 2014) que tem por base relações sociais independentes (Sotarauta, 2010) e 

consistindo num processo de partilha capaz de produzir resultados positivos (Nicolini, 2003), 

podendo configurar um recurso organizacional onde um conjunto de pessoas ou entidades que 

trabalham com vista a atingir um objetivo comum, através da cooperação e partilha. Neste 

contexto da visão e conhecimento dos entrevistados relativamente à temática das redes, os 

resultados obtidos nesta primeira dimensão revelam que a totalidade dos representantes 

auscultados possui um conhecimento sólido acerca das redes de cooperação, destacando-se as 

seguintes respostas: 

‘Uma rede é um conjunto de parceiros que trabalham para um bem comum, 

embora cada um mantenha a sua identidade e autonomia.’ (Ent.4 - Oferta) 

E 

‘Poderá ser uma associação de organizações, empresas, entidades ou 

indivíduos, que se encontram ligados através de algum meio (poderão ser as 

tecnologias de informação e comunicação) para beneficiarem (e 

explorarem) das (as) rápidas alterações que ocorrem ao nível de 

oportunidades (de negócio ou concretização) de um projeto.’ (Ent.5 - IES) 

E 
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‘Conjunto de Pessoas e ou Entidades das mais variadas tipologias e 

interesses que se associam para em conjunto projetarem, desenvolverem e 

executarem ideias e projetos de interesse comum. tendo em conta as 

especificidades de cada participante e os objetivos comumente 

preconizados.’ (Ent.6 - Oferta) 

Quanto à opinião que cada entrevistado possui acerca das redes de cooperação, a grande 

maioria da amostra considera que estas são uma mais-valia para os atores que as constituem, 

configurando estruturas de grande utilidade, destacando-se as respostas da Ent.4 que defende 

que as mesmas são a resposta mais adequada para os desafios atuais e das Ent.6 e Ent.8, que 

consideram as redes uma mais-valia, especialmente para territórios mais desfavorecidos: 

‘Num mundo cada vez mais complexo e interdependente são a resposta mais 

adequada a essa complexidade porque possibilitam um trabalho inter e 

transdisciplinar.’ (Ent.4 - Oferta) 

E 

‘São uma mais-valia para o desenvolvimento e prossecução de objetivos, 

projetos e desígnios comuns.’ (Ent.6 - Oferta) 

E 

‘São uma mais-valia, principalmente em regiões "menos favorecidas" como 

Trás-os-Montes.’ (Ent.8 - Comunidade) 

4.2. Autoanálise 

A segunda dimensão das entrevistas consiste em questões de autoanálise, cujo objetivo é 

perceber se as entidades selecionadas fazem parte ou consistem em alguma rede de 

cooperação, qual o seu papel nessa estrutura, quais os atores que a constituem e os que 

desempenham um papel central, que visão os seus representantes possuem da rede e quais os 

benefícios e dificuldades que percecionam neste modelo de organização e, por fim, como é 

feita a transferência de conhecimento dentro da própria rede. 
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Considerando o descrito, com exceção da Ent.3 (Comunidade), todos os restantes 

representantes afirmaram fazer parte de uma ou mais redes de cooperação. No caso da 

Ent.2, a mesma afirma que ela própria constitui uma rede de cooperação: 

‘Sim. É uma rede de municípios e faz parte de um conjunto de redes de 

cooperação regional.’ (Ent.2 - Território) 

Adicionalmente, a Ent.7 afirma algo semelhante: 

‘Penso que pode ser considerada uma rede de cooperação institucional 

(municípios e entidades da administração públicas) com o objetivo principal 

de incrementar projetos que promovam o desenvolvimento social e 

económico da região.’ (Ent.7 - Território) 

Por sua vez, a Ent.5 reconhece fazer parte de mais do que uma rede:  

‘Sim, diversas - (ex. rede de ensino superior).’ (Ent.5 - IES) 

No que diz respeito ao papel que cada entidade representa na referida rede, face às 

respostas obtidas salienta-se a afirmação da Ent.5 que constitui, segundo o seu representante: 

‘Um nó com características próprias bem definidas similares às de outros 

nós mas com execução distintiva face às características endógenas.’ (Ent.5 - 

IES) 

Já a Ent.6 faz referência às suas funções multifuncionais: 

‘A participação nas diferentes redes é desempenhada a diversos níveis: nuns 

casos assume o papel diretivo, noutros consultivo, noutros participativo ou 

cooperante.’ (Ent.6 - Oferta) 

No caso da Ent.8, o representante realça que: 

‘É o "fio" que une cada "ponto", que constituí a "rede".’ (Ent.8 - 

Comunidade) 
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No entanto, importa referir que, no geral, todas as entidades auscultadas têm consciência de 

qual o seu papel na rede de cooperação da qual fazem parte, evidenciando as suas funções de 

coordenadores e participantes, como acontece com as Ent.2 (Território) e Ent.7 (Território). 

Referente à questão que aborda os restantes atores da rede, nenhuma entidade demonstrou 

sentir qualquer dificuldade em identificar diversos membros, evidenciando a natureza distinta 

e heterogénea das redes que constituem, como foi o caso das Ent.1, Ent.5 e Ent.6: 

‘Outros museus, municípios, freguesias, associações locais.’ (Ent.1 - IES) 

‘As outras Instituições de Ensino Superior.’ (Ent.5 – IES) 

‘Integram também as redes: Municípios e Entidades Administrativas 

Fundações, Associações, Cooperativas, Universidades, Empresas e Pessoas 

quer Nacionais quer Internacionais.’ (Ent.6 - Oferta) 

Ainda no âmbito dos atores que constituem a rede da qual as entidades entrevistadas fazem 

parte, à questão que aborda o tema da relação entre membros, as Ent.2 (Território), Ent.4 

(Oferta) e Ent.5 (IES) referem que se relacionam da mesma forma com os restantes atores da 

rede, sendo que as demais entidades selecionam um conjunto de atores particular, seja pelo 

seu papel central na rede ou pela relação mais próxima, salientando-se a resposta da Ent.6, 

referindo que: 

‘Com todos os parceiros da rede existem relações fortes, dependendo do 

projeto e objetivo em causa.’ (Ent.6 - Oferta) 

Relativamente aos atores que desempenham um papel mais central dentro da rede, na 

opinião de Baggio (2017), a análise de uma rede de turismo é capaz de fornecer ferramentas 

importantes que permitem identificar os atores mais relevantes, aqueles que são conhecidos 

por dar os contributos mais relevantes à rede ou aqueles que retiram mais benefícios de uma 

boa posição na mesma. No entanto, as respostas tendem a ser mais distintas neste ponto, 

sendo que, a Ent.2 defende que esse papel cabe aos: 

‘Coordenadores das redes.’ (Ent.2 - Território) 
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Por sua vez, a Ent.4 (Oferta) não faz distinção entre membros e declara que todos ocupam 

uma posição de destaque, afirmação que vai ao encontro das declarações dos representantes 

das Ent.8 (Comunidade) e Ent.5, esta última defendendo que: 

‘Cada um dos nós tem igual importância, a rede é homogénea.’ (Ent.5 - IES) 

Porém, segundo Hadjimichalis e Hudson (2006) verifica-se a existência de uma problemática 

de desigualdade dentro das redes, resultado de abusos de poder e hierarquias, que geram um 

desequilíbrio democrático e participativo, pelo que deve existir uma coordenação de 

atividades e necessidades dos atores ao abrigo de uma governança partilhada entre os 

membros, facilitando o contacto e evitando problemas de comunicação (Provan & Kenis, 

2007). Deste modo, Provan e Kenis (2007) defendem a existência de diferentes formas de 

governança (partilhada entre todos os membros, exclusiva de um ator ou intermédia), sendo 

que todas as tipologias são válidas e constituem mecanismos de gestão capazes de dar 

resposta às necessidades da rede, cabendo a esta escolher qual a melhor opção para garantir o 

seu bom funcionamento. 

Atendendo que as organizações competem globalmente, os modelos cooperativos em rede 

facilitam o acesso a recursos, conhecimento, mercados e tecnologias (Breda, 2010), 

conduzindo à emergência de novos modelos e estratégias para ultrapassar eventuais 

dificuldades e estar à altura do mercado global. Não obstante, uma rede é também 

caracterizada pelos resultados positivos obtidos pelo seu conjunto que, normalmente, não 

conseguiriam ser atingidos por cada um dos seus atores de forma individual (Provan & Kenis, 

2007). Assim, no que respeita aos benefícios que as entidades retiram da rede, as respostas 

neste ponto apresentam uma configuração mais heterogénea, no entanto, todas as entidades 

reconhecem as vantagens das redes de cooperação, destacando-se as afirmações da Ent.2: 

‘A resolução de problemas comuns, o reforço do "poder" reivindicativo.’ 

(Ent.2 - Território) 

Da Ent.6: 

‘Há benefícios diretos, como o aproveitamento de sinergias, aproveitamento 

de bens financeiros, distribuição de tarefas e contribuições específicas e 

todos associados a economias de escala. Outros benefícios indiretos como a 
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troca de experiências e partilha de conhecimentos. É benefício importante 

para todos o cumular e potenciar os resultados obtidos e a obter.’ (Ent.6 - 

Oferta) 

E da Ent.7: 

‘A concretização de projetos/atividades de âmbito transversal numa região 

com debilidades específicas.’ (Ent.7 - Território) 

Relativamente às dificuldades ou desvantagens que as entidades percecionam na rede, 

importa recuperar uma afirmação anterior que refere que uma rede deve basear-se na 

confiança e cooperação entre os seus atores, assente na comunicação, partilha e troca de 

conhecimentos, informações ou recursos, prevalecendo, acima de tudo, o princípio da 

democracia e reciprocidade para que, em conjunto, alcancem as metas e objetivos 

estabelecidos. Considerando o descrito, a Ent.3 (Comunidade), Ent.4 (Oferta) e Ent.8 

(Comunidade) destacam como dificuldades as complicações de âmbito financeiro e ao nível 

dos recursos, recorrendo a candidaturas e fundos comunitários para superar esses 

estrangulamentos, como afirma a Ent.4 (Oferta). Não obstante, outras entidades como as 

Ent.2 (Território), Ent.6 e Ent.7 referem sentir entraves relacionados com a organização, 

nomeadamente: 

‘As dificuldades prendem-se com a inércias resultantes de "egoísmos", 

desconfianças deficiências de comunicação e por burocracias e dificuldades 

administrativas de cada participante.’ (Ent.6 - Oferta) 

E 

‘Dificuldade de trabalhar em rede. De partilhar os recursos. De compreender 

o ganho conjunto. Forte tendência para o individualismo, do "olhar para 

dentro".’ (Ent.7 - Território) 

Adicionalmente, verificou-se ainda a existência de um outro constrangimento no que diz 

respeito às relações que existem entre os atores de uma rede, sendo exposto pela Ent.1, 

dizendo que: 
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‘A maior dificuldade é a disponibilidade para estar sempre presente e ativo.’ 

(Ent.1 - IES) 

No que concerne ao que cada entidade “oferece” à rede, metade das respostas demonstrou 

que cada ator é capaz de fornecer à rede o seu conhecimento e especificidades, ou seja, o seu 

know-how, como foi o caso das Ent.1 (IES), Ent.2 (Território), Ent.5 (IES) e Ent.6, que 

destacam que, para além do seu saber, são capazes de contribuir para a rede com outros 

recursos, sendo que: 

‘Dependendo da rede, mas as contribuições são desde técnicas de 

conhecimento, administrativas aos mais diferentes apoios financeiros de 

operacionalidade e a potencialidade associada à representatividade territorial 

e não só que a nossa entidade tem associada.’ (Ent.6 - Oferta) 

Não obstante, a Ent.7 afirma que o melhor que tem para oferecer é: 

‘A capacidade de pensar em conjunto. Ajuda a conhecer as diferenças.’ 

(Ent.7 - Território) 

Já a Ent.8 defende que: 

‘A entidade é a base, sem a qual a rede não existiria.’ (Ent.8 - Comunidade) 

Ao nível da transferência de informação dentro de uma rede, Baggio e Cooper (2010) 

defendem que o conhecimento que circula numa rede de stakeholders consiste num 

mecanismo importante para o desenvolvimento global do sistema, sendo que a disseminação 

desse conhecimento é mais rápida numa malha bem estruturada e com um grau bem 

identificado de coesão local. Neste âmbito da transferência de informação dentro das 

redes, as Ent.1 (IES), Ent.2 (Território), Ent.4 (Oferta) e Ent.8 (Comunidade) afirmam que o 

fazem através de reuniões regulares e via comunicações eletrónicas. Por sua vez, a Ent.6 adota 

uma metodologia distinta: 

‘Por troca de experiência, por distribuição de atribuições, por discussão e 

preparação comum dos objetivos e desenvolvimento dos projetos.’ (Ent.6 - 

Oferta) 
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4.3. As redes, o desenvolvimento regional e o turismo 

A última dimensão das entrevistas relaciona-se com o âmbito do desenvolvimento do projeto 

de astroturismo no PNRVT e consequente processo de certificação Starlight. Neste 

seguimento, às entidades entrevistadas foi lhes colocado um conjunto de questões 

relacionadas com a temática das redes, como ferramenta de desenvolvimento regional. 

Neste contexto, a maioria dos entrevistados reconhece que as IES da Região estão 

devidamente preparadas e demonstram disponibilidade para auxiliar os atores regionais, 

fazendo face às necessidades locais, oferecendo respostas adequadas ou soluções alternativas 

sempre que solicitado. Neste sentido, a Ent.4 salienta que: 

‘São instituições que têm colaborado com esta rede a vários níveis.’ (Ent.4 - 

Oferta)  

Também a Ent.6 afirma: 

‘Sem dúvida que sim. é muito importante o conhecimento que as duas 

Entidades citadas pelo conhecimento cimentado na região que possuem é 

relevante para as questões que possam emergir.’ (Ent.6 - Oferta) 

E a Ent.7: 

‘Como instituições conhecedoras da região e possuidoras de recursos 

humanos qualificados e conhecimento científico, têm capacidade efetiva 

para dar respostas habilitadas em determinadas áreas. Não devem ser 

excluídas da rede.’ (Ent.7 - Território) 

Globalmente, apenas a Ent.8 (Comunidade) não defendeu o ponto de vista das anteriores e a 

Ent.2 (Território) referiu ainda que a resposta dessas instituições de ensino depende das 

necessidades manifestadas. 

No quadro da perceção dos entrevistados relativamente a uma rede funcional no Vale do 

Tua e com foco no desenvolvimento regional, é importante reiterar a afirmação de 

Carayannis et al. (2017) que afirma que, no âmbito local, as regiões são consideradas 

aglomerações de ecossistemas de entidades organizacionais e institucionais de stakeholders 

com objetivos, prioridades, expectativas e comportamentos sociotécnicos, económicos e 
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políticos que convergem e divergem e que estes atores ambicionam através do 

desenvolvimento empreendedor, de exploração e aproveitamento de recursos. Neste sentido, 

destacam-se as visões defendidas pela Ent.1: 

‘Rede multiatores baseada na confiança mútua e focada em objetivos 

comuns, incluindo o poder local, agentes educativos e científicos e 

representantes da sociedade civil. Estrutura leve, liderança partilhada, 

estratégia bem definida, plano de ação bem focado e simples.’ (Ent.1 - IES) 

Pela Ent.4: 

‘Uma rede funcional no Vale do Tua ou noutro lugar deve garantir a 

colaboração entre os diversos parceiros, mas também a sua identidade e 

autonomia. Deve ainda utilizar as novas ferramentas da sociedade digital 

para facilitar a comunicação entre os seus membros.’ (Ent.4 - Oferta) 

E pela Ent.8: 

‘Para que a rede realmente seja "funcional" é necessário que as diferentes 

organizações se relacionem melhor, fomentar a proximidade entre elas, 

trocar experiências e expectativas, e trabalhem em conjunto, tanto quanto 

possível.’ (Ent.8 - Comunidade) 

Em consequência, face às declarações dos entrevistados, é legítimo afirmar que a 

possibilidade da existência de uma rede no Vale do Tua é uma proposta promissora que deve 

ter como foco o desenvolvimento regional, tal como afirmam as Ent.3 (Comunidade) e Ent6 

(Oferta). No entanto, contrastante com as anteriores declarações, encontra-se a opinião da 

Ent.2 que afirma: 

‘O foco desenvolvimento regional pressupõe uma dimensão crítica que o 

Vale do Tua não tem. A existência de uma rede na região para a resposta a 

problemáticas concretas era interessante.’ (Ent.2 - Território) 

Considerando o exposto, é possível concluir que as opiniões dos entrevistados se enquadram 

na visão de Airaksinen e Åström (2009), que declaram que as redes consistem em estruturas 

de governança multiorganizacional, com uma tendência para a descentralização e capacitação 
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de instituições locais e regionais, em busca do desenvolvimento. Para além disso, importa 

ainda salientar a importância do envolvimento da comunidade local e a identificação de 

stakeholders para aumentar a confiança entre os atores da rede (Martini & Buffa, 2015) o que, 

segundo Presenza e Cipollina (2010), pode ser alcançado através do compromisso, partilha e 

consolidação de relações. 

Adicionalmente, na questão relativa à relação da rede da qual fazem parte com o Vale do 

Tua, as Ent.1 (IES), Ent.2 (Território), Ent.4 (Oferta), Ent.5 (IES), Ent.6 (Oferta) e Ent.7 

(Território) afirmaram possuir ligações com a região, sejam elas de partilha (Ent.5 - IES), 

geradoras de sinergias (Ent.6 - Oferta) ou centradas no desenvolvimento (Ent.4 - Oferta). Por 

sua vez, a Ent.3 (Comunidade) e a Ent.8 (Comunidade) revelaram não possuir qualquer 

relação formal com entidades da região do Vale do Tua. 

Assim, considerando as visões das entidades entrevistadas, o ideal seria a criação de um 

enquadramento e ecossistema de negócios comuns, onde as instituições de ensino e 

investigação, organizações, governo, sociedade e ambiente ocupam posições centrais e 

garantem um crescimento social e ambiental sustentável, enquadrado no modelo da quíntupla 

hélix, com vista a diminuir as desigualdades que existem entre regiões (Galvão et al., 2019). 

Por fim, a última questão colocada aos stakeholders prende-se com as atividades ou setores 

que a rede pode transformar, fomentar, impulsionar ou qualificar, sendo que, a totalidade 

dos entrevistados identificou uma série de elementos que podem ser estimulados, indo ao 

encontro da visão de Hadjimichalis e Hudson (2006), de que uma rede de desenvolvimento 

regional deve promover a mobilização de recursos endógenos. Para além disso, segundo 

Burandt et al. (2013), as redes desempenham igualmente um papel de elevada importância 

para o progresso das comunidades e regiões, permitindo o estreitamento de relações entre os 

atores que funcionam como fonte ou recurso para o desenvolvimento, fruto da cooperação e 

comunicação conjuntas. As afirmações recolhidas vão ao encontro do descrito, destacando-se 

as declarações das seguintes entidades: 

Assim, a Ent.1 refere que: 

‘Cultura, dinamização territorial, valorização das pessoas, dos produtos e 

dos serviços do Vale do Tua.’ (Ent.1 - IES) 
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A Ent.2 acrescenta que a rede poderá auxiliar nos seguintes aspetos:  

‘Envelhecimento ativo, apoio social, turismo, desenvolvimento rural.’ 

(Ent.2 

- Território) 

Já a Ent.3 (Comunidade), a Ent.6 e a Ent.7 defendem uma visão mais direcionada para o setor 

turístico, destacando-se o: 

‘Turismo (alojamento, restauração), comércio local, agroindústria e 

serviços.’ (Ent.6 - Oferta) 

E 

‘Pode impulsionar o turismo alicerçado nos recursos naturais, patrimoniais, 

gastronómicos e culturais’ (Ent.7 - Território) 

Em contrapartida, a Ent.8 (Comunidade) chama a atenção para a necessidade de impulsionar o 

setor agrícola, uma vez que o consideram um dos mais vulneráveis atualmente. 

Face aos resultados obtidos, é possível afirmar que o conceito de rede não representa uma 

novidade para os stakeholders entrevistados, uma vez que a sua maioria faz parte de uma ou 

mais redes de cooperação, reconhecendo as qualidades e vantagens que lhes estão associadas 

e através das quais partilham conhecimento, informação e experiências. 

No entanto, estas entidades identificaram também diversas dificuldades associadas às redes, 

nomeadamente, em matéria de comunicação entre atores, organização, disponibilidade de 

recursos e burocracias, podendo verificar-se a existência de conflitos resultantes de 

desconfianças e atitudes de individualismo por parte de alguns membros. 

Não obstante, prevalecem os aspetos positivos da redes, razão pela qual se defende que a 

criação de uma rede de cooperação no Vale do Tua constitui uma proposta de relevante 

importância para o desenvolvimento regional, dinamização do território e valorização dos 

recursos endógenos, ao mesmo tempo que funciona como veículo impulsionador do turismo, 

atividades económicas, sociais, científicas e culturais. 
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Esta nova rede regional, proposta no âmbito do astroturismo, adapta-se perfeitamente ao 

modelo da quíntupla hélix, por compreender a vertente ambiental de proteção do céu noturno 

e ser composta por uma multiplicidade de atores locais, incluindo a comunidade, organizações 

(do turismo e outras), instituições de ensino e órgãos de gestão que, em conjunto, contribuirão 

para o sucesso do projeto do PNRVT.  

5. Conclusões e recomendações 

A presente investigação permitiu auscultar um conjunto de stakeholders regionais com base 

na temática das redes, possibilitando avaliar quais as visões destes atores no quadro do 

desenvolvimento socioeconómico e cultural do Vale do Tua, no contexto da criação de uma 

rede regional de cooperação e da certificação do PNRVT como DTS, tendo em vista a 

promoção da prática de astroturismo. Consequentemente, esta abordagem prática permitiu, 

não só, perceber a posição dos stakeholders em relação às redes das quais são atores, mas 

definir uma convergência dos interlocutores acerca da criação de uma rede, capaz de 

contribuir para o progresso local e dar resposta às necessidades regionais. 

Seguindo a sequência do pensamento evidenciado e considerando que a amostra entrevistada 

representa, de certo modo, a realidade regional, é possível afirmar que a grande maioria dos 

stakeholders se encontra familiarizada com o conceito de rede, considerando representar um 

modelo de colaboração que serve a complexidade e a competitividade global que o mercado 

atual exige.  

Foi igualmente reconhecido, que a maioria das instituições ouvidas faz parte de uma ou mais 

redes de cooperação, através das quais partilham valores e conhecimento, não se verificando 

entraves na identificação dos vários membros que as constituem e os papéis por eles 

desempenhados. Cientes das vantagens, desafios e dificuldades associados a este modelo, os 

interlocutores valorizam os inúmeros benefícios associados às redes, nomeadamente no seu 

potencial para a resolução de problemas comuns, salientando, no entanto, dificuldades 

percecionadas, comumente identificadas na esfera científica, emergindo os obstáculos ao 

nível da comunicação e organização, burocracias e trabalho administrativo, disponibilidade de 

recursos, sejam eles financeiros ou não e em questões relacionadas com desconfianças e 

individualismos.  
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Apesar de, globalmente, a amostra possuir algum tipo de relação com o território, 

relativamente à criação de uma rede no Vale do Tua, centrada no desenvolvimento regional, 

as entidades entrevistadas revelaram uma visão, na sua generalidade, homogénea, afirmando 

que a rede proposta deve ser constituída por uma multiplicidade de atores, compreendendo o 

poder local, organizações, empresas, associações, agentes educativos e científicos e, claro, a 

comunidade, consistindo num veículo potencializador do progresso. Para além disso, os 

representantes entrevistados salientam ainda a importância da comunicação, proximidade e 

trabalho conjunto, devendo recorrer às novas ferramentas da sociedade digital de forma a 

facilitar a troca de informação entre os seus membros. Adicionalmente, para os agentes 

ouvidos, a rede proposta poderá funcionar como uma estrutura impulsionadora das atividades 

económicas, sociais, científicas e culturais da região, qualificando e dinamizando o território, 

enquanto valoriza os agentes e comunidade local. 

À semelhança de outras regiões, o Vale do Tua é constituído por organizações e empresas 

familiares, identificadas por perfis específicos de atores socioeconómicos que criam postos de 

trabalho e geram riqueza. No entanto, apesar de existir quem ache que estes negócios 

familiares estão normalmente associados a territórios menos desenvolvidos, há também 

defensores desta malha fina de organizações que, mesmo que por si só não exerçam um 

impacto muito significativo, quando agem de forma coletiva, as suas ações como atores 

regionais agregados acarretam consequências que se fazem sentir, resultado dos efeitos da 

criação, organização e alocação dos recursos regionais (Basco, 2015). Assim, para que haja 

um desenvolvimento sustentável, com base em relações e redes de cooperação, o estudo das 

empresas familiares e da sua ligação ao desenvolvimento regional é um fator que importa 

considerar para que se perceba quais as relações que existem entre atores, que dimensões 

comportam o desejado desenvolvimento local e quais as mudanças ou ajustes que devem ser 

considerados. 

Nas palavras de Wheway e Punmanee (2017), o desenvolvimento regional para além do 

grandes centros urbanos, não pode, nem deve ser transferido para segundo plano, pelo que a 

criação de uma rede de cooperação na região do Vale do Tua configura uma proposta de 

relevante importância para o desenvolvimento e sucesso do projeto de astroturismo, devendo 

ser trabalhada em conjunto com os agentes locais, de modo a definir metodologias, estratégias 

e modelos de governança adequados às necessidades da região e aos objetivos dos atores da 

rede, servindo de veículo impulsionador de dinâmicas de colaboração sustentáveis. 
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Tal como esperado, os resultados obtidos vão ao encontro da revisão de literatura, não 

deixando de se verificar algumas limitações relacionadas com o caráter recente do 

astroturismo, sobretudo na região Norte de Portugal, bem como com a limitação do tamanho 

da amostra e de se tratar de entrevistas de resposta aberta que, pela sua natureza, permitem 

que os entrevistados interpretem livremente as questões e respondam com base nessa análise. 

Para além disso, relativamente ao estudo das redes no turismo, devido à complexidade destes 

sistemas, Baggio (2017) defende que os métodos normalmente utilizados são considerados 

básicos, propondo uma metodologia mista (qualitativa e quantitativa), a recolha de 

informação proveniente de diferentes fontes e um maior esforço na caracterização dos 

diferentes elementos da rede (ambos atores e relações). 

Por serem compostas por uma multiplicidade de atores, as redes funcionam como veículos 

impulsionadores de atividades. Neste caso, no âmbito do astroturismo, acredita-se que a 

criação de uma nova rede possa contribuir, tanto na proteção e valorização do recurso céu 

noturno, que constitui o produto turístico, bem como na comercialização sustentável do 

mesmo, ao criar uma estrutura colaborativa que reúne esforços para que esta nova valência 

turística alcance o sucesso pretendido. 

Em suma, a presente investigação permitiu, através dos testemunhos recolhidos, ter uma visão 

mais prática de como é feita a governança destes modelos de cooperação, contribuindo para 

explorar novas direções de investigação sobre a governança das redes, a sua dinâmica, a 

forma como os seus atores comunicam e quais as dificuldades e aspetos menos positivos 

destes modelos de cooperação e servindo para o enriquecimento da literatura existente sobre a 

temática das redes e do astroturismo. Uma vez que o conjunto das instituições auscultadas 

transporta em si aspetos relevantes de conhecimento, olhares e diversidade que podem 

corporizar a pedra angular para a criação de um novo modelo que sirva o desígnio regional, é 

possível afirmar que esta investigação constitui o primeiro passo para a criação de uma nova 

rede de cooperação no Vale do Tua, ao incentivar o impulso de sinergias entre os diversos 

atores e o modelo da quíntupla hélix, com o objetivo de melhorar, fomentar e promover o 

desenvolvimento sustentável.  

Por fim, sugere-se que, como investigação futura, se estude mais o papel e a importância das 

redes no turismo, nomeadamente no desenvolvimento de produtos de nicho / interesse 

especial como é o caso do astroturismo.  
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CAPÍTULO 5 

Astroturismo: Avaliação da imagem de destino e intenção de visita de potenciais 

visitantes internacionais6 

Resumo 

O astroturismo tem vindo a afirmar-se como valiosa e promissora forma de relação com o 

turismo contemporâneo, dando resposta à crescente procura urbana por este modelo de 

Turismo de Interesse Especial (TIE) e reforçando a assinalável valia dos territórios rurais, 

periféricos e naturais, sendo capaz de mobilizar crescentemente agentes turísticos, 

comunidades científicas e consciência social e ambiental. O presente estudo exploratório tem 

como objetivo auscultar o mercado internacional de potenciais visitantes do Destino Turístico 

Starlight (DTS) do Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT), acerca da imagem que 

possuem de um destino de astroturismo e como valorizam os principais componentes da 

experiência. Com base em estudos anteriores, foi construído um inquérito de resposta 

fechada, aplicado a uma amostra de 450 turistas espanhóis, que foram segmentados de acordo 

com a importância atribuída àqueles componentes, de modo a verificar diferenças nas 

perceções da imagem, no comportamento passado de observação do céu noturno e na intenção 

futura de visitar um destino de astroturismo. Esta investigação permitiu, através de estímulos 

visuais, segmentar uma amostra considerável de turistas de acordo com elementos que mais 

valorizam, possibilitando a identificação de componentes importantes da experiência 

astroturística, bem como sentimentos, pensamentos e intenções que os potenciais visitantes 

esperam vir a sentir caso viagem para um destino deste género. Conclui-se que, apesar dos 

elementos centrais da experiência astroturística serem altamente valorizados, para que o 

desejo de visitar um destino de astroturismo se transforme em intenção, existem outros fatores 

a considerar, uma vez que os segmentos que valorizam os elementos culturais e de 

especialização demonstraram uma maior propensão para efetivamente viajar. 

Palavras-chave| Astroturismo; Experiência; Imagem afetiva; Fascínio; Serenidade; Intenção  

 
6 Artigo submetido para publicação na Revista Portuguesa de Estudos Regionais a 22/06/2021. 
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1. Introdução 

A prática de astroturismo contempla na sua essência a observação de cometas, auroras 

boreais, estrelas, formações de nuvens, pôr-do-sol, chuva de estrelas, eclipses, entre outras 

atividades, podendo ser desenvolvidas em parques naturais, tal como o PNRVT, sob a 

orientação de guias especializados e em complemento com outras atividades que conjuguem 

elementos terrestres (e.g., património cultural, arqueológico ou paisagístico ou infraestruturas 

de apoio) com os atributos celestiais (Fayos-Solá, Marín, & Jafari, 2014; Soleimani, Bruwer, 

Gross, & Lee, 2019). Não obstante, o astroturismo pode funcionar igualmente como uma 

atividade realizada de forma completamente independente, por profissionais ou amadores, 

com ou sem recursos a equipamentos especializados, em locais que ofereçam uma boa 

visibilidade do céu, possuindo o potencial para contribuir para o desenvolvimento rural 

sustentável (Jacobs, Du Preez, & Fairer-Wessels, 2019).  

Tendo por base a prática de atividades de observação do céu, o astroturismo apresenta um 

perfil variado de turista, desde astrónomos profissionais a amadores, sendo necessário 

segmentar os astroturistas em categorias capazes de refletir as suas preferências quanto a esta 

experiência. De acordo com Fayos-Solá et al. (2014), aos recursos principais da experiência 

astroturística, ou seja, a um céu sem nuvens, transparente, livre de qualquer tipo de poluição e 

com boa visibilidade, associam-se, não raras vezes, outros componentes como património 

astronómico, cultural e paisagens relacionadas com o céu ou ainda complementos que 

reforçam e potencializam a observação, tais como, instrumentos científicos, realidade 

aumentada e guias especializados.  

Deste modo, é possível afirmar que, existem três facetas complementares do astroturismo, 

segmentadas de acordo com os interesses dos turistas, sendo elas: a faceta dos turistas com 

interesse meramente apreciativo, que preferem uma observação apenas dos elementos 

intrínsecos à experiência astroturística, sem nenhum complemento adicional; a faceta dos 

turistas que valorizam a complementação da sua observação com elementos de património 

astronómico, cultural e outros e, por fim, a faceta que compreende os turistas que valorizam o 

uso de instrumentos científicos e recorrem a guias especializados para enriquecer a sua 

experiência.  

Atualmente, como consequência da crescente procura por atividades turísticas que combinem, 

em simultâneo, recursos e patrimónios naturais, têm vindo a surgir cada vez mais produtos de 
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nicho, fazendo com que o contacto e a reaproximação com o céu sejam capazes de despertar 

emoções positivas no observador, que irão influenciar as suas intenções de viagem futuras 

(Dao, 2016; Derrien & Stokowski, 2020; Kelly, 2003, 2004, 2019). 

Consequentemente, a escolha de um destino astroturístico para viajar está sujeita ao efeito de 

um conjunto de fatores: (1) das emoções que o turista antecipa vir a sentir, sendo que, para 

que a viagem se concretize, esses sentimentos terão de ser agradáveis (e.g., fascínio, assombro 

ou paz interior); (2) do controlo percebido que o turista possui acerca da experiência, isto é, 

da sua perceção sobre os fatores facilitadores e inibidores da viagem e, por fim, (3) da 

frequência dos comportamentos passados relacionados com a experiência que vão viver (Dao 

2016; Derrien & Stokowski, 2020; Jepson & Sharpley, 2015; Kelly, 2003, 2004, 2019; 

Marques, 2018). 

Considerando o descrito, à semelhança de trabalhos de outros investigadores (Pan, Lee, & 

Tsai, 2014; Rodrigues, Correia, Kozak, & Tuohino, 2015; Rodrigues, Pereira, & Rodrigues, 

2020), o presente estudo exploratório utiliza a técnica de foto-elicitação para auscultar o 

mercado internacional de potenciais visitantes do DTS do PNRVT acerca da imagem que 

possuem de um destino de astroturismo e da forma como valorizam os principais 

componentes da experiência astroturística. Assim, após a segmentação da amostra tendo em 

consideração os interesses específicos e atributos mais valorizados dentro de cada grupo de 

turistas, esta investigação visa apurar se os potenciais visitantes de um destino astroturístico 

se poderão também distinguir em termos de outras variáveis como as emoções antecipadas, 

comportamentos passados de observação do céu noturno, desejo e intenção de viajar para um 

destino astroturístico. 

Face à não existência de estudos empíricos que abordem a temática da imagem de destino no 

âmbito do astroturismo, a presente investigação, integrada num conjunto de estudos prévios 

sobre o processo de certificação do PNRVT como DTS, contribui assim para a definição do 

potencial do astroturismo na região, para o enriquecimento do suporte científico onde este se 

ancora e para completar, validar e enriquecer as anteriores investigações dos autores, abrindo 

portas a novas contribuições para a literatura sobre o astroturismo. 

Deste modo, após este ponto introdutório, seguir-se-á uma breve revisão de literatura, 

abordando temas centrais da investigação, tais como a experiência astroturística, a  imagem 

afetiva de um destino astroturístico e a experiência astroturística como comportamento 
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deliberado - desejo e intenção. Posteriormente, no ponto três, será apresentada a metodologia 

de investigação, seguindo-se os resultados obtidos, acompanhados pela respetiva discussão no 

ponto quatro. Por fim, no último ponto serão expostas as considerações finais acerca do 

estudo, bem como as limitações e implicações do mesmo e sugestões de futuras investigações. 

2. Revisão de literatura 

2.1. A experiência astroturística 

A observação e fascínio do céu noturno e de outros fenómenos celestes acompanhou a 

milenar história da humanidade desde a fase agro-pastoril, configurando-se como um valioso 

património, associado à contagem do tempo, sequência das estações ou ciclos produtivos, 

marcando profundamente a cultura humana e o meio literário, através das histórias contadas, 

baseadas nas constelações, curiosidade, adivinhação, adoração ou motivos religiosos e 

mitológicos, constituindo um símbolo do quotidiano, imaginação e pensamento humanos 

(Atkinson, 2007; Collison & Poe, 2013) e das diferentes varáveis associadas à contemplação 

sideral e ao céu noturno de qualidade (Iwaniszewski, 2011, 2015; McCluskey, 2008; Ruggles, 

2015; Vaiškūnas, 2001).  

Para Edensor (2013), a exagerada iluminação artificial noturna, nos espaços urbanos levou ao 

afastamento da beleza do céu noturno para locais remotos e de difícil acesso suscitando uma 

crescente tomada de consciência sobre as nefastas consequências da poluição luminosa, 

perturbadora dos ecossistemas, da contemplação e da observação astronómica, gerando um 

novo posicionamento ético e consequentemente, a emergência da valorização e 

patrimonização do céu noturno, desembocando numa nova oferta turística - o astroturismo 

(Hölker, Wolter, Perkin, & Tockner, 2010; Rodrigues, Rodrigues, & Peroff, 2015; Rodrigues 

& Filipe, 2016).   

Este, sendo um fenómeno recente, multifacetado e multidimensional, corresponde à prática de 

atividades turísticas centradas na observação dos céus noturnos e outros fenómenos celestes, 

em espaços naturais, pressupondo naturalmente a existência de um céu escuro de qualidade, 

livre de qualquer tipo de poluição, podendo estar associado a locais e bens de reconhecido 

valor patrimonial, assim como a observatórios ou áreas escuras excecionalmente sublimes, 

contribuindo ainda para o envolvimento, reforço e participação das comunidades e para o 
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desenvolvimento dos territórios (Charlier & Bourgeois, 2013; Jacobs et al., 2019; Rodrigues, 

Rodrigues, & Peroff, 2015; Soleimani et al., 2019).  

O património astronómico compreende igualmente, além do céu noturno transparente, sem 

nuvens e com boa visibilidade, os bens culturais, arqueológicos e paisagísticos relacionados 

com o céu, funcionando como recursos e oportunidades para o turismo astronómico, quando 

associados ao conhecimento científico e cultural e com as infraestruturas de visita (Fayos-

Solá et al., 2014). A trajetória do astroturismo até ao presente tem vindo a contribuir para a 

gradual estabilização do seu conceito, ancorado num renovado interesse pela prática de 

atividades relacionadas com o céu noturno, seja por motivações pessoais, culturais ou de 

aprendizagem e no surgimento de emergentes indústrias e atividades turísticas centradas nas 

observações cósmicas experienciais ou contemplativas, associadas a um recurso natural de 

forte valorização e vínculo territorial (Begley, 2016; Cavezzale, 2015).  

Na perspetiva da procura, os astroturistas apresentam um perfil variado, indo desde o público 

em geral, até aos astrónomos profissionais e amadores, sendo que, até a comunidade científica 

tem vindo a demonstrar o seu interesse nesta atividade turística, atraindo investigadores e 

curiosos, com o objetivo de disseminar conhecimento e angariar investimento (Cooper et al., 

2018). Assim e tendo como prioridade a preservação dos recursos naturais, a difusão de 

conhecimento e ciência e o enriquecimento intelectual e económico dos viajantes e das 

comunidades anfitriãs, para além da sua ligação intrínseca com a natureza, a ciência e a 

cultura, o astroturismo baseia-se no interesse particular dos turistas na observação do céu e 

fenómenos celestes (e.g., eventos astronómicos pontuais, auroras boreais, eclipses, chuvas de 

estrelas, astrofotografia, nascer e pôr-do-sol) num contexto especial que combina as 

características terrestres com os atributos do céu, podendo ainda ser complementado com 

outras ofertas turísticas existentes no local de observação ou funcionar como produto único 

(Soleimani et al., 2019). 

Este alinhamento peculiar veio conferir ao astroturismo um contributo inovador que o 

posiciona na esfera do TIE, no qual os viajantes são motivados pelas experiências sensoriais e 

cognitivas relacionadas com a observação do céu, sendo as suas escolhas de viagem / destino 

baseadas nessas experiências (Soleimani et al., 2019). 

A literatura neste tema sugere que a experiência astroturística pode decompor-se em três 

componentes, sendo um deles central e os restantes complementares (Fayos-Solá et al., 2014): 
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(1) a experiência central foca-se nos elementos intrínsecos à experiência astroturística, 

envolvendo o interesse no meio ambiente, a apreciação da beleza das paisagens noturnas e a 

contemplação de um céu de qualidade, livre de poluição; (2) uma experiência complementar 

recaindo sobre aspetos culturais, associando a experiência contemplativa a ancestrais fases 

históricas e às práticas antigas que se foram perdendo com a passagem do tempo; (3) uma 

experiência mais específica, motivada pela busca de conhecimento e interesse científico, 

valorizando o uso de instrumentos que auxiliem a observação, inovações tecnológicas como a 

realidade virtual e a presença de guias especializados que conduzam a visita.  

Esta multidimensionalidade da experiência pode dar origem a correspondentes tipologias de 

astroturistas. Começando pelos turistas com interesse apenas nos elementos intrínsecos à 

experiência astroturística , que tendem a preferir uma observação centrada na apreciação dos 

elementos principais e naturais da experiência astroturística (e.g., boas condições de 

visibilidade do céu noturno, ausência de poluição luminosa, apreciação da sensação de 

imensidão, isolamento e relaxamento que o céu noturno transmite), seguem-se os turistas que 

procuram algo mais específico para observar (e.g., equipamentos e instrumentos científicos, 

realidade aumentada) e compreender o céu (e.g., explicações científicas, guias especializados) 

sendo atraídos por uma experiência mais especializada, articulada com meios, equipamentos e 

infraestruturas físicas e tecnológicas que potenciam, diversificam e enriquecem a sua 

experiência. Por sua vez, existe ainda a dimensão dos turistas baseados na cultura, que optam, 

tendencialmente, por uma experiência astroturística que envolva elementos culturais e 

combine o património astroturístico com o património cultural e paisagístico (e.g., 

participação em rituais, tradições vernaculares, arqueologia e atividades rurais). 

Face a esta segmentação, é possível afirmar todas as dimensões referenciadas colocam o 

astroturismo no domínio do TIE (Soleimani et al., 2019). A figura 5.1 ilustra esta dinâmica de 

uma forma esquemática.   
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 Figura 5.1. Tipologias / dimensões da experiência astroturística segundo os interesses dos turistas 

Fonte: autores 

2.2. A imagem afetiva de um destino astroturístico 

A indústria turística assenta, por norma, em dois fatores essenciais: os turistas e os destinos 

turísticos (Weaver & Oppermann, 2000) sendo, habitualmente, o turista quem seleciona o 

destino a visitar, resultando esta escolha da influência de um conjunto de fatores distintos 

(Crompton, 1992; Sung, Chang, & Sung, 2016) que emergem de um quadro motivacional 

particular, capaz de conduzir ao comportamento efetivo de viajar (Lam & Hsu, 2006).  

Na perspetiva de Marques (2018, p. 160), viajar consiste num “(…) processo dialético no 

qual reações afetivas aos estímulos de um conjunto de destinos são combinadas com reações 

afetivas ao ambiente habitual, resultando na jornada de uma correspondência entre o desejo 

de sair e o desejo de chegar a um destino.”. Assim, enquanto os países trabalham no sentido 

de destacar a sua presença no mercado turístico, torna-se necessário perceber as reações 

afetivas e estímulos que, configurando um processo dialético, são responsáveis pelo 

comportamento de viajar (Marques, 2006; Scholtz, Kruger, & Saayman, 2013), podendo 

resultar de necessidades psicológicas e/ou biológicas específicas que despertam, direcionam e 

integram as atitudes dos viajantes (Park & Yoon, 2009). Neste sentido, as duas últimas 

décadas do séc. XX proporcionaram o desenvolvimento de uma intensa investigação 

relacionada com o efeito das motivações no ato efetivo de viajar, tendo surgido um novo 

conceito - a imagem de destino - que compreende o efeito dos pensamentos e sentimentos de 

uma pessoa face a um destino turístico (Baloglu & McCleary, 1999; Park & Petrick, 2009).  
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Apesar da complexidade de fatores cognitivos e afetivos e dos seus impactos no 

comportamento humano (Kock, Josiassen, & Assaf, 2016), a imagem afetiva resulta da 

conjugação de uma série de fatores, nomeadamente: (i) do que se espera da viagem 

(imaginário) e da resposta aos estímulos do destino; (ii) da experiência vivida no local, 

atribuindo a este os efeitos sentidos no decorrer da experiência; e, por fim, (iii) da recordação 

que fica gravada na memória do turista pós-experiência (Kastenholz, Marques, & Carneiro, 

2020).  

Assim, é possível afirmar que a imagem de destino consiste na representação, processamento 

e avaliação mental de algo que não se encontra fisicamente ao alcance de uma pessoa, 

resultando das suas avaliações cognitivas e afetivas em relação ao destino, sendo que as 

cognitivas se referem às crenças ou conhecimento da pessoa relativamente aos atributos do 

local, enquanto as afetivas se referem aos sentimentos que a pessoa possui relativamente ao 

destino, tendo por base as suas crenças, valores, ideias e opiniões (Baloglu & McCleary, 

1999). 

À semelhança do anteriormente salientado, no âmbito do astroturismo, a crescente tendência 

pela procura e escolha de atividades turísticas relacionadas com recursos e património 

naturais têm conduzido à diferenciação dos locais e ao surgimento de produtos de nicho, 

criando uma imagem distinta e atraindo novos mercados. Este processo decorre de 

experiências emocionais e tem por base estímulos sensoriais característicos dos ambientes 

rurais, encontrando-se documentado através dos testemunhos de turistas quanto às agradáveis 

emoções e sentimentos que decorrem da observação de paisagens únicas, do contacto com a 

natureza, da liberdade do exterior e dos sentimentos de calma e paz (Jepson & Sharpley, 

2015) que acompanham a contemplação de céus surpreendentemente azuis em espaços 

abertos e despoluídos (Carneiro, Lima, & Silva, 2015). 

Investigações acerca das perceções e emoções provocadas pela observação de fotografias de 

paisagens noturnas, revelam que as pessoas consideram o astroturismo uma atividade 

estimulante, agradável e simultaneamente misteriosa, despertando a sua curiosidade e fazendo 

com que o desejo de visita aumente (Weaver, 2011; Rodrigues et al., 2020). A experiência, 

quase sempre surpreendente, oferece a oportunidade de sonhar, refletir e recordar, 

despertando um leque de sentimentos e emoções diferentes, excitantes e agradáveis, 

intensificadas pelo brilho dos astros e pela imensidão de um céu escuro, frequentemente 



139 
 

caracterizado como algo inalcançável, belo, mágico, magnífico e inspirador (Derrien & 

Stokowski, 2020; Edensor, 2013; Rodrigues et al., 2020). 

Esta reaproximação e contacto com o céu noturno despertam assim um conjunto de emoções 

positivas no observador, capazes de influenciar as intenções de realizar novas viagens e 

conhecer outros locais, tais como fascínio, adoração e relaxamento, conferindo ao céu 

estrelado um atributo de meditação e serenidade associado a um forte interesse e ligação 

emocional (Dao, 2016; Derrien & Stokowski, 2020; Kelly, 2003, 2004, 2019).  

2.3. A experiência astroturística como comportamento deliberado - desejo e intenção 

Como resultado da necessidade de estudar a relação entre as motivações, atitudes e intenções 

comportamentais têm sido desenvolvidos e adaptados inúmeros modelos de investigação, 

tendo como referencial teórico um conjunto de teorias e modelos de vários campos de estudo 

(Hsu & Huang, 2012), salientando-se o uso da Teoria da Ação Racional -TRA (Fishbein & 

Ajzen, 1975) e da Teoria do Comportamento Planeado - TPB (Ajzen, 1991), tendo surgindo 

posteriormente novos modelos tal como o Modelo do Comportamento Direcionado por 

Objetivos - MGB (Perugini & Bagozzi, 2001). Com a TRA enfatiza-se a avaliação do 

resultado esperado de um comportamento e das pressões sociais para o realizar. A TPB vem 

acrescentar a influência do controlo comportamental, relacionado com a exequibilidade de 

efetivar um comportamento cujos resultados esperados são positivos. O MGB introduz 

alguma complexidade, destacando-se um elemento motivacional, que se traduz em desejo, e a 

importância das emoções na antecipação dos resultados. 

Deste modo, para além de atitude e de pressões sociais favoráveis, bem como de uma 

perceção de exequibilidade, a experiência astroturística em determinado destino é desejada se 

as emoções antecipadas são agradáveis. Ao imaginar a experiência, o potencial turista vai 

sentir emoções como fascínio, assombro ou paz interior (Dao 2016; Derrien & Stokowski, 

2020; Jepson & Sharpley, 2015; Kelly, 2003, 2004, 2019; Marques, 2018), que despertam o 

desejo de visita. Para que o desejo se transforme em intenção, existe nova intervenção do 

controlo percebido, já que esta perceção de fatores inibidores ou facilitadores é fundamental 

para que um desejo não delimitado temporalmente se traduza em planos para concretizar a 

intenção num prazo mais ou menos delimitado. Ter realizado no passado comportamentos 

idênticos ou relacionados, também favorece a intenção de concretizar a experiência. 
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Na sequência destas teorias, este estudo exploratório visa verificar se os potencias 

astroturistas, segmentados de acordo com a dimensão da experiência a que dão maior 

relevância, se poderão distinguir de alguma forma quanto às emoções que esperam vir a 

sentir, aos comportamentos de observação do céu noturno que já realizaram, ao desejo e à 

intenção de virem a realizar uma viagem em que possam ter uma experiência astroturística. 

3. Metodologia 

3.1. Instrumento de medida 

Dada a escassez de estudos empíricos que abordem a temática da imagem de destino no 

âmbito do astroturismo, após uma aprofundada revisão de literatura, foi possível elaborar um 

questionário de resposta fechada baseado nas investigações de diversos autores sobre a 

experiência astroturística (Charlier & Borgeois, 2013; Cooper et al., 2018; Fayos-Solá et al., 

2014; Hölker et al., 2010; Iwanizewski, 2015; Rodrigues, Correia, Kozak, & Tuohino, 2015; 

Rodrigues & Filipe, 2016; Soleimani et al., 2019), e as variáveis do MGB aqui consideradas, 

designadamente: bem como nas variáveis que os compõem como a frequência do 

comportamento passado (Kelly & Kelly, 2003; Kelly, 2003; Kelly, Kelly, & Batey, 2006), as 

emoções antecipadas (Dao 2016; Derrien & Stokowski, 2020; Kelly, 2003, 2004, 2019; 

Marques, 2018), o desejo e a intenção (Perugini & Conner, 2000), de modo a realizar uma 

análise exploratória e confirmatória adequada ao estudo da temática. 

Para despertar as emoções antecipadas, recorreu-se à técnica de foto-elicitação, à semelhança 

de estudos anteriores (Pan et al., 2014; Rodrigues, Correia, Kozak, & Tuohino, 2015; 

Rodrigues et al., 2020). Assim, apresentou-se uma fotografia noturna numa paisagem com 

potencial astroturístico (Figura 5.2), inquirindo-se sobre as emoções (antecipadas) provocadas 

pela imagem. 

 



141 
 

 

Figura 5.2. Fotografia da paisagem astroturística apresentada aos turistas inquiridos 

Fonte: WILDSCAPE 

Para além itens de medida destas variáveis, descritos na Tabela 5.1, o questionário incluiu 

perguntas de caracterização dos inquiridos, brevemente descritas na secção seguinte, bem 

como outros itens de medida de variáveis que não fazem parte deste estudo. 

 

Tabela 5.1. Instrumento de medida 

Conceitos e dimensões Itens Fontes 

Comportamento 

Passado 

¿Alguna vez ha visitado un planetario o un observatorio 

astronómico? 

Kelly, Kelly e Batey 

(2006) 
¿Tiene algún equipo de observación de estrellas? 

¿Alguna vez ha hecho un viaje fuera de su área de 

origen para observar el cielo nocturno? 

Imagem Afetiva 

Serenidade 

Serenidad 

Elaboração própria 

Paz interior 
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Calma 

Imagem Afetiva 

Fascínio 

 

 

Fascinación 

Elaboração própria Emoción 

Asombro 

Desejo Astroturismo 

Tengo ganas de hacer por lo menos un viaje de 

vacaciones o de placer en un lugar similar a este 

Adaptado de Perugini e 

Conner (2000) 

Deseo ir de vacaciones o pasar unos días en un lugar 

similar a este 

Espero ir de vacaciones o pasar unos días en un lugar 

similar a este 

Intenção Astroturismo 

Planeo visitar un lugar como este en 2020 

Adaptado de Perugini e 

Conner (2000) 

Incluso si esto es difícil, intentaré visitar un lugar como 

este en 2020 

Estoy dispuesto a gastar el dinero necesario para visitar 

un lugar como este en 2020 

Experiência 

Apreciação 

Tiempo para estar solo y disfrutar del cielo sin 

interferencia de nadie 

Elaboração própria 

Silencio 

Minimización de la luz artificial 

Alojamiento que te permita dormir y despertarte 

mirando al cielo 

Experiência 

Especialização 

Guías especializados que expliquen lo que se está 

observando (a simple vista o a través del equipo) 
Elaboração própria 
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Experiencias de realidad aumentada que nos permitan 

ver la posición de los cuerpos celestes en otras épocas 

del año 

Experiência 

Cultura e Saber 

Popular 

Participación en actividades rurales que fueron 

realizadas de la noche por nuestros ancestros 

 

Elaboração própria 
Participación en rituales mágicos o religiosos que 

nuestros ancestros realizaban de noche 

 

3.2. População em estudo: recolha de dados e perfil da amostra 

A opção de se elaborar o presente estudo exploratório através da consulta de uma amostra de 

cidadãos espanhóis resulta de um conjunto de pressupostos, nomeadamente por se tratar de 

um mercado vizinho, ibérico e essencial para o turismo nacional e por existir uma conexão de 

natureza continuada, resultante do trabalho partilhado entre diferentes áreas naturais, com 

destaque para o Parque Nacional da Peneda-Gerês, o Parque Natural do Alvão, o Parque 

Natural de Montesinho, a Reserva do Azibo e o Parque Natural Internacional do Douro/Duero 

e finalmente a articulação com a Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Meseta Ibérica 

(ZASNET), a par do processo de certificação Starlight do PNRVT através da Fundación 

Starlight, sediada nas ilhas Canárias por nele existir, segundo a mesma, mais de duas dezenas 

de Parques, Reservas e Destinos Starlight e substancialmente por a Espanha ser considerada 

como um mercado essencial para o turismo nacional (Turismo de Portugal I.P., 2017). 

Este mercado prioritário, pela sua proximidade e por representar, já em 2016, uma quota de 

10,6% de turistas, tem vindo a impulsionar Portugal a aprofundar a necessidade de 

valorização deste potencial, implicando uma segmentação das diferentes realidades regionais 

e sobretudo de desenvolvimento de ofertas específicas, nas quais se integram os ativos 

estratégicos das pessoas, clima e luz, história e cultura, gastronomia e vinhos, água e 

sobretudo natureza, visando a redução da sazonalidade da procura (Turismo de Portugal I.P., 

2017), resultando daí um perfeito alinhamento com a oferta e o potencial de astroturismo do 

Vale do Tua, que virá reforçar a estratégia nacional e as dinâmicas regionais proporcionadas 

pelas diferentes ofertas de natureza. 

Os dados foram recolhidos através de um inquérito online, realizado em novembro de 2019, 

recorrendo a um painel representativo da população espanhola maior de 18 anos. Como 
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objetivo, foi definido um tamanho amostral de 450 inquiridos e, com base em informações do 

painel, foram contactados os participantes com informação de terem realizado viagens 

turísticas. No entanto, dos convidados, 77 (10%) não tinham realizado viagens turísticas nos 

últimos 12 meses, sendo excluídos pela pergunta-filtro; 227 (30%) não completaram o 

questionário ou viram a sua participação eliminada pelo controlo de qualidade; havendo, 

assim, necessidade de contactar 754 participantes, correspondendo as 450 respostas válidas a 

uma taxa de resposta de 60%, relativamente ao total de contactos. 

A distribuição da amostra pelo território espanhol incide nas comunidades com maior 

representação na população que viaja. Dois terços da amostra residem nas quatro 

comunidades mais populosas: Madrid (23%), Catalunha (17%), Andaluzia (15%) e 

Comunidade Valenciana (12%). Em termos de sexo, existe uma ligeira predominância do 

masculino (55%).  

Relativamente à faixa etária, a idade média é de 40 anos, situando-se a metade central da 

distribuição entre os 30 e os 50, o que significa que os maiores de 50 estão sub-representados, 

relativamente à população residente em Espanha. Por fim, verifica-se que a amostra se 

caracteriza também por elevados níveis de escolaridade e rendimento: 187 (42%) têm um grau 

académico superior e apenas 77 (17%) consideram ter algumas dificuldades para viver com o 

rendimento familiar. 

3.3. Tratamento e análise de dados 

Utilizou-se o software IBM SPSS Statistics 26 para o tratamento e análise de dados, 

nomeadamente para a análise descritiva, bem como para avaliar as dimensões da experiência 

e da imagem (análise fatorial) e efetuar comparações entre os segmentos de experiência 

(análise de variância).  

4. Análise e discussão de resultados  

4.1. Componentes da experiência de astroturismo 

Para ficar a conhecer quais os atributos centrais mais valorizados numa atividade de 

astroturismo e segmentar a experiência segundo os interesses particulares de cada tipo de 

turista, a solução fatorial apresentada na tabela 5.2 aponta para a distinção entre elementos 

centrais de apreciação do céu noturno (silêncio, solidão, pouca luz e oportunidade de ver o 
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céu diretamente do alojamento), elementos complementares ligados à cultura e história do 

local e elementos complementares especializados na observação e interpretação do céu, indo 

ao encontro das afirmações de Fayos-Solá et al. (2014). Resumidamente, o primeiro fator, que 

designamos como “Apreciação”, é o mais pontuado, sendo o fator relacionado com elementos 

culturais o menos importante. 

Tabela 5.2. Análise fatorial dos atributos de experiência (coeficientes padrão) 

 Apreciação Cultural Especialização 

Silêncio 0,864 -0,055 -0,018 

Minimização luz 0,755 -0,025 -0,062 

Solidão 0,710 0,062 0,063 

Alojamento ver céu 0,678 0,076 -0,064 

Rituais -0,028 0,805 -0,016 

Atividades rurais 0,131 0,757 -0,024 

Guias especializados 0,026 -0,093 -0,869 

Equipamento 0,138 -0,022 -0,700 

Realidade aumentada -0,076 0,209 -0,672 

Alfa de Cronbach 0,850 0,785 0,818 

Média 7,622 6,315 6,725 

Método de extração: factoração pelo eixo principal; método de rotação: oblimin com delta = 0. 

4.2. Segmentos da experiência de astroturismo 

Posteriormente, de modo a estudar os segmentos de uma experiência astroturística, a amostra 

foi dividida em três grupos (apreciação, cultural e especialização), de acordo com a 

importância atribuída aos atributos da experiência, conforme se pode verificar pela tabela 5.3. 

Deste modo, analisando os dados, verifica-se que o maior segmento, com mais de metade dos 

inquiridos, é aquele que valoriza mais os elementos centrais da experiência (Apreciação), não 

dando importância aos elementos culturais. O segundo segmento, com pouco mais de ¼ dos 

respondentes, valoriza os elementos culturais (cultural), considerando os outros fatores 

relativamente importantes. Finalmente, há um segmento minoritário (1/5 da amostra) muito 

interessado nos elementos que potenciam a especialização da experiência astroturística 

(Especialização). 

Estes dados reforçam os resultados da anterior tabela 5.2, comprovam a tendência dos turistas 

por uma experiência mais autêntica, centrada na apreciação dos elementos principais e 

naturais da experiência astroturística (e.g., céu despoluído, boas condições de visibilidade, 
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local remoto, natureza circundante), podendo esta escolha resultar de um conjunto de 

experiências emocionais e estímulos sensoriais particulares, encontrando-se legitimada a sua 

ligação aos elementos naturais, através do vínculo aos sentimentos e emoções agradáveis, 

como liberdade, paz e tranquilidade, que resultam deste contacto com a natureza e da 

contemplação de céus despoluídos em espaços abertos. (Carneiro et al., 2015; Jepson & 

Sharpley, 2015). 

Tabela 5.3. Médias dos fatores de experiência, por segmento 

 Segmento Efeitos do segmento 

N 213 107 81 

Fator Apreciação Cultural Especialização F p 

Apreciação 8,09 7,21 6,95 18,515 <0,001 

Cultural 5,63 7,87 6,06 37,844 <0,001 

Especialização 6,25 6,75 7,94 22,186 <0,001 

 

4.3. Imagem afetiva 

Relativamente à imagem afetiva e aos sentimentos que os turistas esperam vir a sentir ao 

visitarem um destino de astroturismo, a tabela 5.4 representativa dos coeficientes padrão, 

ilustra as emoções associados à experiência de observação do céu e outros fenómenos 

celestes. Assim, como era esperado, o céu noturno revela ser um atributo de meditação e 

serenidade, comprovando-se o forte interesse e ligação emocional dos turistas com este 

recurso natural através dos sentimentos apontados pelos inquiridos, de forma bastante 

consistente - o fascínio e a serenidade - conforme se pode verificar pelos valores da média 

apresentados (Dao, 2016; Derrien & Stokowski, 2020; Kelly, 2003, 2004, 2019). Ainda, 

segundo alguns autores (e.g., Dao 2016; Derrien & Stokowski, 2020; Jepson & Sharpley, 

2015; Kelly, 2003, 2004, 2019; Marques, 2018) imaginar a experiência, o potencial turista vai 

sentir emoções como fascínio, assombro ou paz interior que, por sua vez, irão despertar o 

desejo de visitar o local. 

Tabela 5.4. Análise fatorial da imagem afetiva (coeficientes padrão) 

 Fascínio Serenidade 

Encanto 0,980 -0,093 

Atractivo 0,876 0,065 

Fascinación 0,807 0,107 

Calma -0,055 0,970 

Paz interior 0,030 0,904 

Serenidad 0,377 0,553 
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Alfa de Cronbach 0,896 0,883 

Média 7,643 7,753 

Método de extração: factoração pelo eixo principal; método de rotação: oblimin com delta = 0. 

Na tabela 5.5, tanto na dimensão de relaxamento como de fascínio, os segmentos não se 

distinguem quanto à forma como os turistas atribuem estas duas emoções à fotografia, 

podendo afirmar-se que todos os segmentos atribuem altos valores de fascínio e de 

relaxamento à fotografia. 

Tabela 5.5. Médias de imagem por segmento 

 Segmento Efeitos do segmento 

Fator de imagem Especializados Apreciação Cultural F p 

Fascínio 7,87 7,62 7,52 0,925 0,398 

Serenidade 8,01 7,72 7,63 1,128 0,325 

Por fim, com o objetivo de analisar os fatores que influenciam a intenção de viajar, recorreu-

se uma vez mais  à divisão da amostra por segmentos (Apreciação, Cultural e Especialização) 

e, como se pode verificar através da tabela 5.6, existe uma diferença significativa quanto à 

intenção, isto é, o maior segmento (Apreciação), caracterizado por não valorizar muito nem os 

elementos culturais, nem os elementos de enriquecimento da experiência, tem menor intenção 

de visitar um destino astroturístico. 

Assim, apesar dos elementos centrais e naturais da experiência astroturística terem sido os 

mais pontuados por parte dos inquiridos (Tabela 5.2) e do maior segmento, com mais de 

metade da amostra, ser igualmente constituído pelos turistas que mais valorizam esses 

elementos (Tabela 5.3), a tabela 5.6 demonstra que esses fatores não influenciam a intenção 

de visita ao local como seria expectável, uma vez que o astroturismo é considerado uma 

atividade estimulante, agradável e que desperta a curiosidade do turista, aumentando o seu 

desejo de visitar o local (Weaver, 2011; Rodrigues et al., 2020). No entanto, considerando que 

o controlo comportamental percebido também tem efeito sobe o desejo e a intenção, é 

possível que os turistas que compõem o segmento Apreciação tenham identificado mais 

aspetos inibidores do que facilitadores quando ponderaram viajar para um destino de 

astroturismo. 

Assim, estes valores (Tabela 5.6) permitem concluir que os potenciais turistas que dão valor 

às extensões da experiência, seja pelo enriquecimento através de conhecimento e tecnologia, 

seja pela integração com elementos culturais, têm maior propensão para concretizar o desejo 

em intenção de viajar para um destino astroturístico.  
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Tabela 5.6. Médias de comportamento, desejo e intenção, por segmento 

 Segmento   

n 213 107 81 Efeitos do segmento 

Fator Apreciação Cultural Especialização F p 

Passado 1,41 1,34 1,31 0,448 0,639 

Desejo 6,65 6,93 6,99 0,832 0,436 

Intenção 5,32 6,14 6,19 5,176 0,006 

 

5. Conclusões e recomendações futuras 

A presente investigação permitiu segmentar a amostra total de turistas inquiridos em três 

categorias distintas, tendo por base os atributos da experiência astroturística mais valorizados 

por cada grupo. Assim, de um total de 450 turistas, mais de metade demonstrou dar grande 

importância a atributos como o silêncio, a ausência de iluminação artificial, o isolamento e a 

oportunidade de poder contemplar o céu do alojamento onde ficarão hospedados. Este 

segmento, designado por “Apreciação” engloba parte da amostra que valoriza 

preferentemente os elementos centrais de observação do céu noturno. Não obstante, ainda que 

nos segmentos de menores dimensões, os turistas inquiridos revelaram também interesse 

pelos elementos culturais (e.g. rituais e atividades rurais) e de especialização (e.g. guias 

especializados, instrumentos de observação do céu e realidade aumentada), como 

complemento da experiência astroturística. 

Partindo para o campo da imagem afetiva e dos sentimentos que os turistas antecipam vir a 

sentir num destino astroturístico, a amostra revelou possuir um forte interesse e ligação 

emocional com o céu noturno através de sentimentos como o fascínio e a serenidade, 

atestando o caráter de encanto, fascínio, serenidade e meditativo deste recurso natural. 

Quanto à intenção de viajar para um destino de astroturismo, a análise revela que os turistas 

que compõem os segmentos Cultural e de Especialização são os que possuem maior intenção 

de visitar um destino deste género, comparativamente com os turistas que fazem parte do 

segmento Apreciação. Estes resultados poderão ter sido alvo da influência do controlo 

comportamental percebido, ou seja, das facilidades e dificuldades que os turistas esperam vir 

a sentir na viagem, fazendo com que aqueles que compõem os dois primeiros segmentos, que 

valorizam a complementaridade da experiência com outros elementos culturais e de 

especialização, identificassem mais agentes simplificadores e enriquecedores da viagem, 

contrariamente aos turistas da categoria Apreciação.  
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Face ao descrito, é possível afirmar que os resultados da presente investigação contribuem 

para uma melhor gestão dos destinos astroturísticos, ao demonstrarem que, apesar da 

valorização dos elementos naturais e centrais da experiência ser significativa, os elementos 

culturais e de especialização podem ser fundamentais para aumentar o interesse e intenção de 

visita dos turistas, traduzindo-se num aumento do sucesso do destino. No caso da promoção 

do turismo, é muito importante compreender quais os elementos da imagem que podem 

contribuir para uma perceção positiva por parte dos turistas e, portanto, levar à motivação 

para explorar o destino. 

De um modo geral, este estudo exploratório permitiu, através de estímulos visuais, segmentar 

uma amostra considerável de turistas de acordo com elementos que mais valorizam, 

possibilitando a identificação de componentes importantes da experiência astroturística, assim 

como sentimentos, pensamentos e intenções que os potenciais visitantes esperam vir a sentir 

caso viagem para um destino de astroturismo. Deste modo, conclui-se que existe um forte elo 

de ligação entre os turistas e o céu noturno, associado ao seu caráter meditativo e que, apesar 

dos elementos centrais da experiência astroturística serem altamente valorizados, para que o 

desejo de visitar um destino de astroturismo se transforme em intenção, existem outros fatores 

a considerar, uma vez que os segmentos que valorizam os elementos culturais e de 

especialização demonstraram uma maior propensão para efetivamente viajar.  

No decorrer desta investigação foram encontradas algumas limitações que devem ser 

consideradas em futuras investigações. Destaca-se, como uma das limitações observadas a 

utilização exclusiva de uma abordagem quantitativa para o tratamento de dados, impedindo o 

estudo mais aprofundado da temática ao não analisar qualitativamente as respostas dos 

inquiridos, sendo que, o desejável seria a conjugação de métodos quantitativos e qualitativos, 

permitindo o uso de uma metodologia mista. Adicionalmente, a escolha de uma amostra de 

turistas espanhóis que, apesar de provenientes de um país pioneiro nas reservas de observação 

de astroturismo, pode não ser representativa de outros mercados, constituindo assim uma 

limitação ao estudo. Por fim, uma outra limitação está relacionada com a natureza 

interpretativa, uma vez que mediar a imagem apenas pela reação afetiva dos turistas face a 

uma única fotografia não permite fazer uma generalização dos resultados. Estas limitações 

podem, desta forma, constituir um ponto de partida para futuras investigações que contribuam 

para o enriquecimento da literatura existente. 
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5.1. Contributos e sugestões de investigação futuras 

A nível teórico, uma vez que a presente investigação resulta da identificação de uma lacuna 

na literatura relativamente a estudos empíricos no âmbito do astroturismo, a mesma veio 

complementar, validar e enriquecer um conjunto de estudos prévios sobre esta temática e 

consequente processo de certificação do PNRVT como DTS, contribuindo igualmente para 

disseminação de conhecimento e formação de capital humano, para a definição do potencial 

do astroturismo na região e enriquecimento do suporte científico onde este se ancora, 

nomeadamente no que respeita à valorização dos componentes da experiência, fazendo 

convergir a herança astronómica com a herança cultural e com a ciência, numa união 

profícua. 

No que respeita os contributos práticos, este estudo vem sustentar um novo modelo de TIE, 

no sentido em que a segmentação dos astroturistas permite uma maior singularidade de 

experiência, acentuando o caráter de nicho do astroturismo e as diferentes formas de 

participação e governança a si associadas, alinhando-se com as orientações da Comissão 

Europeia (2021) nomeadamente, nos cinco Objetivos de Política (OP), o da Europa mais 

Sustentável, em matéria de descarbonização, combate à poluição atmosférica e alterações 

climáticas, sendo que o desenvolvimento de atividades astroturísticas contribui para a 

preservação e proteção do céu noturno e ecossistemas envolventes, auxiliando os gestores dos 

destinos e os atores locais na definição de novas metas e estratégias para o turismo e o 

desenvolvimento socioeconómico local. 

Financiamento 

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UIDB/04011/2020 e pelo PNRVT, cujo investimento 

foi fundamental para o sucesso deste estudo, ficando aqui registado o devido agradecimento.  
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CAPÍTULO 6 

Considerações finais 

1. Conclusão  

A par do desenvolvimento da presente Tese de doutoramento na área das ciências sociais e 

cujo tema se centra no astroturismo, após uma pesquisa aprofundada e uma reflexão acerca de 

toda a literatura existente, permanece e comprova-se o caráter inovador e singular do 

astroturismo, atestando a escassez estudos exploratórios acerca da temática, sendo necessário 

expandir horizontes e procurar respostas às questões que vão surgindo (Fayos-Solá et al., 

2014; Matos, 2017). 

Assim, através dos resultados obtidos nos quatro estudos empíricos realizados (Capítulo 2, 3, 

4 e 5), é possível tecer as seguintes considerações: 

i) De uma forma mais detalhada, o astroturismo, considerado por diversos autores como um 

TIE devido à personalização de experiências turísticas e por ser caracterizado como uma 

oferta de nicho (Collison & Poe, 2013; Cooper et al., 2018; Rodrigues, Rodrigues, & Peroff, 

2015; Rodrigues & Filipe, 2016; Soleimani et al., 2019), corresponde à prática crescente de 

atividades turísticas de natureza diversa, inovadoras, integradas e atrativas, centradas na 

observação dos céus noturnos e fenómenos celestes, em especial em espaços naturais, 

contribuindo para o envolvimento, reforço e participação das comunidades locais e para o 

desenvolvimento dos territórios de baixa densidade, promovendo a sua economia, ambiente e 

sustentabilidade.  

Não obstante, a produção científica (indexada às bases Scopus e Web of Science) nos últimos 

21 anos ilustra o caráter inovador desta temática, que recebeu uma maior atenção por parte 

dos investigadores a partir do ano de 2012 devido à evolução do seu potencial ao nível da 

educação, da religião, do desenvolvimento sustentável e cultural e do turismo, cada vez mais 

procurado por astrónomos profissionais e amadores, por razões de investigação e de lazer, 

exercendo influência no quotidiano e desenvolvimento dos povos até ao presente e sendo 

capaz de contribuir para o desenvolvimento socioeconómico e cultural de países e regiões 

(Espartero et al., 2017; Gómez & Crispín, 2018; Ibrahim et al., 2012; Ibrahim et al., 2015; 

Jacobs, Du Preez, & Fairer-Wessels, 2019). Consequentemente, a par deste crescente 
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desenvolvimento surge inevitavelmente a preocupação com a problemática da poluição 

luminosa que, devido ao uso excessivo de iluminação artificial exterior, tem efeitos negativos 

nos ecossistemas naturais e impede que grande parte da humanidade tenha acesso a um céu 

noturno de qualidade, onde seja possível observar estrelas e outros fenómenos a olho nu, sem 

ter de se deslocar para locais remotos e protegidos (Bakich, 2004; Betz, 2017; Lima et al., 

2016; Papalambrou & Doulos, 2019; Wainscoat, 2009; Wei et al., 2019). 

Face ao descrito e a par deste movimento de defesa do céu estrelado, foram surgindo os 

Parques e Reservas Dark-Sky e Starlight, entre outros, que consistem em locais visitáveis, 

naturais e protegidos, que possuem excelentes e comprovadas condições de observação de um 

céu noturno livre de poluição, muito procurados pelos praticantes de astroturismo, 

astrónomos, cientistas, amadores e até fotógrafos (Begley, 2016; Charlier & Bourgeois, 2013; 

Cooper et al., 2018; Iwaniszewski, 2015; Jacobs et al., 2019).   

Após a análise de todos os artigos científicos produzidos acerca do tema do astroturismo, 

permanece por definir um conceito universal, que congregue os diferentes olhares, 

sensibilidades e opiniões que emergem no quadro da investigação científica e deste modo 

aprofundar, delimitar e estabilizar a definição de astroturismo que permita prosseguir uma 

trajetória de valorização deste recurso histórico, simbólico e natural, transmitido como 

herança para as gerações futuras, favorecendo a sua proteção como património comum da 

humanidade. Para além disso, parece importante investigar os efeitos, vantagens e 

desvantagens dos locais com chancela Dark Sky e Starlight para o ambiente, regiões, locais e 

comunidades onde estão inseridos e para as práticas de turismo sustentável.  

ii) Após a primeira investigação acerca do astroturismo ter sido baseada numa revisão 

sistemática de literatura, foi possível traçar o quadro científico e estado de desenvolvimento 

em que se encontra esta temática. Assim, por o astroturismo se integrar no perfil do turismo 

sustentável dos territórios de baixa densidade, centrado na valorização do céu noturno, 

realizou-se uma segunda investigação, considerando a emergência e perfil de 

desenvolvimento dos locais certificados Dark Sky e Starlight, mais especificamente nos DTS, 

com o objetivo de avaliar se diferentes stakeholders regionais mostram interesse neste tipo de 

oferta no Vale do Tua, com a finalidade de impulsionar atividades de astroturismo, 

contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico local. 
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O astroturismo, por ser considerado um fenómeno multidimensional e multifacetado (Charlier 

& Bourgeois, 2013; Sánchez-Medina et al., 2019), compreende um leque alargado de 

possíveis atividades turísticas (Ibrahim et al., 2015), centradas na ciência e na astronomia para 

a observação de fenómenos celestes. No entanto, esta observação pode ser feita tanto por 

astrónomos profissionais, como por amadores e entusiastas que tirem prazer e/ou 

conhecimento da observação cósmica. Deste modo, por dar resposta às necessidades e 

motivações particulares de quem o procura, o astroturismo configura-se, para alguns, como 

um TIE, capaz de atrair um segmento de mercado específico, configurando uma vantagem 

competitiva de um destino que reúna condições para a prática de atividades relacionadas com 

o céu noturno (Soleimani et al., 2019; Weaver, 2011). 

Assim, uma vez que o turismo obriga a uma abordagem multidisciplinar, principalmente o 

turismo sustentável (Bramwell, 2006; Breda & Pato, 2014), foi selecionada uma amostra de 

agentes locais (10), representativos das mais diversos setores da sociedade (e.g., comunidade, 

instituições de ensino, operadores turísticos, órgãos de gestão), que responderam a uma série 

de questões sobre o astroturismo e a certificação do PNRVT como DTS, tendo-se chegado à 

conclusão de que, apesar de a grande maioria dos inquiridos nunca ter ouvido falar de 

astroturismo, nem praticar atividades relacionadas com a observação do céu noturno, após 

uma breve explicação deste novo fenómeno, os stakeholders revelaram um genuíno interesse 

nas práticas de contemplação de céu estrelado, reconhecendo o seu valor e a necessidade de o 

proteger enquanto recuso natural, bem como as vantagens que uma oferta de astroturismo no 

PNRVT possuiria para uma série de atores regionais, quer sejam instituições, empresas ou 

comunidade local.  

Não obstante, a par do interesse demonstrado, alguns dos inquiridos ressalvaram ainda a 

necessidade de existir um investimento por parte do PNRVT na formação de mão-de-obra 

especializada, na adoção de medidas que regulamentem a iluminação pública e na possível 

adoção de um modelo de governança em rede, que garanta um processo de cocriação 

sustentável que envolva, simultaneamente, os recursos endógenos, a comunidade, os 

stakeholders, essencial ao sucesso do projeto de astroturismo no Vale do Tua e à criação de 

uma oferta turística de interesse especial integrada (Bramwell, 2006; Breda & Pato, 2014; 

Jacobs et al., 2019).  
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iii) Mantendo o foco no processo de certificação Starlight do PNRVT, depois da realização de 

entrevistas a um conjunto de stakeholders acerca do projeto de astroturismo no Vale do Tua e 

de os mesmos terem sugerido a criação de uma rede de colaboração regional, selecionou-se 

um outro grupo de agentes locais de modo a perceber qual é a sua visão sobre as redes, se 

fazem parte de algum modelo de governança, que expectativas possuem acerca da criação de 

uma rede colaborativa na região do Parque e quais poderiam ser os seus contributos para esse 

sistema, caso demonstrem interesse em fazer parte do mesmo. 

Neste sentido, sendo o astroturismo uma atividade turística em crescimento, face à 

multiplicidade de organizações que operam nesta área e às diversas atividades que o PNRVT 

tem para oferecer aos seus turistas, torna-se essencial que os stakeholders desenvolvam uma 

aliança conjunta, consciente e responsável, reconhecendo que existe uma relação de 

dependência entre si, da qual depende o seu próprio sucesso e o do destino (Breda, 2010; 

Breda, Costa, & Costa, 2006). 

Não obstante, muitas vezes, estes sistemas colaborativos apresentam alguns problemas, os 

mais comuns resultantes da dispersão geográfica que separa os atores que os constituem, 

dificultando, dessa forma, a comunicação, transferência de conhecimento e bom 

funcionamento da rede. Assim, a proximidade geográfica dos stakeholders da região do Vale 

do Tua será um agente facilitador para o sucesso da rede e do projeto de astroturismo, uma 

vez que o contacto pessoal não será uma dificuldade e poderá acontecer com a regularidade 

necessária, promovendo a confiança mútua e colaboração entre os diversos membros 

(Dziadkowiec, Wituk, & Franklin, 2015). 

Assim, tendo por base o modelo da quíntupla hélix, espera-se uma melhoria da organização 

integrada do turismo regional, da utilização sustentável dos recursos e da criação de novas 

parcerias que reforcem a competitividade do destino envolvendo, sempre que possível, as 

instituições de ensino superior da região, a sociedade, a oferta, a comunidade local e o 

território, numa estrutura colaborativa entre os agentes locais (Breda & Pato, 2014; 

Casaramona et al., 2015; Costa, 1996; Vieira & Rodrigues, 2016). 

Deste modo, após auscultação de um conjunto de oito stakeholders regionais que constituem 

possíveis atores da rede proposta, entende-se que a maioria dos entrevistados, por fazer parte 

de uma ou mais redes de colaboração, reconhece as vantagens deste sistema para dar respostas 

às necessidades locais e contribuir para o progresso regional. Por conseguinte, acredita-se que 
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a criação de uma estrutura de governança nesses moldes será uma mais valia para os projetos 

futuros do PNRVT, onde se insere a certificação Starlight, bem como para o desenvolvimento 

socioeconómico e sustentável do turismo e aumento da competitividade do destino, uma vez 

que todos os atores da rede irão trabalhar em conjunto para alcançar objetivos individuais e 

comuns, partilhando informação, conhecimento, recursos e esforços enquanto fortalecem as 

relações que os unem (Echebarria et al., 2014; Jesus & Franco, 2016; Nicolini, 2003; Provan 

& Kenis, 2007; Sotarauta, 2010). 

Face ao descrito, com esta investigação, foi possível desenvolver uma proposta de relevante 

importância para a criação de uma rede colaborativa na região do Vale do Tua, com base no 

modelo da quíntupla hélix, tendo em vista o sucesso do projeto de astroturismo do PNRVT, a 

valorização da comunidade e stakeholders locais e o impulso das atividades económicas, 

sociais, científicas e culturais da região. 

iv) Finalmente, o último estudo debruça-se sob a avaliação da imagem de destino e intenção 

de visita de potenciais visitantes internacionais, tendo permitido inquirir uma amostra de 450 

turistas espanhóis acerca dos componentes da experiência astroturística, segmentando a 

amostra de acordo com a importância atribuída aos referidos componentes e aferindo acerca 

da sua intenção futura de visitar um destino desta tipologia. 

Os turistas inquiridos foram segmentados em três categorias distintas, de acordo com os 

atributos da experiência astroturística mais valorizados, sendo elas: (1) dimensão Apreciativa; 

(2) dimensão Cultural e (3) dimensão Especializada (Figura 6.1). 

 

Figura 6.1. Tipologias / dimensões da experiência astroturística segundo os interesses dos turistas 

Fonte: autores 
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A análise dos resultados permitiu concluir que a grande maioria da amostra possuiu uma 

tendência preferencial por atributos como o silêncio, a ausência de iluminação, a sensação de 

isolamento e a possibilidade de ficarem hospedados num alojamento que permita a 

contemplação do céu noturno, sendo estes os elementos fundamentais da experiência 

astroturística. No entanto, parte dos turistas revelaram igualmente interesse por outros 

elementos complementares, nomeadamente a componente cultural (e.g., rituais, costumes e 

atividades rurais) e de especialização (experience enancement) (e.g., guias especializados, 

realidade virtual e aumentada, instrumentos de observação e infraestruturas de apoio). 

Em consequência do estudo da imagem de destino, foi possível comprovar que os potenciais 

visitantes inquiridos possuem um forte interesse e ligação emocional com o céu noturno, 

antecipando sentimentos de fascínio e serenidade ao equacionarem uma viagem futura. No 

entanto, no que concerne a intenção de visitar um destino astroturístico num futuro próximo, 

os turistas espanhóis que valorizam a complementaridade da experiência astroturística com 

outros aspetos enriquecedores (dimensão Cultural e de Especialização) são aqueles que 

demonstraram uma maior intenção de viajar, quando comparados com os turistas que fazem 

parte do segmento Apreciação. Estes resultados permitiram perceber que, apesar dos 

elementos centrais da experiência serem fundamentais, os elementos complementares da 

mesma, sejam eles culturais ou de especialização, são essenciais para o aumento do interesse 

e intenção de visita de potenciais turistas. 

Desta forma, através dos resultados e conclusões obtidos nos estudos empíricos (Capitulo 2, 

3, 4 e 5), é possível dar resposta à questão e objetivo centrais desta investigação: 

Quais as expectativas que os stakeholders e potenciais turistas têm sobre uma oferta 

de astroturismo no PNRVT e do seu contributo para o desenvolvimento sustentável 

regional? 

Como resposta à questão de investigação da Tese, os estudos dos capítulos 3, 4 e 5 debruçam-

se diretamente sobre as visões dos stakeholders e turistas internacionais acerca da temática do 

astroturismo. 

Nesta perspetiva, verificou-se que, apesar de nem todos os stakeholders estarem 

familiarizados com os conceitos e práticas que envolvem o astroturismo, todos se mostraram 

interessados nesta temática após uma breve introdução das práticas de observação celestes e 
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do potencial deste recurso natural que, quando protegido, acarreta vantagens para as 

comunidades e atores locais através da sua exploração turística sustentável. 

Em adição, um grupo distinto de stakeholders demonstrou uma vez mais interesse na área do 

astroturismo, ainda que, numa perspetiva voltada para a cooperação conjunta dos atores 

regionais dentro de uma rede colaborativa cujo foco se centra no astroturismo e 

desenvolvimento socioeconómico e sustentável do Vale do Tua. Neste sentido, esta rede 

proposta poderá impulsionar as diversas atividades da região, sejam elas económicas, sociais, 

científicas ou culturais, ao mesmo tempo que contribui para promover e enriquecer o território 

enquanto estrutura dinâmica composta por uma multiplicidade de atores locais (e.g., poder 

local, empresas, associações, organizações, instituições de ensino, comunidade) capaz de 

gerar robustez e a ideia de partilha e de responsabilidade coletiva, ao mesmo tempo que 

estimula e promove o desenvolvimento regional sustentável.  

Por sua vez, o estudo que compreende os potenciais turistas internacionais revela que, para 

que o DTS do Vale do Tua alcance o sucesso desejado, os gestores do destino deverão ter em 

consideração, não só, os componentes centrais da experiência astroturística como o silêncio e 

a ausência de iluminação artificial, mas também outros elementos complementares da 

experiência, sejam eles culturais ou de especialização (e.g., participação em atividades e 

iniciativas locais, oferta conjunta de experiências que se relacionem com a identidade 

regional, guias especializados, equipamentos e infraestruturas de apoio à observação celeste, 

experiências de realidade aumentada / virtual). 

No seguimento desta linha de pensamento, é possível afirmar que ambos os grupos de 

stakeholders e a amostra de turistas internacionais demonstram genuíno interesse nas práticas 

de astroturismo, reconhecendo o seu potencial e valor enquanto veículo de desenvolvimento.  

Para além dos objetivos a que se propôs responder, esta investigação demonstra também que 

o turismo pode funcionar como ferramenta de desenvolvimento sustentável, ao melhorar a 

qualidade de vida da comunidade, criar postos de trabalho, melhorar a economia local, 

contribuir para a proteção do património natural e edificado e diminuir o impacto negativo das 

atividades turísticas, ao mesmo tempo que proporciona experiências únicas e inesquecíveis 

aos seus visitantes. 
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Assim, para complementar o modelo conceptual da Tese, o modelo de rede proposto e os 

restantes estudos, apresenta-se de seguida o plano ideal de desenvolvimento sustentável do 

turismo (Figura 6.2), que resulta da presente investigação e poderá ser aplicado no PNRVT a 

par da sua oferta de astroturismo ou replicado noutros contextos e atividades turísticas. 

 

Figura 6.2. Modelo de desenvolvimento sustentável baseado em Eusébio et al. (2014) 

De acordo com a figura 6.2, verifica-se que para existir desenvolvimento sustentável, é 

necessária uma coordenação de recursos e stakeholders capaz de dar resposta às necessidades 

e desejos de uma série de atores essenciais ao turismo, entre eles os visitantes, a comunidade e 

os agentes da oferta, sem nunca negligenciar a proteção do principal recurso turístico que, no 

caso do astroturismo, é o céu noturno. 

Entre outros, o turismo pode tornar-se um instrumento importante para uma nova aliança em 

defesa da qualidade da vista do céu noturno. O turismo responsável pode e deve assumir que 

o céu noturno é um recurso a proteger e a valorizar em todos os destinos. Ao gerar novos 

produtos turísticos baseados na observação do firmamento e nos fenómenos noturnos, abre 

possibilidades para uma cooperação entre os stakeholders do turismo, as comunidades locais 

e as instituições científicas. 
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Por fim, cada estudo desenvolvido para esta investigação deu origem a um artigo científico 

que após tradução para inglês, quando necessário, foi submetido numa revista com arbitragem 

científica (Tabela 6.1.). 

Tabela 6.1. Publicações 

Estudo 

1 

Astroturismo: Revisão da literatura e 
um quadro para futuras 

investigações 

Tapada, A., Marques, C. S., Marques, C. P., & Costa, 
C. Astrotourism: A literature review and framework 

for future research. Enlightening Tourism. A 
Pathmaking Journal, 11(2), 291-331. 

Aceite 
para 

publicação 

(dezembro 
2021) 

Estudo 

2 

Astroturismo: Visões dos 
stakeholders sobre uma proposta de 

turismo de interesse especial no Vale 
do Tua 

Tapada, A., Marques, C. S., Marques, C. P., & Costa, 
C. (2020). Astroturismo: Visões dos stakeholders 
sobre uma proposta de turismo de interesse especial 

no Vale do Tua. Revista Turismo & 
Desenvolvimento, 2020(33), 41-59. 
doi:10.34624/rtd.v0i33.20399 

Publicado 

Estudo 
3 

O papel das redes no planeamento 
turístico: Perceção dos stakeholders 
sobre um projeto de astroturismo 

Tapada, A., Marques, C. S., Marques, C. P., & Costa, 
C. Networks in tourism planning: Stakeholders’ 
perceptions of an astrotourism project. European 
Journal of Tourism Research. 

Em 
processo 

de revisão 

Estudo 
4 

Astroturismo: Avaliação da imagem 

de destino e intenção de visita de 
potenciais visitantes internacionais  

Tapada, A., Marques, C. S., Marques, C. P., & Costa, 
C. Astroturismo: Avaliação da imagem de destino e 

intenção de visita de potenciais visitantes 
internacionais. Revista Portuguesa de estudos 
regionais. 

Em 

processo 
de revisão 

 

2. Implicações teóricas, práticas e políticas 

Esta Tese, como qualquer outro estudo científico, pretende fornecer implicações, teóricas e/ou 

práticas, que possam contribuir para o desenvolvimento tanto da sociedade, como do mundo 

científico. 

No quadro das implicações teóricas, existem várias implicações que se podem destacar. No 

estudo do capítulo 2, foi possível demonstrar que o astroturismo é um fenómeno em 

expansão, pelo que, o seu potencial ainda não foi totalmente explorado existindo um longo 

caminho a percorrer em termos de investigação científica e definição de um conceito 

universal. Consequentemente, a revisão sistemática de literatura realizada permitiu construir 

um quadro teórico mais abrangente através da sugestão de uma definição própria do termo 

astroturismo e identificar novas linhas de investigação e áreas relacionadas com esta temática, 

abrindo espaço para que a mesma seja estudada de forma mais sistemática, nomeadamente no 

campo do turismo e mais especificamente no âmbito do turismo de interesse especial. Por sua 
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vez, o estudo do capítulo 3, procurou identificar as perceçõe dos stakeholders sobre a temática 

do astroturismo, ao contemplar algumas das lacunas identificadas na literatura. Quanto ao 

estudo do capítulo 4, os seus resultados permitiram a expansão da literatura anterior ao 

mostrar que é possível envolver, em rede, vários stakeholders com diferentes interesses, 

podendo servir de ponto de partida para o estudo mais aprofundado das redes no turismo, 

nomeadamente no que respeita à sua governança, às relações entre os atores e quais as 

dificuldades e aspetos a melhorar nestes sistemas. Por fim, o estudo do capítulo 5, veio 

confirmar através da inquirição extensiva de potenciais visitantes, as dimensões de 

experiência – culturais, científicas e astronómicas –  enunciadas por Fayos-Solá, Marín e 

Jafari (2014), realçando a importância destes componentes na criação da imagem de destino e 

intenção de visita. Assim, ao resultar de uma falha na literatura relativamente a estudos 

empíricos no âmbito do astroturismo, esta última investigação complementa os estudos dos 

capítulos anteriores, contribuindo igualmente para o enriquecimento da literatura e para a 

expansão do suporte científico sobre este tema.  

No que diz respeito ao ponto de vista das implicações práticas, não se irá destacar as 

implicações por capítulos (capítulo 2, 3, 4 e 5), uma vez que os estudos que compõem esta 

investigação são complementares. 

Desta forma, espera-se que esta Tese constitua o primeiro passo para a criação de uma nova 

rede no vale do Tua, no âmbito do astroturismo, contribuindo como incentivo, para que outros 

destinos turísticos possam envolver os diferentes stakeholders no seu desenvolvimento, seja 

na definição de estratégias e valorização territorial ou reforço das identidades comunitárias, 

bem como, na diversificação da oferta turística regional, suportando-se na inovação científica 

e tecnológica e numa maior articulação com o mercado turístico, acentuando a tendência mais 

cultural. Para além disso, mostra que o desenvolvimento de atividades astroturísticas, quando 

bem planeadas, acarreta benefícios a nível do turismo, educação, religião e progresso de 

países e regiões. Em adição, esta Tese poderá também sustentar um novo modelo de TIE ao 

demonstrar que a segmentação dos turistas, de acordo com as suas preferências e 

necessidades, permite oferecer uma experiência adaptada e singular, atraindo novos mercados 

e contribuindo para o aumento da competitividade dos destinos. Considera-se também 

importante evidenciar a necessidade de complementar a experiência central, com outras 

facetas associadas ao astroturismo (com base no estudo do capítulo 5), através da mobilização 

de recursos complementares que permitirá a integração com a comunidade local e diversos 
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stakeholders para, não só, trabalharem em conjunto para preservar a escuridão e o céu 

noturno, mas também para cuidarem da natureza, paisagem, legado arqueológico e património 

imaterial e material, cultural e rural. 

No entanto, por estarmos perante um recurso valioso e raro e uma oportunidade turística para 

os ambientes menos poluídos, em especial, para os territórios de baixa densidade, o caso de 

astroturismo retratado nesta investigação, à semelhança de outros, para além de contribuir 

para diversos aspetos a nível local, entre eles o desenvolvimento sustentável e o sucesso do 

DTS do PNRVT, permite consciencializar a população e os agentes de desenvolvimento 

regional para outras problemáticas importantes, nomeadamente: 

• Diminuição da poluição luminosa e proteção do céu noturno: uma vez que é um recurso 

natural muito afetado pela problemática da poluição luminosa, ao certificar o PNVT como 

DTS, terão de ser implementadas medidas que regulem a iluminação local e envolvente, 

assim como promover a alteração de alguns dos sistemas de iluminação já existentes, para 

novos dispositivos que não sejam tão nocivos para o ambiente e sejam igualmente eficientes; 

• Desenvolvimento do astroturismo: os DTS, além de possuírem a vertente de proteção da 

qualidade do céu noturno, permitem que se desenvolvam atividades relacionadas com o 

turismo dos astros, contribuindo, desse modo, para o desenvolvimento da região, do turismo, 

da economia e até da sociedade de modo geral; 

• Desenvolvimento e participação locais: com esta certificação, a região retratada irá 

acrescentar novas valências e atrações ao seu variado leque de atributos, fazendo com que 

toda a comunidade envolvente, sejam pessoas, municípios, instituições ou até empresas, 

tenha a possibilidade de fazer parte deste projeto, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável local, do PNRVT e do turismo; 

• Economia e notoriedade do território: uma vez que o PNRVT se insere numa localidade 

caracterizada pela baixa densidade populacional, esta certificação e reconhecimento, 

juntamente com a participação ativa da sociedade e agentes locais, irão contribuir para o 

desenvolvimento da região, tanto a nível turístico, como a nível socioeconómico. 

Ao nível das implicações políticas, uma das virtudes desta Tese é a sua contribuição para a 

gestão pública de governança, acentuando as diferentes formas de participação possíveis e 
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indo ao encontro das orientações de variados órgãos internacionais (Comissão Europeia) no 

que concerne os objetivos políticos para a sustentabilidade (Objetivos de Política), sejam eles 

em matéria de descarbonização, combate à poluição atmosférica e alterações climáticas , uma 

vez que o astroturismo contribui para a preservação e proteção do céu noturno e ecossistemas 

envolventes.   

Por fim, atendendo à nova realidade que se vive desde o surgimento da pandemia provocada 

pelo novo coronavírus SARS-COV-2, é possível afirmar que o astroturismo configura uma 

nova forma de turismo seguro, onde os riscos e medos associados a esta doença infeciosa são 

diminutos, uma vez que o recurso alvo de contemplação se encontra em territórios naturais, ao 

ar livre e afastados dos grandes centros urbanos. 

3. Limitações e futuras linhas de investigação 

No decorrer desta Tese foi possível identificar algumas das limitações que devem ser tidas em 

conta, na interpretação dos resultados e em futuras investigações. De uma forma geral, esta 

investigação apresenta como limitação o facto de se ter baseado apenas numa região do país, 

não estudando de forma igualmente profunda outros casos idênticos já implementados em 

Portugal, como é o caso do Alqueva. Seria importante que estudos futuros comparassem o 

DTS do PNRVT com outros projetos de certificação Starlight já existentes, nacionais ou 

internacionais, de forma a perceber os pontos que têm em comum, os seus pontos fortes, 

fraquezas e aspetos a melhorar, criando um manual de boas práticas para futuros destinos. 

Além disso, seria igualmente importante perceber se, o agora já certificado DTS do Vale do 

Tua beneficiou ou irá beneficiar dos contributos desta Tese. 

Por outro lado, de uma forma mais específica, foram identificadas algumas limitações em 

cada um dos estudos empíricos desta Tese, bem como futuras linhas de investigação. 

A limitação do estudo do capítulo 2 está relacionada com a escassez de estudos no âmbito do 

astroturismo, uma vez que o número de documentos científicos recolhidos em ambas as bases 

de dados (Scopus e Web of Science) foi diminuto (42). Por sua vez, quanto às sugestões de 

futuras linhas de investigação salientam-se: (i) o estudo da articulação da prática de atividades 

de astroturismo com outras ofertas turísticas complementares e quais os efeitos deste novo 

tipo de turismo para o desenvolvimento das comunidades, países e regiões; (ii) novos estudos 

confirmatórios, mais robustos e com abordagens metodológicas diferentes (mais 
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quantitativas), recorrendo a outra tipologia de recolha de dados (e.g., dados secundários, de 

Autarquias e outras entidades públicas como o Turismo de Portugal, que possam ser 

complementados com a recolha de dados primários) e; (iii) investigar quais os efeitos do 

astroturismo no ambiente e desenvolvimento de comunidades, países e regiões. 

No estudo do capítulo 3 uma das limitações encontradas prende-se com o tamanho da 

amostra. Em relação a sugestões de futuras investigações, evidencia-se a necessidade de 

abordar novas temáticas e reforçar outras já existentes, no âmbito do astroturismo, 

nomeadamente no âmbito da participação ativa dos stakeholders, sugerindo-se uma maior 

participação dos atoes regionais, alargando e diferenciando o âmbito das amostras em ambos 

os estudos, quantitativos e qualitativos. 

No caso do capítulo 4, para além de existir uma vez mais a limitação do tamanho da amostra, 

trata-se igualmente de entrevistas de resposta aberta, à semelhança do estudo anterior. No 

futuro propõe-se um aumento do tamanho da amostra, maior diversidade de fontes, 

caracterização mais aprofundada dos atores e relações que constituem as redes, bem como a 

adoção de uma metodologia mista (quantitativa e qualitativa). Adicionalmente, sugerem-se 

como investigações futuras: (i) o estudo mais aprofundado das redes no turismo, quanto à 

natureza das relações/ligações entre atores e quanto ao desenvolvimento de produtos de nicho 

/ interesse especial como é o caso do astroturismo; (ii) investigar como é que se processam os 

processos de definição de objetivos e metas a alcançar, metodologias de trabalho e estratégias 

de governança nas redes colaborativas, possibilitando a construção de um manual de boas 

práticas e um melhor conhecimento do seu real funcionamento; (iii) estudar o papel das 

empresas familiares e da sua ligação ao desenvolvimento regional é também um fator que 

importa considerar e; (iv) utilizar outros tipos de modelos de desenvolvimento regional em 

conjunto, ou não, com os utilizados na presente Tese (tripla, quádrupla e quíntupla hélices e 

teoria das redes) de forma a aprofundar a investigação e comparar dados.  

Por último, o estudo do capítulo 5 apresentou como limitações: (i) a utilização exclusiva de 

uma metodologia quantitativa no estudo dos resultados, sendo que o ideal seria a adoção de 

um método misto para aprofundar o tema; (ii) escolha de uma amostra apenas composta por 

turistas espanhóis o que pode deixar de lado outros mercados com potencial importante; (iii) o 

facto de, na técnica de foto-elicitação, se ter usado apenas uma fotografia para ilustrar um 

destino astroturístico o que pode ser limitativo e conduzir a uma generalização dos resultados. 
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Assim, sugere-se que, como investigação futura, se envolvam novos países e regiões de modo 

a alargar a base de estudo e comparar resultados.   
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Appendices 

Apêndice A 

Guião de entrevista do capítulo 3 – “Astroturismo: Visões dos stakeholders sobre uma 

proposta de turismo de interesse especial no Vale do Tua” 

O Parque Natural do Vale do Tua (PNVT) compreende uma área protegida de, 

aproximadamente, 25.000 hectares, situando-se no Baixo Tua, entre os distritos de Vila Real e 

Bragança e integra os municípios de Alijó, Murça (margem direita do rio Tua), Vila Flor, 

Carrazeda de Ansiães (margem esquerda do rio Tua) e Mirandela. Toda a área protegida e 

paisagem diversificada do PNVT compreende um conjunto de valores naturais e patrimoniais 

de elevada importância, que é necessário manter e valorizar. 

Olhado como milenar fio condutor da humanidade, o céu estrelado deve ser sentido e 

valorizado pelos visitantes e turistas, na sua diversidade, como património histórico, social, 

científico, contemplativo, simbólico e transversal, contribuindo para a qualificação dos 

destinos turísticos, valores ecológicos e para própria experiência cognitiva e emocional.  

O Astroturismo corresponde à prática crescente de atividades turísticas de natureza diversa, 

inovadoras, integradas e atrativas, centradas na observação dos céus noturnos e fenómenos 

celestes, em especial em espaços naturais, contribuindo para o envolvimento, reforço e 

participação das comunidades locais e para o desenvolvimento dos territórios de baixa 

densidade, promovendo a sua economia, ambiente e sustentabilidade.  

Sendo que uma das condições para se observar os astros é a existência do céu estrelado, livre 

de brilhos e de luzes artificiais, essa prática tornou-se característica de regiões remotas e de 

territórios de baixa densidade, onde a natureza propicia momentos de contemplação únicos. 

Deste modo, pretende-se certificar o PNVT como Reserva/Destino Turístico Starlight, tendo 

como finalidade preservar o céu noturno, atender à problemática da poluição luminosa, 

desenvolver atividades de astroturismo, valorizar as tradições correlacionadas com a temática 

celeste e contribuir para o desenvolvimento sociocultural e económico do local. 

1. Qual a sua relação com o céu noturno? Costuma observar o céu estrelado ou outros fe-

nómenos celestes?  

2. Teria interesse em participar em atividades que decorressem no período noturno, com 

vista a contemplar estrelas e outros fenómenos celestes?  
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3. No desempenho da sua atividade/negócio adota medidas de desenvolvimento sustentável 

e/ou de proteção ambiental? Verifica a existência correlação entre a sustentabilidade 

ambiental e a melhoria do desempenho da sua atividade económica?  

4. A sua organização já esteve envolvida em algum projeto de Turismo de Interesse Espe-

cial? Se sim, qual? (O turismo de interesse especial baseia-se no reconhecimento das 

necessidades do turista e na personalização das experiências de turismo que lhe são 

oferecidas, mediante os seus interesses específicos.  O TIS é centrado nos nichos de 

mercado e pode contribuir, em grande escala, para o aumento de visitas em destinos 

multiproduto e servir como destino principal para destinos que oferecem apenas 1 pro-

duto). 

5. Já alguma vez ouviu o termo “astroturismo”? Se sim, em que contexto?  

Astroturismo: O Astroturismo corresponde à prática crescente de atividades 

turísticas de natureza diversa, inovadoras, integradas e atrativas, centradas na 

observação dos céus noturnos e fenómenos celestes, em especial em espaços 

naturais, contribuindo para o envolvimento, reforço e participação das 

comunidades locais e para o desenvolvimento dos territórios de baixa 

densidade, promovendo a sua economia, ambiente e sustentabilidade. 

 

6. Qual é o valor que atribui a um céu noturno de qualidade, ou seja, sem brilhos proveni-

entes da iluminação exterior de áreas próximas e livre de poluição luminosa?  

7. Vê alguma vantagem ou desvantagem na existência de um céu noturno despoluído, onde 

seja possível a observação das estrelas, para a seleção/escolha de um destino turístico? 

8. Já alguma vez praticou atividades de astroturismo? Se sim, foi como atividade principal 

ou complementar no decurso de outras atividades turísticas?  

9. Valoriza o envolvimento e a participação da comunidade local, nas atividades de turismo 

da região?  

10. Acha que, de um modo geral, um território salvaguardado e natural é, tendencialmente, 

mais propício à fixação da população e ao desenvolvimento geral? Porquê?  

11. Já alguma vez ouviu falar em “poluição luminosa”? Preocupa-se com este género de po-

luição, em particular?  

12. Já alguma vez ouviu falar em Destinos Turísticos Starlight? Tem conhecimento da práti-

ca de Astroturismo ou da existência de DT Starlight? 

Destinos Turísticos Starlight: São locais certificados pela Fundação Starlight, 

obedecendo a um conjunto de critérios e regras que os constituem como 

lugares visitáveis, que beneficiam de excelentes condições para a 

contemplação de céus estrelados e que, ao estarem protegidos da poluição 
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luminosa, são especialmente aptos a que se desenvolvam atividades turísticas 

baseadas nesse seu recurso natural. Os Destinos Turísticos Starlight não só 

devem provar a qualidade dos seus céus e os meios para garantir a sua 

proteção, mas também as infraestruturas e atividades adequadas relacionadas 

com a oferta turística (o alojamento, os meios de observação disponíveis para 

os visitantes, a formação do pessoal encarregado da interpretação 

astronómica, etc.) e a sua integração na natureza noturna. Caso o local ainda 

não disponha destas infraestruturas e atividades, a Fundação valoriza o 

projeto que deverá desenvolvê-las no futuro 

 

13. Quais seriam os benefícios e os custos (vantagens/desvantagens) da existência de uma 

oferta de astroturismo e da criação de um DT Starlight no PNVT para: 

- a sua instituição/organização/empresa; 

- para a oferta turística da região; 

- para os operadores turísticos; 

-para as comunidades?  

 

14. Na possibilidade de se criar um DT Starlight no PNVT, quem sugeria para ficar respon-

sável pelo projeto? Como pensa que deveria ser feita essa gestão? 

15. A sua organização estaria interessada em fazer parte ou apoiar a criação de um DT Star-

light no PNVT?  

16. Caso se crie um DT Starlight no PNVT, estaria disposto (a) a acolher medidas de regu-

lamentação da iluminação pública e de proteção do meio ambiente? Que medias estaria 

disposto (e quais não estaria) e porquê? 
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Apêndice B 

Guião de entrevista do capítulo 4 – “O papel das redes no planeamento turístico: 

Perceção dos stakeholders sobre um projeto de astroturismo” 

A presente entrevista insere-se no decorrer do doutoramento Desenvolvimento, Sociedades e 

Territórios, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tendo como finalidade o 

desenvolvimento de uma tese científica centrada na temática do astroturismo e no 

desenvolvimento de um projeto de certificação do Parque Natural Regional do Vale do Tua 

(PNRVT) como Destino Turístico Starlight (DTS). 

O PNRVT compreende uma área protegida de, aproximadamente, 25.000 hectares, situando-

se no Baixo Tua, entre os distritos de Vila Real e Bragança e integra os municípios de Alijó, 

Murça (margem direita do rio Tua), Vila Flor, Carrazeda de Ansiães (margem esquerda do rio 

Tua) e Mirandela. Toda a área protegida e paisagem diversificada do PNRVT compreende um 

conjunto de valores naturais e patrimoniais de elevada importância, que é necessário manter e 

valorizar. 

Olhado como milenar fio condutor da humanidade, o céu estrelado deve ser sentido e 

valorizado pelos visitantes e turistas, na sua diversidade, como património histórico, social, 

científico, contemplativo, simbólico e transversal, contribuindo para a qualificação dos 

destinos turísticos, valores ecológicos e para própria experiência cognitiva e emocional.  

O Astroturismo corresponde à prática crescente de atividades turísticas de natureza diversa, 

inovadoras, integradas e atrativas, centradas na observação dos céus noturnos e fenómenos 

celestes, em especial em espaços naturais, contribuindo para o envolvimento, reforço e 

participação das comunidades locais e para o desenvolvimento dos territórios de baixa 

densidade, promovendo a sua economia, ambiente e sustentabilidade.  

Sendo que uma das condições para se observar os astros é a existência do céu estrelado, livre 

de brilhos e de luzes artificiais, essa prática tornou-se característica de regiões remotas e de 

territórios de baixa densidade, onde a natureza propicia momentos de contemplação únicos. 

Deste modo, pretende-se certificar o PNRVT como DTS, tendo como finalidade preservar o 

céu noturno, atender à problemática da poluição luminosa, desenvolver atividades de 

astroturismo, valorizar as tradições correlacionadas com a temática celeste e contribuir para o 

desenvolvimento sociocultural e económico da região. 
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Explicação do estudo 

Após numa primeira etapa terem sido auscultados alguns dos stakeholders regionais, 

pretende-se nesta segunda fase ouvir um conjunto de organismos e entidades locais de modo a 

estudar a dinâmica das redes de cooperação com vista ao desenvolvimento regional. Esta 

informação tem como objetivo a construção de um estudo qualitativo acerca do 

funcionamento das redes regionais, de modo a perceber quais os atores envolvidos na rede, 

qual o papel que desempenham e como se caracterizam as relações entre eles. 

A entrevista 

Os dados recolhidos têm a garantia de confidencialidade e anonimato, sendo apenas para uso 

exclusivo no âmbito do doutoramento.  

Estima-se que a entrevista tenha uma duração aproximada de 15 minutos, no entanto, o tempo 

dependerá sempre do contexto e circunstância da entrevista e, claro, da disponibilidade do 

entrevistado. 

Salienta-se também que o presente estudo não é financiado e a participação nas entrevistas é 

de caráter voluntário, o qual muito agradecemos, não existindo qualquer prejuízo no caso de 

não participação. 

Questões: 

Nota: As perguntas a seguir apresentadas, deverão ser respondidas tendo como quadro 

geográfico os 5 Municípios que compreendem o Vale do Tua (Alijó, Carrazeda de 

Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor) e vocacionadas para o desenvolvimento regional. 

1. O que é que entende por rede de cooperação? 

2. Que opinião possui, em termos genéricos, das redes de cooperação? 

3. Tem a perceção de que a entidade que representa faz parte de, ou é uma rede? Se sim, 

qual? 

4. Qual o papel que a entidade que representa desempenha nessa rede? 

5. Que outros atores fazem parte dessa rede? 

6. Com que atores da rede, a entidade que representa, tem uma relação mais favorável ou 

forte? 

7. Na sua opinião, quais os atores que desempenham um papel central na rede? 
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8. Na sua opinião, que benefícios é que a entidade que representa retira da rede da qual faz 

parte? 

9. Que dificuldades perceciona na rede? Seja na relação com outros atores, na cooperação, 

na transferência de conhecimento, recursos, capital e outras. 

10. No geral, na sua opinião, o que é que a entidade que representa “dá” à rede? 

11. Como se processa a transferência de conhecimento/informação dentro da rede? 

12. Se a rede necessitar de know how específico para fazer face às necessidades da região do 

Vale do Tua,  sente que as instituições de ensino (ex. UTAD e IPB) possuem uma oferta 

adequada ou soluções alternativas? 

13. Como perceciona uma rede “funcional” na região do Vale do Tua, com vista ao alcance 

dos objetivos individuais e comuns dos seus atores (organizações, associações, poder lo-

cal, empresas e comunidade) e com foco no desenvolvimento regional? 

14. Qual é o relacionamento da rede que representa com o Vale do Tua (Alijó, Carrazeda de 

Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor), no âmbito do desenvolvimento regional?  

15. Na sua opinião, que setores ou atividades é que a rede pode transformar, fomentar, im-

pulsionar ou qualificar? 
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Apêndice C 

Guião de entrevista do capítulo 5 – “Astroturismo: Avaliação da imagem de destino e 

intenção de visita de potenciais visitantes internacionais” 

Q Formulation and rows Scale (and labels)  Remarks 

Q1 Durante 2019, ¿realizó o realizará algún viaje de 

vacaciones o de ocio durante el cual haya dormido o 

vaya a dormir AL MENOS UNA NOCHE fuera de 

su residencia habitual? 

0 – No 

1 – Sí  

FILTER 

QUESTION 

Q2 ¿Y en 2019, hizo o hará algún viaje de vacaciones o 

de ocio durante el cual haya dormido o vaya a dormir  

AL MENOS CUATRO NOCHES CONSECUTIVAS 

fuera de su residencia habitual? 

0 – No 

1 – Sí  

 

Q3 Evalúe este lugar en cada uno de los siguientes ele-

mentos en una escala donde 0 significa NO SE 

APLICA NADA y 10 significa COMPLETAMENTE 

APLICABLE 

  

Q3r1 

to 

Q3r16 

1. Belleza 

2. Fascinación 

3. Serenidad 

4. Encanto 

5. Atractivo 

6. Estado 

7. Paz interior 

8. Placer 

9. Curiosidad 

10. Prestigio 

11. Respeto 

12. Chic 

13. Romance 

14. Emoción 

15. Calma 

16. Asombro 

0 – No se aplica nada 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – Completamente apli-

cable 

The items 

(rows) of Q3 

shall be in the 

screen showing 

IMAGE 1 

Q4 ¿Hasta qué punto está o no está de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones utilizando una escala de 0 a 

10 (donde 0 significa EN COMPLETO 

DESACUERDO y 10 significa EN COMPLETO 

ACUERDO): 

  

Q5r1 

to 

Q5r6 

1. Tengo ganas de hacer por lo menos un viaje de 

vacaciones o de placer en un lugar similar a este 

2. Deseo ir de vacaciones o pasar unos días en un 

lugar similar a este 

3. Espero ir de vacaciones o pasar unos días en un 

lugar similar a este 

4. Planeo visitar un lugar como este en 2020 

5. Incluso si esto es difícil, intentaré visitar un lugar 

como este en 2020 

6. Estoy dispuesto a gastar el dinero necesario para 

visitar un lugar como este en 2020 

0 – En completo desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – En completo acuerdo 

The items 

(rows) of Q5 

shall be in the 

screen showing 

IMAGE 1 

Q6 Imagine que se procuró un servicio para tener una 

experiencia turística en un lugar como la última foto. 

Usando una escala de 0 a 10 (donde 0 significa NA-

DA IMPORTANTE y 10 significa EXTREMADA-

MENTE IMPORTANTE), ¿Cuál es la importancia de 

los siguientes aspectos para aumentar la probabilidad 

de que usted realice esa experiencia turística? 

  

Q6r1 

to 

Q6r10 

1. Disponibilidad de equipo adecuado para observar 

los cuerpos celestes. 

2. Guías especializados que expliquen lo que se está 

observando (a simple vista o a través del equipo) 

0 – Nada importante 

1 

2 

3 
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3. Experiencias de realidad aumentada que nos per-

mitan ver la posición de los cuerpos celestes en otras 

épocas del año. 

4. Tiempo para estar solo y disfrutar del cielo sin 

interferencia de nadie 

5. Alojamiento que te permita dormir y despertarte 

mirando al cielo 

6. Silencio 

7. Minimización de la luz artificial. 

8. Buen servicio de comida y bebida. 

9. Participación en actividades rurales que fueron 

realizadas de la noche por nuestros ancestros. 

10. Participación en rituales mágicos o religiosos que 

nuestros ancestros realizaban de noche. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 – Extremadamente im-

portante 

Q7 ¿Alguna vez ha visitado un planetario o un observato-

rio astronómico?  

0 – No 

1 – Sí 

 

Q8 ¿Tiene algún equipo de observación de estrellas? 0 – No 

1 – Sí 

 

Q9 ¿Alguna vez ha hecho un viaje fuera de su área de 

origen para observar el cielo nocturno? 

0 – No 

1 – Sí 

 

Q10 ¿Dónde?  Open question 

(text) 

Ask only if Q9 

= 1 

Q11 Sexo 0 – Mujer 

1 – Hombre 

 

Q12 Edad  A number be-

tween 18 and 

99 (age limits) 

Q13 Provincia 1 Albacete 

2 Alicante/Alacant 

3 Almería 

4 Araba/Álava 

5 Asturias 

6 Ávila 

7 Badajoz 

8 Balears, Illes 

9 Barcelona 

10 Bizkaia 

11 Burgos 

12 Cáceres 

13 Cádiz 

14 Cantabria 

15 Castellón/Castelló 

16 Ciudad Real 

17 Córdoba 

18 Coruña, A 

19 Cuenca 

20 Gipuzkoa 

21 Girona 

22 Granada 

23 Guadalajara 

24 Huelva 

25 Huesca 

26 Jaén 

27 León 

28 Lleida 

29 Lugo 

30 Madrid 

List (pop-up 

menu) 
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31 Málaga 

32 Murcia 

33 Navarra 

34 Ourense 

35 Palencia 

36 Palmas, Las 

37 Pontevedra 

38 Rioja, La 

39 Salamanca 

40 Santa Cruz de 

Tenerife 

41 Segovia 

42 Sevilla 

43 Soria 

44 Tarragona 

45 Teruel 

46 Toledo 

47 Valencia/València 

48 Valladolid 

49 Zamora 

50 Zaragoza 

51 Ceuta 

52 Melilla 

Q14 ¿Cuál es tu estado laboral? 1 – Trabajo a tiempo com-

pleto 

2 – Trabajo a  tiempo par-

cial 

3 – En paro 

4 – Jubilado 

5 – Otro (ej. Estudiante) 

 

Q15 ¿Cuál es su nivel de educación más alto? 1 – Escuela [primaria] 

2 – Nivel escolar [secunda-

rio] 

3 – Graduado / Diplomado  

4 – Licenciado o equivalen-

te (o más alto) 

 

Q16 Sobre su ingreso familiar actual, diría que ... 1 Es muy difícil vivir con 

los ingresos actuales 

2 Es difícil vivir con los 

ingresos actuales 

3  Dan para vivir  

4 Te permiten vivir cómo-

damente 

 


