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"O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na 

intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos 
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RESUMO 

A procura turística por territórios de montanha, e em particular nos países do Sul Global, tem-

se constituído como uma oportunidade para estas regiões, especialmente pelo potencial que 

tem para reduzir a pobreza e prover a melhoria de vida destas comunidades. Mas esta 

crescente procura chamou a atenção para as especificidades deste tipo de regiões, onde, pela 

sua fragilidade ambiental, cultural e social, a atividade turística se pode traduzir num 

elemento perturbador.  

O Aït Bouguemmez é um exemplo deste tipo de territórios. Localizado em Marrocos, é um 

vale do Alto Atlas Central, com características naturais, cultuais e sociais muito próprias, e 

que lhe conferem desde logo potencial para desenvolver a atividade turística. Possuidor de 

uma cultura e organização social característica das tribos berberes, que se mantiveram até aos 

nossos dias devido ao seu tradicional isolamento, começou a ter contacto com o turismo há 

apenas umas escassas três décadas, mas o turismo tornou-se já entretanto numa importante 

atividade complementar da economia local. 

Com o foco numa abordagem qualitativa e tendo por enquadramento a Teoria das 

Representações Sociais, procurámos perceber como a comunidade do Aït Bouguemmez vê o 

turismo e avalia os seus impactes. Em alternativa a um estudo dos impactes turísticos segundo 

a perspetiva de um turismólogo ocidental, pretendeu-se dar voz à comunidade local e 

identificar as suas representações sociais do fenómeno. 

Desenvolveu-se um vasto trabalho de campo onde se realizaram: 48 entrevistas 

semiestruturadas e 23 entrevistas não estruturadas a pessoas locais, com e sem atividade 

profissional no turismo; observação direta e estruturada à arquitetura dos edifícios em 10 das 

25 aldeias do vale; e ainda, observação das transformações do quotidiano dos residentes.  

Da análise efetuada, o turismo apresenta-se como um elemento necessário à vida no vale e 

para a maioria dos entrevistados, as suas representações sociais estão associadas ao trabalho e 

a retorno económico, ancoradas na melhoria das condições de vida. Relativamente aos seus 

impactes, as representações mais patentes são as relativas às questões económicas e o mais 

percecionado é que o turismo contribui para a criação de emprego e para o aumento do 

rendimento familiar. Os impactes socioculturais focam-se essencialmente na alteração da 

forma de vestir e de pensar, sem perecer existir a perceção de que o turismo seja um fator de 

disrupção sociocultural. No que diz respeito ao ambiente, a perceção é de que o turismo tem 
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contribuído para o desenvolvimento da consciência ambiental na população local. Esta 

investigação mostra-nos ainda que as características sociodemográficas não parecem afetar as 

representações que os entrevistados fazem do turismo e dos seus impactes.  

Relativamente à paisagem construída, não parece haver uma relação direta entre as aldeias 

mais turistificadas e as alterações na arquitetura local, que parece antes, estar associada à 

centralidade funcional das aldeias. 

Do trabalho realizado é também possível perceber que a comunidade do Aït Bouguemmez 

valoriza a sua cultura e as suas tradições, reconhecendo a sua importância para o turismo, sem 

deixar no entanto de valorizar a modernidade, especialmente no que se refere à melhoria das 

condições de vida locais. 

	  

	  

Palavras-Chave: Perceções das comunidades locais, Representações Sociais, Turismo de 

montanha, Impactes turísticos, Sul Global, Marrocos	  
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ABSTRACT 

The demand for tourism in mountain territories, particularly those located in the countries of 

the Global South, has evolved into an opportunity for these regions especially given the 

potential of tourism to reduce poverty and improve the livelihood of these communities. 

However, this increasing demand also brings into focus the environmental, cultural, and 

social fragility of these types of regions, for which tourism could potentially translate into a 

disruptive element. 

The Aït Bouguemmez is an example of one such territory. Located in Morocco, it is a valley 

in the High Central Atlas whose very distinctive natural, cultural, and social features have 

endowed the region with the potential to develop tourist activity. A social and cultural 

organization characteristic of the Berber tribe has been preserved up until the present day due 

to the tribe’s traditional isolation and has only just started to come into contact with tourism 

over the course of a scant three decades. Nevertheless, tourism has already developed into an 

important activity to complement the local economy. 

With a focus on a qualitative approach and using the Social Representations Theory as a 

framework, we set out to understand how the community of Aït Bouguemmez views tourism 

and assesses its impacts. Rather than conducting a study on the impact of tourism from the 

perspective of a Western tourismologist, this study aims to give the local community a voice 

and identify the social representations of this phenomenon. 

Comprehensive fieldwork was conducted and consisted of: 48 semi-structured interviews and 

23 unstructured interviews with local people with or without professional involvement in the 

field of tourism, direct and structured observation of the architecture of buildings in 10 of the 

25 villages in the valley, as well as the observation of transformations in the daily lives of the 

residents. 

The completed analysis indicates that tourism has emerged as a necessary component of life 

in the valley. In a majority of interviews, its social representations are associated with work 

and economic return, rooted in the improvement of living conditions. Regarding its impacts, 

the most evident representations are connected to economic issues and the most discernible 
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among them is the perception that tourism contributes to job creation and an increase in 

family revenue. The sociocultural impacts are primarily centred on changes in ways of 

dressing and thinking, and tourism does not seem to be perceived as a factor of sociocultural 

disruption. In respect to the environment, the perception is that tourism has been contributing 

to the development of the environmental awareness of the local population. The research also 

demonstrates that socio-demographic factors do not seem to affect the representations that the 

respondents have about tourism and its impacts. 

Regarding the built landscape, there does not seem to be a direct relation between the villages 

with more tourism and alterations in local architecture. On the contrary, the built landscape 

seems to be primarily associated with the central functioning of the villages. 

From the research conducted, it is also possible to understand that the community of Aït 

Bouguemmez values its culture and traditions and recognizes their importance for tourism 

without disregarding the value of modernity, especially insofar as it corresponds to the 

improvement of local living conditions. 

 

Key words: Perceptions of local communities, Social Representations, Mountain Tourism, 

Tourism Impacts, Global South, Morocco 
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RÉSUMÉ 

La demande touristique pour les territoires montagneux, et, en particulier,  pour les pays du 

Sud Global, a constitué une opportunité pour ces régions, et, en particulier, par son fort 

potentiel de réduire la pauvreté et favoriser l’amélioration de leurs conditions de vie. Mais, 

cette demande croissante a aussi attiré l’attention sur les spécificités de ce genre de régions 

où, par sa fragilité environnementale, culturelle et sociale, l’activité touristique peut être un 

élément perturbateur. 

Un des meilleurs exemples de ce genre de territoires est Aït Bouguemmez, une vallée situé 

dans le Haut-Atlas Central au Maroc dont les caractéristiques naturelles, culturelles et sociales 

dynamisent le potentiel du développement touristique. Grâce à son isolement traditionnel, 

cette région a conservé, jusqu’à nos jours, sa culture et organisation sociale, les 

caractéristiques des tribus berbères. Effectivement, ces tribus n’ont pris contact que depuis 

presque trois décennies avec le tourisme qui représente déjà une importante activité 

complémentaire pour l’économie locale.  

Avec une attention particulière portée à une approche qualitative et dans le cadre de la 

Théorie des Représentations Sociales, nous avons cherché à comprendre comment la 

communauté d’Aït Bouguemmez perçoit le tourisme et évalue ses impacts. Au lieu d’une 

étude sur les impacts touristiques selon la perspective d’un tourismologue occidental, nous 

avons donné voix à la communauté locale et avons identifié ses représentations sociales sur ce 

phénomène. 

Nous avons réalisé un vaste travail sur le terrain : 48 entretiens semi-structurés et 23 non-

structurés avec les habitants locaux, liés ou non aux activités professionnelles du tourisme ; 

l’observation directe et structurée de l’architecture des bâtiments dans 10 des 25 villages de la 

vallée; et l’observation des changements de la vie quotidienne des résidents. 

L’analyse effectuée montre que la plupart des participants considère le tourisme comme un 

élément indispensable à la vie de la vallée et que ses représentations sociales sont associées au 

travail et à ses impacts économiques sur l’amélioration des conditions de vie. Les impacts les 

plus pertinents du tourisme sont sur les questions économiques et surtout sur la création 

d’emplois et l’augmentation du revenu familial. Les impacts socioculturels sont 

essentiellement sur le style vestimentaire et de penser, sans percevoir que le tourisme peut être 

un facteur de perturbation socioculturelle. En ce que concerne l’environnement, nous avons 
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remarqué que le tourisme a contribué au développement de la conscience environnementale 

de la population locale. D’ailleurs, cette recherche nous montre que les caractéristiques 

sociodémographiques n’affectent pas les représentations des participants sur le tourisme et ses 

impacts. 

En ce que concerne le paysage construit, il paraît qu’il n’existe aucune relation directe entre 

les villages les plus touristiques et les transformations dans le domaine de l’architecture locale 

qui est plutôt associée à la centralité fonctionnelle des villages. 

Avec le travail réalisé, nous pouvons pareillement constater que la communauté d’Aït 

Bouguemmez valorise sa culture et ses traditions et reconnaît leur importance pour le 

tourisme, sans négliger la valorisation de la modernité, en particulier, pour l’amélioration des 

conditions de vie locales. 

      

Les mots-clés : Perceptions des communautés locales, Représentations Sociales, Tourisme de 

montagne, Impacts touristiques, Sud Global, Maroc.  
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RESUMEN 

La demanda de turismo de montaña, en particular, por territorios de los denominados países 

del Sur Global, se ha convertido en una oportunidad para estas regiones, especialmente en lo 

que se refiere a reducir su pobreza y mejorar su calidad de vida. 

Pero esta creciente demanda ha sacado a la luz las peculiaridades de estas regiones, donde, 

por su fragilidad ambiental, cultural y social, la actividad turística puede convertirse en un 

elemento perturbador. 

Un claro ejemplo de este tipo de territorios lo encontramos en Aït Bouguemmez, un valle del 

Alto Atlas Central de Marruecos, con características naturales, culturales y sociales muy 

propias, que le confieren un gran potencial de cara al turismo. Poseedor de una cultura y una 

organización social propia de las tribus bereberes, mantenidas hasta nuestros días gracias a su 

tradicional aislamiento, este valle comenzó a tener contacto con el turismo hace apenas tres 

décadas, sin embargo, se convirtió en una importante actividad complementaria a la economía 

local.  

Con la intención de hacer un abordaje cualitativo y, teniendo como base la Teoría de las 

Representaciones Sociales, intentamos entender cómo la comunidad de Aït Bouguemmez ve 

el turismo y cómo valora sus impactos. Como alternativa a un típico estudio de estos impactos 

según un experto occidental en turismo, se pretendió dar voz a la comunidad local e 

identificar cómo se manifiesta en lo social este fenómeno. 

Se desarrolló un intenso trabajo de campo donde se realizaron: 48 entrevistas 

semiestructuradas y 23 entrevistas a personas locales, con o sin relación profesional con el 

turismo; observación directa y estructurada de los edificios de 10 de las 25 aldeas del valle; y 

además, observación de las transformaciones en la vida cotidiana de los residentes. 

Del análisis realizado, podemos afirmar que el turismo representa un elemento necesario de la 

vida en el valle y que, para la mayoría de los entrevistados, las manifestaciones sociales están 

asociadas al trabajo y su retorno económico, ancladas en la mejoría de las condiciones de 

vida. En lo que se refiere al impacto, las manifestaciones sociales más patentes del turismo 

son las relativas a cuestiones económicas, dado que, contribuye significativamente en la 

creación de empleo y en aumentar los recursos de las familias. Los impactos socioculturales 

se centran esencialmente en cambios en la forma de vestir y de pensar, sin que parezca existir 
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la percepción de que el turismo sea un factor de ruptura sociocultural. En lo referente al medio 

ambiente, la sensación es que el turismo ha contribuido al aumento de la conciencia 

medioambiental entre la población local. Esta investigación nos muestra a su vez que, las 

características sociodemográficas de los entrevistados, no parecen afectar a las 

manifestaciones que hacen del turismo y de sus impactos. 

Relativamente al paisaje construido, no parece haber una relación directa entre las aldeas más 

turísticas y las alteraciones en la arquitectura local, que parece estar más dirigida a la 

centralidad funcional de éstas. 

También se pude deducir del trabajo realizado, que la comunidad del Aït Bouguemmez 

valoriza su cultura y sus tradiciones, reconociendo su importancia para el turismo, pero sin 

dejar de valorizar la modernidad, especialmente en lo referido a la mejora de las condiciones 

de vida locales. 

 

Palabras clave: Percepciones de las comunidades locales; Manifestaciones sociales;  

Turismo de montaña; Impactos turísticos; Sur Global; Marruecos. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1 - Importância do Turismo 

No início do século XXI o Turismo continua a apresentar-se como um tema atual e a ser uma 

das maiores indústrias do planeta, conseguindo manter taxas de crescimento positivas, apesar 

da crise económica registada a partir de 2007. Embora se tenha verificado um abrandamento 

depois deste ano e a crise tenha acarretado significativas consequências para o sector, entre os 

anos de 1950 e 2013 as chegadas internacionais a nível mundial cresceram de 25 milhões para 

1.870 milhões, respetivamente (UNWTO, 2014). Só no ano de 2013, o Turismo contribuiu 

diretamente para cerca de 3,4% do emprego mundial e para receitas na ordem dos 3.387 

biliões de euros (WTTC, 2014). De acordo com a WTTC (2011), na primeira década do 

século XXI o sector demonstrou a sua resiliência, superando barreiras como ataques 

terroristas, pandemias e fenómenos da natureza, que resultaram em impactes negativos 

pontuais, mas que ao longo dos anos não fizeram com que se deixasse de registar um 

crescimento médio positivo. O Turismo transformou-se assim num dos principais players do 

comércio internacional, com um volume de negócios que chega a superar o das exportações 

de petróleo, dos produtos alimentares ou dos automóveis, e representando uma das principais 

fontes de rendimentos para muitos países, inclusive os países em desenvolvimento, associado 

a uma cada vez maior diversificação da oferta e da concorrência entre destinos (UNWTO, 

2011b).  

A crescente popularidade do Turismo tem dado ainda origem ao aparecimento de variadas 

tipologias e segmentações, surgindo uma procura crescente por novos produtos turísticos, 

menos massificados e mais associados a uma preocupação ambiental, procurando a 

aproximação ao meio natural. Entre os anos de 1996 e 2006, o turismo internacional nos 

mercados emergentes e em desenvolvimento cresceu em média 6 a 8%, correspondente a 

cerca de duas vezes a taxa verificada nos países industrializados (UNWTO, 2008). De acordo 

com os dados da Organização Mundial do Turismo (UNWTO), apesar da maior parte dos 

movimentos turísticos se verificar no hemisfério norte do planeta, com a Europa a liderar 

esses valores, o número de viagens desde o Norte para os países do Sul, regista um incrível 

crescimento e com tendência para continuar a aumentar (UNWTO, 2012b).  
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Embora grande parte dos países do chamado Sul Global1 apresentem problemas a nível social, 

económico e político, muitos mostram possuir elevado potencial para o desenvolvimento de 

produtos turísticos, devido à sua riqueza cultural e natural, podendo oferecer desta forma 

oportunidades à sua população. O turismo constitui-se desta forma como uma importante 

fonte de receita externa e de emprego, oferecendo um caminho promissor para a integração 

dos países em desenvolvimento na economia global e especialmente o turismo internacional, 

tem sido visto por muitos destes países como um meio para o seu desenvolvimento, como 

"uma indústria sem chaminés", mas não levando em consideração os possíveis impactes da 

aposta nesta atividade (Harrison, 1994; UNWTO, 2012a).  

Estas mesmas razões, tornam de elevada importância uma atenção especial a esta atividade, 

com o propósito de sensibilizar e consciencializar os seus stakeholders da necessidade de a 

tornar cada vez mais sustentável. Além disso, colocam-se também questões de natureza ética 

e antropológica, pois muitas comunidades passaram a experimentar o contacto com esta 

atividade e com os seus impactes pela primeira vez.	  

 

 

2 - Turismo e montanha: ligações e efeitos 

O fim dos anos de 1980 marcaram o começo da procura por novos produtos turísticos e o 

aparecimento de um turista mais preocupado com o ambiente (Poon, 1993), valorizando os 

produtos e destinos turísticos menos massificados, em especial os relacionados com territórios 

detentores de elementos naturais e culturais bastante preservados. As regiões ainda pouco 

exploradas ou comunidades pouco tocadas pela sociedade ocidental e consideradas exóticas 

de alguma forma, tornaram-se assim atrativo para o desenvolvimento de novos produtos 

turísticos marcando, inclusive, o surgimento de novas formas de turismo.  

Os segmentos do turismo relacionados com a natureza passaram a registar elevadas taxas de 

crescimento, sendo dos que maior crescimento têm registado no mercado do turismo mundial 

e com perspetivas de continuar a crescer (UNWTO & UNEP, 2012). Muita desta procura 

encontra-se intrinsecamente ligada aos chamados países em desenvolvimento e aos respetivos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 "Sul Global" será utilizado neste trabalho como tradução do termo "Global South", frequente na literatura 
internacional. 
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territórios de montanha (Robinson, 1994) e, independentemente das razões que possam 

motivar os turistas, as montanhas tornaram-se um significativo destino de viagens, sendo 

provavelmente o destino mais popular depois das regiões costeiras (Pamela M. Godde, Martin 

F.  Price, & Friedrich M. Zimmermann, 2000b). 

Esta crescente procura tem levantado discussões relativas à sustentabilidade desta atividade 

nos territórios onde é desenvolvida (Passoff, 1991; Seaton, et al., 1994) sobretudo pelo 

interesse em visitar ecossistemas considerados frágeis ou com grande propensão para serem 

afetados pelas atividades humanas (Godde, et al., 2000b). As zonas de montanha são 

reconhecidas atualmente como de excecional relevância, pela necessidade de preservar o 

património natural, a diversidade cultural e além disso, de fixar as populações que, devido às 

frágeis estruturas económicas e fracos rendimentos associados, têm vindo a sofrer um declínio 

demográfico acentuado. Características como o afastamento e isolamento resultaram ao longo 

do tempo num menor impacte das atividades humanas e numa preservação muito maior dos 

recursos mas, estas mesmas características e condições que têm vindo a afastar as populações 

destes territórios, são hoje atrativos para muitos turistas (Nepal & Chipeniuk, 2005).    

Os turistas e visitantes que viajam para as montanhas procuram no seu ambiente natural 

recriar a vida ao ar livre e vivenciar o contacto com as comunidades locais. Ricas em recursos 

naturais, culturais e oferecendo descanso, solidão, aventura, lazer e beleza cénica, as 

montanhas convertem-se num destino bastante desejado e com grande número de recursos 

adequados à atividade turística. Muitos visitantes são atraídos pela vontade de conhecer outras 

culturas, pelo espírito de aventura, pelo encontro espiritual ou religioso ou ainda para 

peregrinações.  

Devido à suas potencialidades, o turismo nas zonas de montanha, e em especial nos países do 

Sul Global, é muitas vezes visto como panaceia para os seus problemas (Smith & Duffy, 

2003). Na realidade, as montanhas não têm que ser como outros locais turísticos nem mesmo 

constituir-se como destino para esta atividade, mas a verdade é que muitas vezes o são. A 

beleza natural, a biodiversidade, a riqueza e diversidade cultural que possuem oferecem a 

possibilidade para o desenvolvimento da atividade turística com produtos distintivos e únicos. 

Em 1992, Jodha apresentou as regiões de montanha como sendo bastante distintas das outras 

regiões, possuidoras de características muito específicas como a diversidade, a marginalidade, 

a inacessibilidade, a fragilidade e com pequenas áreas muitos diferenciadas que influenciam 

marcadamente o seu nível de desenvolvimento (Jodha, 1992). A procura pelos bens e serviços 
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associados à montanha tem registado um crescimento contínuo ao mesmo tempo que surgem 

novas oportunidades de investimento nestes territórios. Mas, se por um lado o turismo pode 

trazer oportunidades e ajudar a melhorar as economias locais, a melhorar os estilos de vida 

das populações e até a cuidar do seu habitat, por outro, torna-se uma fonte de preocupações 

levantando questões ao nível do impacte ambiental e do relacionamento entre turistas e 

comunidades recetoras, podendo trazer também o desaparecimento das atividades tradicionais 

e uma dependência de uma atividade mais volátil, como é o caso da atividade turística (FAO, 

2002; UNEP, 2007). Além disso, também coloca pressões sobre um ambiente que é frágil e de 

recursos escassos, sendo essencial o planeamento e a coordenação das atividades aí 

desenvolvidas para garantir que estas novas oportunidades são benéficas e não vêm agravar a 

degradação da montanha e dos sistemas sociais e ecológicos (ONU, 2011) como podemos 

observar nalguma das maiores cadeias montanhosas da Europa, como os Alpes, onde o 

número estimado de visitantes ronda os 100 milhões por ano, ou os Pirenéus. Nestes locais 

encontramos situações de congestionamento, poluição e erosão dos solos, alterando o uso da 

montanha com o crescimento do turismo, e implicando a construção de estradas, 

infraestruturas mecânicas, pistas de esqui, represas, construção de vivendas e hotéis, dando 

origem consequentemente ao aumento da poluição devido ao elevado número de veículos e a 

uma produção elevada de resíduos (Saz & Ribalaygua, 2008).	  

O turismo de montanha começou a ser visto como objeto de investigação científica há 

relativamente poucas décadas e não tem sido abordado de forma coerente (Nepal & 

Chipeniuk, 2005) pois a definição de turismo de montanha tem levantado algumas questões 

na comunidade científica, devido essencialmente à complexidade em definir o que se 

considera como território de montanha e em definir o que o turismo de montanha engloba.  

Não se conhece uma segmentação específica para o turismo de montanha e devido a 

semelhanças entre este e o turismo rural, e porque parte do turismo rural se desenvolve em 

territórios próximos ou mesmo em montanhas, os investigadores tendem a focar-se no turismo 

rural (Zbuchea & Radu, 2009) para estudar e refletir sobre as dinâmicas do turismo de 

montanha. No entanto, os territórios de montanha têm características muito próprias e devem 

ser olhados como tal, não lhes sendo exigido nem as características de outros destinos 

turísticos nem a adequação a modelos que podem ter bons resultados no turismo rural mas 

que podem não se mostrar adequados à realidade das montanhas. 
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A descrição do que constitui uma montanha não é clara nem consensual na comunidade 

científica. Existem variadas abordagens sobre as montanhas, normalmente influenciadas pelos 

enquadramentos disciplinares em que ocorrem ou pelos conceitos que estruturam o problema 

científico em estudo (Debarbieux, 2001a). Algumas definições estão mais relacionadas com a 

geografia física, mas encontram-se outras relacionadas com a ecologia ou geologia, ou 

baseadas na representação coletiva ou no padrão paisagístico, ou ainda relacionadas com o 

uso do território (Aubertin, 2001; Debarbieux, 2001a). 

Por outro lado, não existe uma definição oficial e reconhecida internacionalmente para 

turismo de montanha, como é o caso de turista ou turismo para os quais existe uma definição 

emanada da Organização Mundial do Turismo e que é aceite e utilizada por todos. No 

relatório estratégico para o desenvolvimento do turismo rural em Marrocos, a OMT (2002) 

refere-se ao turismo de montanha, como sendo uma expressão que basicamente define o 

turismo praticado num território geográfico de montanha e onde se podem praticar diferentes 

tipologias de turismo, como por exemplo o turismo rural, o ecoturismo, o turismo desportivo, 

o turismo alternativo, o turismo de natureza, entre outras (OMT, 2002), sendo o contacto com 

a natureza e com as comunidades locais o principal propósito de quem faz este tipo de viagem 

(Zbuchea & Radu, 2009). 

Das variadas atividades que se desenrolam em montanha,  algumas estão mais associadas a 

tipologias que atualmente se aproximam do turismo de massas como por exemplo o esqui, e 

outras associadas ao turismo alternativo e de nicho, como é o caso do montanhismo, da 

escalada ou das caminhadas. No entanto, mesmo nestes últimos casos, é possível encontrar 

territórios de montanha onde a prática pode assemelhar-se à massificação da modalidade 

(exemplo das caminhadas no Trilho Inca, no Peru). Mais do que nunca, torna-se importante 

estudar o turismo de montanha para perceber a sua complexa realidade e melhor compreender 

o efeito dos impactes nas comunidades locais, resultantes também da crescente procura por 

este tipo de territórios. Embora o turismo de montanha se apresente nalgumas regiões como 

uma componente de grande importância para a economia, constitui-se também como agente 

perturbador nas sociedades tradicionais de montanha, podendo acionar processos de 

aculturação, pelo contacto com culturas e sociedades muito diferentes entre si. 

A região que nos propomos estudar neste trabalho é o Aït Bouguemmez, um vale localizado 

na província de Azilal, no Alto Atlas Central em Marrocos. Trata-se de uma região possuidora 

de elementos naturais e culturais capazes de se constituírem atrativos turísticos, especialmente 
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para as formas de turismo alternativo associadas à natureza e aventura. Esta é uma região 

onde a população partilha de uma cultura e um passado comum, com um sentido de pertença a 

este território, criado em grande parte pela ação do meio natural e com a intensidade que só a 

montanha o sabe fazer (Bergier, 1996, cit. por Granet-Abisset, 2004). O Aït Bouguemmez 

destaca-se ainda pelas suas características arquitetónicas, com aldeias onde a tipologia de 

construção em terra se mantém bastante preservada, e pela presença da cultura Amazigh 

(Berbere).Trata-se de um vale de altitude, situado entre os 1.800 e os 2.200 metros, e a sua 

população encontra-se entre os menos de 30% da população mundial de montanha que vive 

acima dos 1.500 metros de altitude (Huddleston, et al., 2003).  

Com este estudo pretende-se perceber como a população local vê o turismo e os seus impactes 

e se esta atividade trouxe, aos olhos dos locais, alterações na vida do vale. Devido às suas 

particularidades geográficas e sociais, esta é uma região de montanha com características 

muito especificas. É, por excelência, um território de natureza e aventura, que associado ao 

isolamento devido à localização geográfica, lhe confere a originalidade necessária à 

diferenciação dos destinos turísticos. 

O presente estudo é relevante neste território pois o turismo alternativo, especialmente na 

natureza e em países considerados em desenvolvimento, nem sempre se apresenta como uma 

prática positiva para as comunidades recetoras. Além disso, existem menos estudos neste tipo 

de países do que os existentes para os países desenvolvidos (Tosun, 2000), principalmente no 

que diz respeito à perceção dos impactes turísticos na perspetiva das comunidades e em zonas 

de montanha, embora essa seja uma perspetiva muito importante no que concerne à integração 

da comunidade na gestão do turismo. Esse tipo de participação só é possível, no entanto, se a 

comunidade local possuir sentido crítico sobre a atividade turística, ou seja, perceber os seus 

impactes.  

As pesquisas desenvolvidas nas regiões de montanha ajudam assim a conseguir uma melhor 

compreensão do meio envolvente e das alterações socioeconómicas resultantes da atividade 

turística, podendo servir de base à tomada de decisões políticas e a programas mais adequados 

(ONU, 2011), tendo sempre presente que cada destino tem características muito especificas e 

que o turismo é mais uma componente feita de relações, num sistema que engloba a natureza, 

as pessoas e as tradições. 
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3 - Objetivos do estudo 

O presente trabalho pretende contribuir para o melhor conhecimento das regiões de montanha 

dos países do Sul Global enquanto destinos turísticos, uma vez que pouco se sabe sobre as 

representações sociais que as comunidades locais deste tipo de região formam sobre o turismo 

e os seus impactes. Pretende-se contribuir para o melhor conhecimento do fenómeno em 

estudo, através da descrição das principais representações do turismo e dos impactes da 

atividade turística, e da definição de fatores que se cruzem e interfiram nestas representações. 

Este trabalho foi desenvolvido tendo por base duas questões: a primeira, perceber quais as 

representações que a comunidade de montanha do Aït Bouguemmez tem do turismo e dos 

impactes turísticos, e a segunda, identificar a capacidade crítica da comunidade local em 

relação à atividade turística. Com base nestas questões iniciais, foram formulados os seguintes 

objetivos: 

3.1. Objetivo geral 

Conhecer as representações sociais da comunidade de montanha do Aït Bouguemmez em 

relação ao turismo e aos impactes da atividade turística. 

3.2. Objetivos específicos 

- Definir um quadro de referência sobre as representações do turismo e dos impactes do 

turismo, percebidos pela comunidade de montanha do Aït Bouguemmez; 

- Identificar fatores que interferem na definição dessas representações (ex. participação na 

atividade turística, formação, etc.); 

- Validar a existência de capacidade crítica da comunidade local sobre a atividade 

turística; 

- Identificar ligação entre as representações sociais dos impactes da atividade turística e 

alterações visíveis na paisagem, na cultura e nos modos de vida, o que nos levou a 

analisar com especial atenção a cultura material na forma da arquitetura dos edifícios, 

nas aldeias do vale. 

Esta pesquisa pretende identificar as representações sociais, incluindo a ancoragem de 

conceitos, relacionados com o turismo e os seus impactes entre a população local. Além disso, 
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investiga os fatores que condicionam a formulação da representação social, levando à 

indagação de como concebem as noções do turismo e dos seus impactes. 

 

	  

4 - Resumo da metodologia 

Este trabalho visa a compreensão das representações sociais, dos elementos que as 

influenciam e de questões condicionadas por estas mesmas representações. Esta abordagem 

reconhece que as perceções da realidade são construídas pelos indivíduos e que podem ser 

socialmente construídas dentro de uma comunidade ou construídas individualmente, sendo 

influenciada pela perceção do indivíduo e das suas crenças. 

Coloca-se neste trabalho o foco numa abordagem qualitativa, num quadro da Teoria das 

Representações Sociais (TRS). Na perspetiva adotada, de carácter qualitativo, não se procura 

a generalização dos resultados, mas sim a compreensão das representações sociais da 

comunidade do Aït Bouguemmez, em relação ao turismo e aos seus impactes. 

Pearce, Moscardo, e Ross (1996) observam que  

"para entender as respostas da comunidade ao turismo, é evidente que 

precisamos fazer mais do que fornecer uma abordagem algébrica simples, 

para esse complexo tema.” (Pearce, et al., 1996, p. 2). 

Optou-se assim, pela pesquisa qualitativa, aliada à observação direta, por considerarmos que 

só esta permitirá conhecer aprofundadamente as experiências e a forma como a comunidade 

reflete e apreende o turismo e os seus impactes. Por outro lado,  

“a Teoria das Representações Sociais diz respeito especificamente à 

compreensão do conhecimento quotidiano e como as pessoas usam esse 

conhecimento para entender o mundo em que vivem e orientam as suas 

ações e decisões” (Pearce, et al., 1996, p. 2),  

não tendo como objetivo, dar conta de variação de opiniões, mas sim da falta dela. A TRS 

preocupa-se em descrever e compreender como e o que as pessoas pensam nas suas 

experiências quotidianas e como a realidade social influencia esses pensamentos (Moscovici, 
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1981, cit. por Feighery, 2002). No contexto do turismo, que é predominantemente um 

fenómeno social,  

"um quadro das representações sociais tem o potencial de iluminar os 

caminhos menos explícitos entre o individual e o social, e que é muitas vezes 

desconsiderado pelos investigadores em turismo" (Feighery, 2002, p. 3).  

Desta forma, a TRS constitui-se como um instrumento adequado à obtenção dos objetivos 

pretendidos neste trabalho. 

Este trabalho foi desenvolvido realizando em simultâneo uma leitura científica informativa 

sobre as temáticas a abordar e sobre a região, e contactos no terreno para aprofundar o 

conhecimento do território do estudo. Este processo permitiu passar em revista a literatura 

mais relevante ao mesmo tempo que se conheceu mais pormenorizadamente a região. 

Conseguiu-se com esta simultaneidade de trabalho aguçar o olhar do investigador à medida 

que se foram fazendo contactos exploratórios. 

Dada a natureza predominantemente social da atividade turística, considerou-se de elevada 

importância auscultar e integrar no estudo as opiniões dos vários intervenientes no seu 

processo, desde os habitantes locais (trabalhadores ou não no sector), aos stakeholders e os 

próprios turistas, como contributo para um melhor entendimento dos dados obtidos.  

Para um melhor entendimento das representações sociais e tendo em conta a prossecução dos 

objetivos enumerados, o estudo recorre a entrevistas semiestruturadas e não estruturadas, 

realizadas à comunidade local e a observação direta das aldeias, dos hábitos e vivência dos 

locais.  

Na análise dos dados do estudo recorreu-se a programas informáticos especializados para esse 

efeito,  interpretando e analisando os dados por meio de análise de conteúdo, com base na 

teoria apresentada. Além destes instrumentos foi ainda realizada uma recolha de informação 

estatística e bibliográfica a fontes secundárias. 

A realização desta investigação compreende a articulação de várias técnicas (entrevistas, 

observação e recolha de dados secundários), partindo-se do pressuposto de que a análise das 

entrevistas, ao lado da observação sobre aspectos inerentes ao quotidiano dos sujeitos e ao 

levantamento de informações complementares, sejam instrumentos que contribuam para a 

melhor compreensão e a identificação das representações sociais. Esta estratégia 
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metodológica - triangulação - permite um aprofundamento da análise pretendida  e uma inter-

relação entre os fatos apurados, o que permite uma compreensão mais abrangente dos 

significados construídos socialmente na relação dos sujeitos com o meio.  

O percurso metodológico compreendeu as seguintes fases: levantamento de dados em fontes 

secundárias e entrevistas exploratórias, trabalho de campo e triangulação (Souza & Zioni, 

2003). 

Este estudo conta com quarenta e oito entrevistas semiestruturadas a habitantes locais com e 

sem ligação ao turismo, vinte e três entrevistas não estruturadas a habitantes locais que na sua 

maioria são parte interessada no turismo e nalguns casos anciãos. Foi realizada ainda a 

observação direta em dez aldeias com o objetivo de registar as alterações na arquitetura das 

habitações e uma observação resultante da vivência do trabalho de campo a fim de obter 

informações adicionais sobre o dia-a-dia da população no vale.  

 

	  

5 - Estrutura e organização do trabalho 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos (figura 1.1). Neste primeiro capítulo 

apresenta-se a base para a pesquisa a desenvolver; apresenta-se um enquadramento ao 

problema de pesquisa, os objetivos deste estudo e o resumo da metodologia utilizada. O 

capítulo termina com a apresentação da estrutura do trabalho. 

Após este capítulo de enquadramento, o segundo capítulo é dedicado à revisão teórica das 

temáticas em análise.  Com o intuito de aprofundar o conhecimento das áreas em estudo e de 

enquadrar a presente investigação, é feita uma revisão bibliográfica da definição de montanha 

e de turismo de montanha, e dos impactes resultantes da atividade turística nestes territórios, 

aproveitando-se para situar a questão do turismo de montanha quando realizado em regiões do 

Sul Global. Apresenta-se ainda neste capítulo a Teoria das Representações Sociais (TRS), 

nomeadamente a sua história e relação com o estudo do turismo.  

O capítulo três é dedicado a uma breve apresentação da região do estudo,  fazendo a sua 

caracterização em termos geográficos, demográficos, económicos e turísticos, através de 

fontes secundárias, não esquecendo contudo, um enquadramento do país.  
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Figura 1.1 - Estrutura da investigação. 
 

Toda a componente metodológica é apresentada no capítulo quatro, que expõe de forma 

detalhada o quadro metodológico adotado nesta investigação, descrevendo o processo de 

recolha de dados. Neste capítulo descreve-se também o processo de desenvolvimento das 

entrevistas, da recolha de informação, e os cuidados e as problemáticas inerentes aos 

instrumentos utilizados.  No capítulo cinco é feita a análise dos dados, a apresentação de 

resultados e respetiva discussão.  

O capítulo seis e último, é reservado às conclusões, às limitações identificadas e às 

recomendações à comunidade local, baseadas nos resultados obtidos neste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 - TURISMO EM MONTANHA: IMPACTES E 

REPRESENTAÇÕES  

 

1 - Introdução 

O atual capítulo tem como objetivo fazer uma análise às temáticas que estão associadas a este 

trabalho de investigação.   

Uma vez que este trabalho se focaliza em perceber como uma comunidade de montanha, num 

país do Sul Global, vê e vive a atividade turística, é importante fazer um ponto situação sobre 

algumas áreas de pesquisa, nomeadamente, o turismo nos países do Sul Global, o turismo em 

montanha e os seus potenciais impactes, e a Teoria das Representações Sociais. Esta última, 

como instrumento essencial, para ajudar a perceber de que forma as comunidades destes 

territórios se relacionam com o turismo. 

Baseado em fontes secundárias, privilegiamos os artigos científicos publicados em periódicos 

internacionais, não deixando também de revisitar os que serviram de base a algumas teorias, 

embora mais antigos, como é o caso da Teoria das Representações Sociais. Relativamente ao 

turismo e aos seus impactes, o objetivo é analisá-los numa perspetiva focada dos territórios de 

montanha. 

Este capítulo pretende também delinear um fio condutor entre as várias temáticas, 

contribuindo para ajudar a um melhor entendimento da investigação e das opções 

metodológicas. Exploramos a justificação teórica que define este trabalho e que interliga a 

teoria das representações sociais com os impactes do turismo em territórios de montanha. Este 

é o ponto que defenderá o formato e a razão de existir deste trabalho e a sua contribuição para 

um melhor conhecimento do turismo de montanha nos países do Sul Global. 

	  

	  

2 - Turismo nos países do Sul Global 

O início da segunda década do século XXI fica marcado pela estagnação das ditas economias 

desenvolvidas (em resultado da Grande Recessão dos anos 2007-2010) e pela ascensão das 
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economias até aí 'em desenvolvimento', fazendo ressurgir a dicotomia Norte/Sul já 

anteriormente discutida no Relatório Brandt nos anos de 1980. 

No entanto, ao contrário do que era apresentado no Relatório Brandt, com um Norte próspero 

e um Sul associado a problemas de pobreza e problemas relacionados com os direitos 

humanos,  deparamo-nos agora com um Sul emergente, de que são exemplos países como a 

China, a Índia e o Brasil, onde se observam assinaláveis progressos em matéria de 

desenvolvimento humano, e por outro lado um Norte em crise, em que as políticas de 

austeridade e a inexistência de crescimento económico têm vindo a impor condições 

extremamente duras a milhões de desempregados, e onde os cidadãos se veem privados de 

benefícios anteriormente dados como assumidos, vivendo debaixo de grande tensão (PNUD, 

2013). 

Esta divisão Norte-Sul não é uma classificação estritamente geográfica. É principalmente uma 

divisão socioeconómica e política, entre os países ricos e desenvolvidos, conhecidos 

coletivamente como "o Norte", e os países "mais pobres" e em desenvolvimento (países 

menos desenvolvidos), conhecidos como "o Sul". Embora a maioria dos países que compõem 

o "Norte" se localizem no hemisfério norte, existem exceções, como é o caso da Austrália e 

da Nova Zelândia. Esta divisão está associada também a característica comuns a estes países, 

e Sul Global surge como termo para definir um conjunto de países em desenvolvimento, 

localizados na maior parte no hemisfério sul, e que inclui a Ásia (excluindo Japão, Hong 

Kong, Macau, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan), América do Sul e Central, África e 

Médio-Oriente (excluindo Israel).  

Mais do que uma zona geográfica, os países do Sul Global partilham também entre si alguns  

desafios, traduzidos em desigualdades económicas e de poder (Sarmento & Brito-Henriques, 

2013), nomeadamente pobreza, com carência nas infraestruturas básicas (o acesso a água 

corrente e potável, a saneamento, transportes, condições de habitação), reduzida esperança 

média de vida à nascença, regimes políticos pouco democráticos, elevada desigualdade social, 

a falta de respeito pelos direitos humanos, conflitos étnicos, enormes quantidades de 

refugiados e degradação ambiental. São também países que no passado já partilharam uma 

História em comum, nomeadamente um colonialismo sujeito a países do Norte e uma 

industrialização, que além de ser incipiente, foi mais tardia do que neste últimos.  

Embora possuidores de alguma agitação política, social e económica, os mercados destes 

países começam a despontar, no que o PNUD (2013, p. 1) chama de "ascensão do Sul", 
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oferecendo, ao mesmo tempo, esperança para um crescimento económico e melhores 

condições de vida.  

Apesar de não conseguirem escapar à recessão de 2007-2010, os grupos de países do Sul 

(África e América do Sul e Central) e as economias emergentes e em desenvolvimento da 

Ásia, registaram valores de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) tendencialmente 

acima da média mundial, ao contrário do grupo de países do Norte, como a Europa e América 

do Norte (figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 - Taxas de crescimento anual do PIB. Elaboração própria. Fonte: (IMF, 2014) 

 

No ano de 2008, em período de recessão, a Europa e América do Norte apresentaram taxas de 

crescimento do PIB de 1,3% e 0%, respetivamente. No mesmo ano, África, América do Sul e 

Central e, economias emergentes e em desenvolvimento na Ásia, tiveram crescimentos de 

5,4%, 4,3% e 7,3%. Tudo indica que esta tendência se manterá nos próximos anos. O 

International Monetary Found (IMF, 2014) estima para 2019 uma continuação do crescimento 

dos países do Sul, com valores de PIB acima da média mundial esperada para esse ano 

(3,9%). Espera-se que África, América do Sul e Central e economias emergentes e em 

desenvolvimento na Ásia, cresçam 5,0%, 3,6% e 6,5%, enquanto que para a Europa e 

América do Norte se espera 2,0% e 2,4%, mais uma vez abaixo da média mundial. 
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De qualquer forma, o PIB, como indicador de desenvolvimento, torna-se redutor pela sua 

ótica economicista. Observar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que é uma 

medida composta de indicadores relativos a três outras dimensões (longevidade, sucesso 

escolar e controlo sobre os recursos necessários para uma vida digna) contribui para uma 

imagem mais ampla da situação dos vários países. E também a este nível, tem-se observado 

uma ascensão dos países do Sul, que, maioritariamente no grupo dos países com IDH baixo e 

médio, têm agora apresentado neste indicador uma melhoria mais acelerada do que os 

restantes países. O ano de 2013 registou avanços significativos nalguns dos países de maior 

dimensão do Sul, nomeadamente o Brasil, a China, a Índia, a Indonésia, África do Sul e 

Turquia, mas também noutras economias mais pequenos como o Bangladesh, Chile, Gana, 

Maurícia, Ruanda e Tunisia (PNUD, 2013).  

O IDH começa a dar sinais de mudança nos países do Sul Global, mostrando alguma 

esperança, mas por outro lado, a ideia de um Sul emergente, embora edificante, também é 

enganadora uma vez que nem todos os países do Sul se encontram na mesma situação nem 

apresentam as mesmas perspetivas de desenvolvimento (PNUD, 2013). Principalmente para 

os países sem litoral ou ausentes dos mercados mundiais, a mudança é muito lenta ou mesmo 

nula, criando dentro deste grupo de países outra dualidade, de países mais e menos 

favorecidos. 	  

O Relatório do Desenvolvimento Humano (PNUD) de 2013 refere ainda que se está a 

verificar um aumento da circulação transfronteiriça de bens, serviços e pessoas como nunca 

registado. Esta expansão encontra-se amplamente disseminada pelo países em 

desenvolvimento que têm aproveitado as oportunidades relacionadas com a exportação de 

serviços, facilitado pelo avanço das tecnologias de informação, com o turismo a destacar-se 

como o serviço mais comercializado a nível internacional (PNUD, 2013). Apesar dos desafios 

a nível social, económico e político que alguns dos países do Sul Global enfrentam, muitos 

apresentam elevado potencial para o desenvolvimento de produtos turísticos, devido à sua 

riqueza cultural e natural, podendo oferecer desta forma oportunidades à sua população. O 

turismo, especialmente o internacional, é visto por muitos destes países como uma atrativa via 

para o desenvolvimento económico, sendo considerado como uma atividade sem necessidade 

de grandes infraestruturas nem investimentos e sem consequências negativas do ponto de 

vista ambiental (Harrison, 1994; Vaugeois, 2000). No entanto, críticos do desenvolvimento do 

turismo têm apontado falhas, alertando de que mais desenvolvimento turístico não significa 

automaticamente um maior bem-estar da população, podendo mesmo, pelo contrário, criar ou 
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intensificar as divisões económicas e sociais já existentes nas comunidades de acolhimento  

(Smith & Duffy, 2003) e que, apesar de parecer estimular o crescimento e desenvolvimento 

económico, muitos destes países não estão na realidade a colher os benefícios que se 

esperavam do turismo (Vaugeois, 2000). Relativamente aos países em desenvolvimento, 

Vaugeois (2000) considera que no processo de apurar o retorno da atividade turística num 

destino, não é tido em conta o valor gasto com a aquisição de bens e serviços, a países 

estrangeiros, apenas para tornar possível que o turismo aí exista, nomeadamente os que se 

destinam a satisfazer as necessidades e vontades dos turistas, e que sem turismo, não seria 

necessário adquiri-los. Outro exemplo destacado pela mesma autora, são os turistas que 

compram os pacotes com tudo incluído nos países de origem, por vezes ficam alojados em 

cadeias hoteleiras dos países de origem, e que, quando chegam ao países de destino, deixam 

muito pouco rendimento nos locais que visitam. Vaugeois (2000) vai mais longe ao salientar 

que algumas das estratégias que os governos dos países em desenvolvimento podem 

desenvolver para aumentar o retorno económico destes países, passa por não limitar a entrada 

de dinheiro trazido pelos turistas, pois quanto mais dinheiro tiverem, mais possibilidade há de 

consumirem. Além disso, promover programas de apoio que dinamizem o sector privado e o 

empreendedorismo nas comunidades recetoras e garantir que nos projetos turísticos, 

estrangeiros, existam postos de trabalho para pessoas locais, pode também ajudar a aumentar 

o rendimento nas comunidades visitadas. Mas Smith e Duffy (2003) alertam que o 

desenvolvimento turístico também pode acentuar divisões sociais, como acontece no turismo 

em resorts, que são construídos apenas para os turistas, com condições muito contrastantes 

com as da comunidade local. 

Ainda assim, devido à sua capacidade de gerar rendimento e emprego, o turismo tornou-se um 

popular ingrediente das políticas de desenvolvimento económico de muitos países de África, 

Ásia, América do Sul e Central, em detrimento das atividades mais tradicionais como a 

agricultura e as indústrias artesanais (Vaugeois, 2000). Num relatório sobre o turismo em 

África, o Banco Mundial apresenta alguns exemplos de países do Sul Global que 

reconheceram a importância do turismo e delinearam estratégias de desenvolvimento com 

base nesta atividade, como por exemplo o caso da Tanzânia e da Costa Rica. Na Tanzânia, 

especificamente no Parque Natural do Kilimanjaro, a ascensão a este cume é geradora de 

rendimentos para a comunidade local pois milhares de pessoas trabalham, embora 

sazonalmente, no turismo. A grande afluência de turistas a este local, gerou por parte do 

governo, associado a organizações não governamentais (ONG) e à comunidade local, a 
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definição de um plano estratégico, com vista a garantir melhores condições aos turistas mas 

também assegurando a sustentabilidade ambiental do território e o aumento de benefícios à 

comunidade local. A Costa Rica, por seu lado, construiu uma indústria de ecoturismo que tem 

ajudado a proteger o seu ambiente, muito particularmente nos parques naturais, abrindo ao 

mesmo tempo oportunidades para as comunidades locais, e isso foi possível pela iniciativa do 

governo em exigir medidas que garantam a sustentabilidade, como por exemplo, a criação de 

um programa de certificação e a adoção de um Código de Ética por parte dos stakeholders.  

O Nepal é outro exemplo onde o turismo passou a desempenhar um papel importante nas 

estratégias de desenvolvimento do país. Reconhecido pelas suas regiões de montanha (os 

Himalaias), o turismo foi considerado pelo governo do Nepal como um sector estratégico e 

capaz de contribuir para a redução de pobreza especialmente das comunidades de montanha. 

Neste sentido foram implementados modelos para desenvolvimento de turismo sustentável 

como por exemplo o Projeto na Área de Conservação do Anapurna e o Programa para a 

Redução da Pobreza em Meio Rural (Kruk, 2009). 

Ainda a título de exemplo, a indústria das viagens e turismo, direta ou indiretamente, suporta 

76% de todos os empregos em Aruba, 31% em Belize e 27% na Namíbia. Sem esta 

alternativa, o mais provável é que mais pessoas vivessem na pobreza nesses países, ou se 

vissem forçados a deixar os seus países de origem em busca de trabalho no estrangeiro 

(WTTC, 2011). 

Pelas suas características, o turismo é uma atividade especialmente útil como agente para o 

desenvolvimento, por estimular também as capacidades produtivas e a criação de empregos 

em sectores correlativos, desde o agroalimentar aos transportes e ao comércio.  Em muitos 

dos países do Sul Global, o turismo oferece às comunidades locais a oportunidade de obterem 

rendimentos e trabalho eticamente decente, inclusive em regiões onde existem poucas 

alternativas, como as áreas rurais, sendo um sector em que estas regiões apresentam vantagens 

comparativas. 

Nos países onde o turismo se encontra estabelecido contribui para um elevado número de 

postos de trabalho, proporcionando a muitas pessoas a possibilidade de trabalho e de 

ganharem o seu sustento, que de outra forma seria difícil. Através desta facilidade, o turismo 

pode ajudar grupos sociais de risco ou mais vulneráveis, como por exemplo as mulheres, 

estimulando o empreendedorismo e contribuindo para a redução da pobreza (UNWTO, 2013). 
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No Mali, na região de Djenné, a UNWTO ST-EP (UNWTO Sustainable Tourism for 

Eliminating Poverty) criou um projeto com um grupo de mulheres locais, baseado na 

produção de artesanato para os turistas, e a partir do trabalho feito em casa, puderam criar 

uma fonte de rendimento. A principal atividade foi a criação de pulseiras de materiais 

plásticos recuperados. O projeto foi executado com o apoio de entidades governamentais e 

internacionais, prestando uma atenção especial à saúde e ao bem-estar das artesãs, que se 

organizaram em cooperativas formalmente constituídas, e a quem foi proporcionadas 

ferramentas e equipamentos de segurança. Como resultado, as mulheres ficaram com um 

maior rendimento e com condições de trabalho adequadas e dignas (UNWTO, 2013). 

Porém, a realidade mostra-nos que nem sempre é assim e o turismo também estimula a 

exploração da força de trabalho, por via de horários extensos e irregulares, baixos salários, 

postos de trabalho sem segurança e sem perspetiva de futuro, e condições de trabalho 

prejudiciais à saúde ou vulneráveis a diversas formas de descriminação e subjugação (ILO, 

2010). No caso especifico das mulheres, isso reflete-se muitas vezes no fato de lhes ser 

destinado trabalhos reconhecidos como de baixo estatuto, a que estão associados salários e 

condições mais precárias, como por exemplo as tarefas na cozinha e limpeza das unidades 

hoteleiras (UNWTO, 2011a). 

Embora para trabalhar no turismo, e como em qualquer outra atividade, seja necessário acesso 

a terra, capital e recursos, o turismo, pela sua especificidade, é uma alternativa que se revela 

bastante viável para países menos desenvolvidos, onde o património edificado, cultural ou 

natural, as suas paisagens e mesmo as gentes locais, podem funcionar como recursos. Além 

disso, o turismo é um serviço de fácil exportação uma vez que é consumido pelo cliente no 

destino, eliminando assim custos e dificuldades legais com exportações e transportes 

(Vaugeois, 2000).  

Muito embora a maior parte do turismo ocorra nos países mais desenvolvidos (com a França a 

liderar essa lista), o número de viagens do Norte para o Sul e a penetração da indústria 

turística nos países menos desenvolvidos tem registado um significativo crescimento.  

No período de 2005 para 2013, o turismo internacional a nível mundial registou um 

crescimento médio de 3,8%. Os destinos na Ásia e Pacifico, no Médio Oriente e em África 

registaram, respetivamente, crescimentos de 6,2%, 4,5% e 6,1% (tabela 2.1), valores bem 

acima da média mundial. De 1990 para 2013, as chegadas de turistas internacionais aos países 

de economias emergentes aumentaram de 139 para 506 milhões, representando 46,6% da 
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quota de mercado mundial em 2013, e um significativo aumento em comparação aos 32% que 

detinha em 1990 (UNWTO, 2014).  

 

Tabela 2.1 - Chegadas Turismo Internacional. Fonte: (UNWTO, 2014, p. 4). 

 

 

Em 2013, países como a China, Turquia e Federação Russa, classificados pelo FMI no grupo 

das economias emergentes e em desenvolvimento, estão entre os 10 principais destinos 

turísticos internacionais (UNWTO, 2014). Tanto a China como a Rússia são países que 

integram o chamado grupo dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), 

nomeados desta forma em 2003 e considerados como países de elevado potencial económico. 

Além destes, outras economias emergentes se destacam, nomeadamente os N-11 (Next 

Elevan: Bangladesh, Egito, Indonésia, Irão, México, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Coreia do 

Sul, Turquia e Vietname), partilhando entre eles elevadas taxas de crescimento da população e 

um crescente número de potenciais consumidores, ao mesmo tempo que veem aumentar o 

rendimento disponível. A emergência destas economias reflete-se também no grupo dos 
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principais mercados emissores de turistas internacionais, que é por norma muito concentrado 

nas economias mais desenvolvidas, mas, com o aumento de rendimento disponível, muitas 

das economias emergentes apresentam nos últimos anos um rápido crescimento (tabela 2.2). 

Tudo indica que no futuro o crescimento económico desta economias, associado à melhoria 

do IDH e à disponibilidade de rendimento, continue a fazer destes países um grupo de elevado 

potencial, tanto a nível dos mercados emissores, como dos recetores, no turismo. 

 

Tabela 2.2 - Chegadas Turismo Internacional por região de origem. Fonte: (UNWTO, 2014, 
p. 13). 

 

 

As elevadas taxas de crescimento da procura turística por países do Sul Global estão ainda  

associadas ao aumento da procura por destinos únicos, isolados e exóticos, encontrados e 

muitas vezes representados nos países em desenvolvimento (Robinson, 1994; Telfer & 

Sharpley, 2008), aos quais é associado não só o elevado valor natural e cultural mas também a 

excentricidade e a aventura. Mas isso também só se tornou possível em resultado de um 

desenvolvimento tecnológico, especialmente na área das comunicações e Internet, que veio 

possibilitar uma maior aproximação e interação entre os vários protagonistas no sector 

turístico. Especialmente a Internet, veio permitir a obtenção de informação mais completa e 

rápida, sobre os destinos e operadores turísticos. No que se refere às deslocações, 

indispensáveis na prática turística, foram facilitadas e democratizadas, não só pelo 

desenvolvimento tecnológico, a nível de equipamentos, mas também pela liberalização da 

indústria dos transportes aéreos. O período pós-liberalização foi marcado por um aumento de 

novas rotas, uma descida significativa de preços e o surgimento de novas empresas de 
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aviação, facilitando a comercialização das viagens. O aumento dos movimentos turísticos, é 

assim, o resultado da conjugação de vários elementos.  

Mas o turismo não é, nem mesmo para os países do Sul Global, uma panaceia, e como 

qualquer outra atividade económica pode acarretar riscos. Na tentativa de minimizar 

consequências negativas, tem crescido nas últimas décadas a atenção para com os impactes 

resultantes do turismo, prestando-se também mais atenção ao seu planeamento e gestão 

(Vaugeois, 2000), muito especialmente à integração dos vários intervenientes do território no 

mesmo, designadamente as comunidades locais (Bramwell & Sharman, 2000; Honey & 

Gilpin, 2009; Smith & Duffy, 2003). Irving (2002, cit. por Oliveira, 2010), argumenta 

mesmo, que a consulta direta aos agentes locais envolvidos no turismo possibilita uma melhor 

dinâmica no território e serve de base para a elaboração do planeamento turístico, enquanto 

que a participação comunitária promove a proatividade na resolução de problemas sociais e 

ambientais, numa perspetiva de corresponsabilidade, essencial a uma estratégia de 

sustentabilidade nos projetos turísticos de um território (Eagles, McCool, & Haynes, 2002; 

Mason, 2003; Oliveira, 2010).  

Embora a questão dos impactes negativos do turismo não seja uma temática nova, existem 

diferenças dependendo de que países se trata. Se centrarmos a nossa atenção nas questões 

ambientais, os países do Norte centram a sua preocupação em questões de limpeza e de 

supressão ou redução de produtos nocivos, mas nos países do Sul a questão ambiental é, em 

grande parte, uma questão de sobrevivência. Para países que baseiam a sua exportação em 

produtos agrícolas ou no turismo (com o foco na natureza), a degradação dos recursos naturais 

pode tornar-se um verdadeiro problema de sobrevivência, reduzindo a qualidade de vida das 

populações e, consequentemente, ameaçando a sustentabilidade das atividades económicas 

(Smith & Duffy, 2003).  

O turismo é assim apresentado muitas vezes como um caminho para o desenvolvimento ou 

como forma de contribuir para a preservação ambiental, em alternativa a um desenvolvimento 

mais baseado na industrialização e consequentemente gerador de um aumento na poluição 

global (Woodhouse, 1992, cit. por Smith & Duffy, 2003). 
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3 - Turismo e montanha  

3.1 Montanha: como se define? 

A montanha tem sido um elemento presente em toda a história da humanidade. No século 

XIX, Franz Schrader  (1898, cit. por Debarbieux, 2001c) refere que o homem primitivo via a 

montanha como o elo de ligação entre o céu e a terra, entre o finito e o infinito. Debarbieux 

(2001b) indica que, por exemplo, os geógrafos árabes, do final do primeiro milénio cristão, 

davam à montanha um lugar de importância na descrição e interpretação do mundo, sendo 

vista como uma assinatura de Deus na construção da Terra, tal como um artista assina a sua 

obra. Por sua vez, os naturalistas dos séculos XVII e XVIII trouxeram uma nova perspetiva 

sobre a montanha, não se satisfazendo com as descrições deixadas pelos anciãos e 

exploradores, nem com a ideia de recorrer a explicações divinas para a interpretação da 

natureza. Passaram a reger-se por princípios de rigor e observação direta, deslocando-se à 

montanha que pretendiam estudar, transgredindo mesmo proibições religiosas. Para estes 

homens a montanha transformou-se num laboratório para a observação empírica da natureza e 

para a medição de fenómenos. 

Neste início de século, continua a haver dificuldade e mesmo alguma relutância, em produzir 

uma definição concisa de montanha ou de zona de montanha (Kapos, Rhind, Edwards, Price, 

& Ravilious, 2000). Esta dificuldade acaba por originar várias abordagens sobre as 

montanhas, normalmente influenciadas pelos enquadramentos disciplinares em que ocorrem 

ou pelos conceitos que estruturam o problema científico em estudo, fazendo com que os 

investigadores não partilhem sempre da mesma conceção de montanha (Debarbieux, 2001a). 

Assim, encontram-se definições relacionadas com a geografia física, como por exemplo a 

partir da altitude e declive, mas também outras relacionadas com a ecologia, baseadas no 

coberto vegetal, ou ainda outras, baseadas nas representações coletivas e nos modos de vida. 

Mas como focado pelo geógrafo James Gardner (cit. por Dominy & Barkin, 2001, p. 69), a 

especificidade das regiões de montanha tem essencialmente a ver com a sua variedade e 

complexidade física, biológica e social, manifestadas mesmo entre curtas distâncias.  

Apesar de parecer óbvio, distinguir montes, de serras ou montanhas, pode tornar-se uma 

tarefa bastante complexa. Nas abordagens da geografia física, têm sido apresentadas várias 

propostas na procura por definir o que é uma montanha, considerando critérios como a 

altitude, o volume, o tipo de relevo e o declive (Kapos, et al., 2000). 	  
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Muitas vezes é considerado como montanha o relevo com altitude superior a 300 metros mas, 

embora o elemento altitude seja aquele que aparece mais vezes como indicador dos territórios 

de montanha, Aubertin (2001) salienta que por si só não é um elemento diferenciador uma vez 

que existem falésias de grande altura mas a baixa altitude, e planaltos a altitudes elevadas, 

como os da América do Norte, com cerca de 2.000 metros, ou os do Tibete com 4.000 metros. 	  

De acordo com Körner (2004, cit. por Körner, Paulsen, & Spehn, 2011), a única característica 

comum a todas as montanhas é o seu declive (ângulo de inclinação com a horizontal), que 

condiciona as forças da gravidade, moldando a montanha, criando diferentes tipos de habitats 

e gerando diferentes distúrbios (Körner, et al., 2011). A utilização dos declives associada à 

altitude pode ajudar na definição do que se entende por montanha.	  

A definição de montanha associando altitude e declive, e com um carácter mais quantitativo, 

apenas foi possível com o desenvolvimento dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e 

dos Modelos Digitais de Relevo (DEM). Recorrendo a estas ferramentas e contribuindo para 

uma melhor definição a nível global, a United Nations Environment Programme - World 

Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), definiu no ano 2000, uma classificação 

para as áreas de montanha, com base na altitude e declive. Nesta classificação, foram 

definidas seis classes às quais foi adicionada uma sétima (tabela 2.3), após revisão dos 

parâmetros, em 2002 (Blyth, Groombridge, Lysenko, Miles, & Newton, 2012). 	  

	  

Tabela 2.3 - Classes de altitudes para definir áreas de montanha de acordo com UNEP-
WCMC. Fonte: (Blyth, et al., 2012).	  

Classe Descrição 

1 ≥ 4.500 m	  

2 3.501 - 4.500 m 

3 2.501 - 3.500 m	  

4 1.501 - 2.500 m e declives ≥ 2º	  

5 1.001 - 1.500 m e declives ≥ 5º ou LER* (num raio de 7 km) > 300 m	  

6 300 - 1.000 m e LER* (num raio de 7 km) > 300 m	  

7 Bacias internas e isoladas e planalto com menos de 25 km2 de extensão, rodeados 

de elevações que não encaixem nas categorias anteriores.	  

*LER: Local Elevation Range (é definida pela diferença entre a altitude máxima e 

mínima num raio de interesse).	  
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As primeiras três classes foram definidas puramente pela altitude, ou seja, acima dos 2.501 

metros é sempre montanha mas, entre os 1.501 e os 2.500 metros, uma zona é classificada 

como montanha se o declive for superior a 2º, eliminando assim os planaltos de altitude, entre 

os 1.001 e os 1.500 metros é classificado como montanha se o declive for superior a 5º ou se a 

diferença entre altitude máxima e mínima (LER), num raio de 7 km, for superior a 300 m, e 

entre os 300 e 1.000 metros, a zona é montanhosa se a LER for superior a 300 m.	  

Com o objetivo de descrever o relevo ainda a uma escala global, ou seja, de cadeias 

montanhosas, e não de diferenciar montanha de monte ou serra, foi realizado outro estudo por 

Meybeck, Green, e Vörösmarty (2001) em que utilizaram a combinação da altitude com a 

rugosidade do relevo, i.e. a variação de direção do declive, classificando a superfície terrestre 

num conjunto de quinze tipologias. 

Diferentes critérios para classificar as montanha refletem-se na caracterização da superfície 

terrestre e na representatividade das montanhas na mesma, resultando na apresentação de 

diferentes percentagens (tabela 2.4). Por exemplo, Fairbridge (1968 cit. por Kapos et al., 

2000) indicou que 36% da área terrestre do planeta era composta por montanhas, planaltos e 

colinas e, em 2000, a UNEP-WCMC, precisou que 22% da superfície terrestre é constituída 

por zonas montanhosas entre os 300 e 2.500 metros, com declives acentuados ou pequenas 

zonas de maior altitude, e por montanhas acima dos 2.500 metros de altitude (FAO, 2002).  

Esta percentagem ascendeu a 27% com a revisão da classificação em 2002. 	  

	  

Tabela 2.4 - Percentagem da superfície terrestre classificada como montanha de acordo com 
diferentes critério. Elaboração própria.	  

Ano Percentagem  Critério Fonte 	  

1968	   36%	   Escala espacial em km2, desde "Montanha 

individual" (<102 km2) até "Sistema 

montanhosos" (>106 km2). 	  

(Fairbridge, 1968, cit. por 

Kapos et al., 2000)	  

1975	   20%	   Soma da área estimada das principais cadeias 

montanhosas e planaltos de altitude.	  

(Louis, 1975, cit. por Barry, 

2008)	  

1997	   46,7%	   Altitude > 500 m	   (Messerli & Ives, 1997)	  

2000	   22%	   Altitude e declive de acordo com as seis 

classes da UNEP	  

(FAO, 2002)	  

2001	   23,8%	   Altitude, declive e rugosidade	   (Meybeck, et al., 2001)	  

2002 27%	   Altitude e declive de acordo com as sete 

classes da UNEP	  

(Blyth, et al., 2012)	  
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No entanto, as regiões de montanha não estão distribuídas de igual forma pelo mundo (tabela 

2.5). De acordo com Huddleston, et al. (2003) e FAO (2002), e com base nas seis classes 

definidas em 2000 pela UNEP-WCMC, a Ásia e Pacifico é a região que detém maior quota do 

total de montanhas do mundo (22,3%).	  

	  

Tabela 2.5 - Distribuição da área classificada como montanha por regiões do mundo. 
Elaboração própria. Fonte: (Huddleston, et al., 2003)	  

 
Região e sub-região do mundo	   Área de 

montanha 
Km2	  

% do total 
da área de 
montanha 

Ásia e Pacífico1	   8.294	   28,2% 
           Sudeste da Ásia e Oceânia	   1.729 5,9% 
           Sul e este da Ásia	   6.565 22,3% 
América Latina e Caraíbas1	   4.136 14,1% 

África e Médio Oriente1	   4.805	   16,4% 

          Norte de África	   478 1,6% 
          África Subsariana	   2.125 7,2% 
          Médio Oriente	   2.202 7,5% 
Europa de Leste 1	   340	   1,2% 
Comunidade dos Estados Independentes (CEI) 1	   4.966	   16,9% 

Países desenvolvidos	   6.842 23,3% 
TOTAL no mundo	   29.383 100,0% 

  1 Apenas inclui países em desenvolvimento.	  
	  
 

A rugosidade e o declive do terreno, associados à altitude, determinam muitas das 

características fundamentais nas zonas de montanha. Mas apesar destas características físicas 

serem comuns a um determinado grupo de montanhas, ainda assim se verificam diferenças 

entre elas e isso decorre em grande parte da variação da temperatura e da precipitação, 

relacionadas por sua vez, com a posição das montanhas na superfície terrestre: se se 

encontram em latitudes altas ou baixas, se no interior de um continente ou, se sujeitas à 

influência de oceanos (Kapos, et al., 2000). Esta componente acrescenta ainda mais 

diversidade e maiores condicionantes a todo o ambiente de montanha, que só por si já tem a 

característica de mudar muito rapidamente em curtas distâncias. Este conjunto de 

características contribui para a existência, nas zonas de montanha, de um elevado número de 

espécies de fauna e flora, muitas delas autóctones destas áreas. A estas condições ainda se 

juntam as variações decorrentes da existência ou não de rochas, a orientação das encostas e a 
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existência de micro-habitats, em que as espécies que os constituem estão adaptadas às suas 

condições. De acordo com Messerli & Ives (1997), 46,7% da área total dos continentes têm 

uma altitude superior a 500 metros, o que demonstra a elevada dimensão, e consequente 

importância, do ecossistema de montanha.	  

As montanhas podem também ser definidas através de zonas com altitude similar e com o 

mesmo tipo de declive e de vegetação que, por norma, formam uma divisão em faixas de 

vegetação, resultantes de condições específicas de temperatura e humidade. Em termos gerais 

as montanhas normalmente compreendem zonas alpinas, subalpinas e montanas. A zona 

alpina inclui a parte mais alta, com temperaturas mais baixas e mais propensa à existência de 

neve, e onde a vegetação é escassa devido a um curto período de crescimento e as condições 

ambientais extremas. A zona subalpina, inclui áreas de altitude média, vegetação arbustiva e 

árvores que tendem a assumir uma aparência baixa e torcida, em resultado do frio e do vento. 

A zona montana abrange a parte inferior das montanhas e é onde se encontram as florestas 

mais densas e mais altas (Demangeot, 2000; UNEP, 2007). 	  

Mas a montanha é também um espaço social, resultante da organização que a sociedade dá a 

estes espaços físicos, e Valcárcel (2004) salienta que isso também é o que diferencia estas 

zonas de outras, ao mesmo tempo que as aproxima entre si, quer seja nos Andes ou nos 

Himalaias. O autor esclarece que a montanha é um espaço construído socialmente, onde 

determinadas comunidades desenvolveram formas específicas de explorar a natureza, 

orientadas a assegurar a sua continuidade, de acordo com o contexto histórico, económico, 

social e técnico em que se desenvolveram. As comunidades nas montanhas têm ainda 

demonstrado ao longo da história a capacidade de gerar uma hierarquia de estruturas sociais 

complexa, equivalente à complexidade da vida e da área em que se inserem.	  

Devido às rigorosas condições (como as baixas temperaturas, a neve e o vento) e à maior 

dificuldade em realizar a atividade agrícola, geralmente as zonas mais elevadas das 

montanhas não são muito atrativas ao ser humano. Ainda assim, e de acordo com Huddleston, 

et al. (2003), no ano 2000, cerca de 12% da humanidade vivia em áreas de montanha e 

aproximadamente 90% destes, em montanhas de países em desenvolvimento (FAO, 2002).  

Em geral, as zonas de montanha não são muito boas para a agricultura. A FAO (2002) estima 

que 78% da área de montanha do mundo, ou não é adequada, ou é apenas marginalmente 

adequada para o cultivo. Os usos mais predominantes destas áreas são as pastagens e a 

floresta. Especificamente nos países em desenvolvimento, apenas 7% da área total de 
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montanha está atualmente classificado como adequada para a agricultura. 

Não é por isso de admirar que na maioria das regiões de montanha as pessoas tenham baseado 

a sua subsistência não só na agricultura, mas também na pastorícia e no uso dos recursos 

florestais (Blyth, et al., 2012), como a madeira, lenha e forragem, embora atualmente se venha 

a assistir ao surgimento de novas formas de rendimento nestas regiões, como é o caso do 

turismo. 

Embora em estados de evolução socioeconómica diferentes, a maior parte das sociedades de 

montanha dos países em desenvolvimento são sociedades tradicionais que dependem 

diretamente dos recursos naturais. O conhecimento ecológico tradicional, que é a base da 

relação dessas sociedades com a natureza e recursos naturais, continua a desempenhar um 

papel importante na produção e nas dinâmicas ambientais locais, embora a comunidade se 

envolva de uma forma mais ou menos acentuada, mais ou menos específica, dependendo do 

nível de desenvolvimento técnico da sociedade em questão (Ramakrishnan, 2001). 

Além destas formas "mais físicas" que caracterizam as regiões de montanha, Peattie (1936, p. 

4) refere que a montanha "plays a more or less symbolic role to the people". Além de fazer 

parte da história da humanidade, a montanha ocupa o imaginário do Homem desde há muito 

tempo. Por exemplo para os gregos, o Monte Olimpo era a morada dos Deuses, e para os 

tibetanos, o Monte Evereste é a Deusa das Neves (Barry, 2008). Ainda nos Himalaias, o Naga 

Parbat, com 8.125 m de altitude, é considerada uma montanha sagrada, fazendo com que 

alguns locais ainda continuem a considerar que não deveria ser subida.	  

A montanha é mais do que um acidente geográfico que bloqueia o horizonte (Demangeot, 

2000), é também um objeto repleto de representações resultantes da sua dimensão e da sua 

singularidade, onde se cruzam as visões de sagrado, de selvagem e de alternativo 

(Debarbieux, 2001c), desempenhando mesmo um papel crucial na continuidade das tradições 

de comunidades locais (Gerbaux, 2001), como por exemplo nos Himalaias, no Atlas e nos 

Andes. Devido às suas características, as montanhas têm servido como centros de cultura e 

nalguns casos como refúgio para aqueles cuja língua, religião ou raça difere dos que dominam 

a região em que se inserem. Muitas comunidades de montanha têm mantido a sua identidade 

cultural, conservando intencionalmente a distância não só física, mas também sociocultural, 

dos seus vizinhos (Messerli & Ives, 1997). 

A importância das montanhas enquanto recetáculo de diversidade ecológica e cultural, e a 
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significante quota de pessoas a habitar as montanhas é uma evidência da importância de 

estudar estes territórios e quanto a isso, Debarbieux e Price (2012) destacam as principais 

razões para o fazer: uma primeira, que tem a ver com as limitadas condições em que as 

comunidades de montanha vivem, especialmente no que diz respeito ao acesso a alimentação, 

água e saúde, e mais evidente em países do Sul Global; e uma segunda, que apresenta as 

montanhas como centros de cultura, de biodiversidade e de diversidade étnica.  

Para definir um território de montanha é importante analisar as suas características resultantes 

de critérios físicos como a altitude, o declive e a latitude (Kapos, et al., 2000), mas devem 

também incluir-se os atributos relacionados com o uso da terra (Nepal & Chipeniuk, 2005) e 

com a sua identidade cultural, enriquecida pela diversidade do território (Granet-Abisset, 

2004). O cruzamento das várias componentes poderá fornecer uma melhor caracterização de 

um território de montanha, evitando que se incorra no risco de fazer generalizações que não se 

adequam a todos os territórios, em resultado da sua elevada diversidade.  

 

3.2 A montanha como recurso turístico 

A cimeira da Terra, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, pode considerar-se como um 

importante momento de mudança na atenção dada às montanhas, traduzido em particular pela 

inclusão do capítulo treze no plano de ação aprovado nesta conferência - a Agenda 21 

(Debarbieux & Price, 2012). Este capítulo, com o título de "Managing fragile ecosystems: 

sustainable mountain development"  apresenta pela primeira vez as montanhas como alvo da 

preocupação intergovernamental e como uma importante questão para o desenvolvimento 

sustentável devido ao papel que desempenham como fonte de recursos minerais, florestais, 

agrícolas e de recreação. Nesse capítulo, é também reconhecida a sua importância enquanto 

ecossistemas que inter-relacionam todo o planeta, com um papel indispensável para a 

sobrevivência do ecossistema global, mas vulneráveis e suscetíveis de rápidas alterações, que 

podem inclusive significar a perda de biodiversidade caso não se considerem atempadamente 

as medidas necessárias para a sua proteção (Debarbieux & Price, 2008, 2012; Mountain 

Agenda, 1998; UNCED, 1992). Devido às suas características físicas, como por exemplo a 

altitude, o declive e o seu isolamento, as montanhas são ecossistemas mais vulneráveis e entre 

as alterações mais frequentes encontram-se as relacionadas com o ambiente, como a erosão 

acelerada do solo, o deslizamentos de terras e a rápida perda de habitats, e as relacionadas 
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com questões culturais como a perda de conhecimento autóctone.  

As montanhas diferenciam-se de outras unidades fisiográficas devido a características muito 

específicas, como sejam, por exemplo, a má acessibilidade resultante das condições 

orográficas adversas, a falta de alternativas de emprego, a privação material e a exclusão 

social das suas populações, a marginalidade política, a elevada sensibilidade ambiental dos 

seus ecossistemas, o isolamento cultural das suas comunidades, e a prevalência de modos de 

vida ancestrais dependentes da economia silvopastoril. Estas características representam 

verdadeiros desafios e condicionantes no desenvolvimento e organização destes territórios 

(Jodha, 1992; Price, Walther, Kohler, & Imbach, 2002). Alguns destes pontos fracos, como o 

isolamento, os difíceis acessos e a marginalidade económica, social e política destes 

territórios, ao mesmo tempo que têm estimulado a fuga das populações pela emigração e 

contribuído para o seu despovoamento, têm permitido às comunidades que resistem nas 

montanhas manter inalterados muitos dos seus hábitos mais tradicionais geração após geração 

(Godde, et al., 2000b).  

De forma geral, todas as montanhas têm ainda outra característica comum, que é a rápida 

variação de clima e vegetação em curtas distâncias, em função da altitude, o que se traduz 

numa grande variedade de paisagens, habitats, e numa elevada biodiversidade (Godde, et al., 

2000b; UNEP, 2007). As montanhas albergam cerca de um quarto de toda a biodiversidade do 

planeta, são ricas em espécies endémicas (fauna e flora) e são excelentes fornecedores de 

matérias-primas como madeira, metais e minério (FAO, 2011). Pela sua diversidade, uma 

única montanha permite experienciar diferentes ambientes em apenas poucos quilómetros 

(Agenda, 1999). Nas montanhas, o clima varia não só ao longo do ano mas também ao longo 

do dia, e difere com a altitude e com a exposição das encostas. Estas variações, de micro-

escala, condicionam e determinam o uso do solo, as técnicas utilizadas na agricultura e na 

pecuária, e a gestão dos recursos naturais, como a água e as florestas, que é adaptada às 

exigentes condições de vida locais. Desta necessidade de adaptação resultou uma enorme 

variedade de experiências e conhecimentos tradicionais que contribuem significativamente 

para a diversidade global a nível étnico, cultural, linguístico e religioso (FAO, 2011). A 

importância destes territórios não se esgota no ambiente; as montanhas possuem também 

elevados recursos humanos e culturais.  

Embora em diferentes estágios de desenvolvimento socioeconómico, a maioria das 

comunidades de montanha nos países do Sul Global são comunidades que dependem 
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diretamente dos recursos naturais e baseiam a sua sobrevivência coletiva em práticas culturais 

ambientalmente sustentáveis, herdadas por tradição. O conhecimento tradicional é, portanto, a 

base da relação destas populações com a natureza, onde os recursos naturais desempenham 

um papel importante nas dinâmicas sociais e há uma relação de simbiose entre os sistemas 

social e biofísico. Esta relação assente em práticas societais e culturais orientadas por critérios 

ecológicos demonstra que a cultura, a tecnologia e o ambiente podem viver de mãos dadas, 

harmoniosamente, e que, mesmo evoluindo no tempo, tais práticas podem manter um forte 

sentido de continuidade com o passado, sem implicarem a introdução de roturas radicais com 

os conhecimentos tradicionais  (Ramakrishnan, 2001). 

Esta diversidade natural e cultural própria das montanhas tem trazido grande popularidade a 

estes territórios, tornando-se numa das principais motivações para a sua procura (Debarbieux 

& Price, 2012). As montanhas são, pelas características expostas, territórios com grande 

número de recursos adequados à atividade turística, permitindo combinar a natureza com 

cultura (Funnell & Price, 2003) e oferecendo uma ampla variedade de atividades turísticas 

com recurso a estas duas componentes (Zbuchea & Radu, 2009), sendo especialmente 

atraente para os segmentos turísticos associados à aventura (Beedie & Hudson, 2003).  

Com excelentes paisagens, um elevado potencial para atividades de lazer e recreação, com 

qualidades associadas à saúde, bem-estar e meditação, e um ambiente tradicional e cultural 

únicos, as montanhas atraem cada vez mais visitantes. Com mais de 50 milhões de turistas por 

ano, as montanhas estão hoje entre os mais importantes destinos turísticos mundiais (FAO, 

2011), apresentando-se como o segundo de maior importância, depois das zonas costeiras, nos 

países ocidentais e no mundo árabe e muçulmano, e o primeiro na maior parte dos países 

asiáticos (Debarbieux, 2001c; Godde, et al., 2000b). O turismo tornou-se assim numa 

importante oportunidade de geração de novos empregos e riqueza nos territórios de montanha, 

desde logo nas cadeias montanhosas da Europa (EEA, 2010), onde a proximidade dos grandes 

mercados emissores e os investimentos já realizados em infraestruturas e equipamentos 

favorecem a expansão desta atividade, mas também em locais remotos de outros continentes, 

onde o turismo é cada vez mais uma fonte de diversificação do rendimento das famílias 

(Huddleston, et al., 2003). 

Se considerarmos que grande parte da população dos países desenvolvidos vive nas áreas 

urbanas, a visita a  regiões de montanha ou outros destinos mais isolados representa uma fuga 

ao habitual, providenciando o prazer das experiências insólitas, fundamental para o turismo 
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(Beedie & Hudson, 2003; Rojek & Urry, 1997). As características ao mesmo tempo muito 

especificas e variadas deste tipo de territórios têm permitido que as regiões de montanha se 

afirmem como destinos privilegiados para uma grande variedade de atividades de turismo 

ativo, desde as caminhadas, à escalada e ao esqui (Cavaco & Simões, 2009). Além disso, as 

montanhas e as suas comunidades oferecem ainda um amplo leque de produtos como a 

comida orgânica, o artesanato, as bebidas ou as ervas medicinais, que se constituem muitas 

vezes como ferramentas para o marketing das regiões (FAO, 2011) e são cada vez mais 

recursos secundários para o turismo. O património destes territórios é assim inserido no 

mercado turístico e entendido como uma mercadoria para satisfazer a procura que tem vindo a 

crescer nos últimos anos (Ashworth, 1994; Pereiro Pérez, 2003), garantindo a preservação, e 

em muitos casos a revitalização do mesmo. De forma diferente do que aconteceu no passado, 

em que apenas uma minoria podia procurar o passado e interessar-se pelas suas origens 

(Lowenthal, 1998), atualmente muitas pessoas procuram a sua história ou a de regiões pelas 

quais nutre interesse, através do turismo. Esta crescente procura e consequente oferta tem 

garantido também um melhor conhecimento e respeito pelas culturas mais remotas, 

coadjuvando na consecução dos objetivos definidos para este milénio pela ONU (Millennium 

Development Goals), já anteriormente retratados no Código Mundial de Ética para o Turismo. 

Embora os atuais meios de transporte e tecnologias de comunicação tornem cada vez mais 

acessíveis as mais inacessíveis áreas montanhosas, o turismo de montanha tende ainda a ser 

bastante desigual nos vários continentes, existindo apenas uma pequena porção de locais com 

infraestruturas turísticas (UNEP, 2007), quase todos localizados nas montanhas do hemisfério 

Norte (em particular da Europa). Nos países do Sul Global, a penetração do turismo nos 

territórios de montanha continua a ser diminuta.  

 

3.3 O turismo de montanha 

As montanhas têm atraído a humanidade desde sempre - peregrinos, ascetas, naturalistas, 

exploradores e, nas últimas décadas, montanhistas, caminhantes e turistas (Zbuchea & Radu, 

2009). São várias as razões que atraem visitantes e turistas às montanhas: uns procuram 

experienciar a vida ao ar livre, sentir o ar mais puro e ver vistas únicas, outros pretendem 

vivenciar o contacto com as comunidades locais, com a vida selvagem ou praticar atividades 

físicas, como a escalada, a caminhada ou o esqui (UNEP, 2007). Outros visitantes são ainda 
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atraídos pelo espírito de aventura ou pelo sentimento de afastamento e exclusão, que propícia 

experiências místicas, espirituais ou religiosas.  

As estadas na montanha, em época de Verão, remontam a meados do século XVIII com a 

procura dos ingleses por vários locais nos Alpes. Durante o século XVIII, os Alpes foram 

muito procurados por artistas, escritores, poetas e membros da aristocracia nas suas viagens 

educacionais, religiosas ou por razões de saúde. Mas relativamente à pratica desportiva em 

montanha, só se encontram referências a partir de 1830, com as atividades mais ligadas à 

neve, que começam a aparecer na segunda metade do século XIX. É ainda neste século que 

escaladores e alpinistas começam a explorar os picos dos Alpes (Brito, 2003; Pamela M. 

Godde, Martin F. Price, & Friedrich M. Zimmermann, 2000a). 

Mais recentemente, as montanhas tornaram-se destino de eleição para muitas pessoas com 

preocupações ecológicas, que procuram destinos com maior qualidade ambiental. O 'consumo' 

destes territórios de grande valor natural e cultural tem justificado uma procura crescente por 

parte das pessoas provenientes dos meios urbanos, que procuram vivenciar e experienciar 

momentos e espaços diferentes dos do seu quotidiano. Para muitos, o turismo nas montanhas 

constitui uma forma exótica de turismo pela aproximação à natureza e a comunidades com 

fortes tradições, coisas que usualmente são pouco familiares aos urbanitas modernos 

(Zbuchea & Radu, 2009). O turismo tem também permitido que comunidades sem grande 

quantidade de bens materiais, mas ricas em cultura, história e tradições, se possam apresentar 

como únicas e apresentem vantagens comparativas (Honey & Gilpin, 2009). 

As montanhas assumem assim um importante papel na atividade turística e estima-se que 

detenham 15 a 20% do mercado global do turismo (ICIMOD, 2010). O turismo de montanha 

tem, na realidade, registado um rápido crescimento, especialmente desde os anos de 1980, 

expandindo-se da Europa e América do Norte (regiões mais usuais para esta atividade) para 

regiões menos exploradas, dos Himalaias ao Cáucaso, aos Andes e mesmo à Antártida (FAO, 

2005)  

Mas se a definição de montanha não é consensual, tampouco o é a definição de turismo de 

montanha. A definição de turismo de montanha levanta questões difíceis na comunidade 

científica, uma vez que nele se integram atividades que ao mesmo tempo podem ser encaradas 

como turismo na natureza, turismo de neve, turismo ativo, turismo de aventura, ou outras, 

mas que têm em comum o facto de se desenrolarem em territórios de montanha.  
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Pela sua diversidade ecológica e cultural, estes territórios podem apresentar-se como lugares 

de diversão, quer voltados para o turismo de massa (esqui ou caminhadas), ou mais 

vocacionados para atividades altamente especializados e para públicos muito específicos, 

como é o exemplo do heli-skiing ou o montanhismo (Nepal & Chipeniuk, 2005). Muitos deste 

produtos, além de se caracterizarem como turismo alternativo, assumem ainda uma 

singularidade, sofisticação e diferenciação identificadoras de um turismo de nicho, 

apresentando-se como produtos flexíveis e adaptados às exigências de cada turista, geridos em 

pequena escala e apoiados em canais de distribuição inovadores, reduzindo ao máximo os 

intermediários entre o turista e o prestador do serviço (Douglas, et al., 2001 cit. por Cavaco & 

Simões, 2009).  

Com a crescente diversificação do turismo de montanha, assiste-se também a uma separação 

cada vez mais evidente de diferentes subculturas – desportistas, aventureiros, naturistas, etc. – 

o que corresponde a diferentes formas de participar na recreação ao ar livre e de vivenciar a 

montanha (Bourdeau, 2009). Os locais que os turistas praticam nos territórios de montanha 

são também cada vez mais variados. No século XX, o desenvolvimento do esqui conduziu a 

que se desenvolvessem a grande altitude, acima dos andares tradicionalmente usados para a 

agricultura e a pastorícia, e portanto fora dos limites históricos do povoamento humano, 

estâncias turísticas que introduziram um elevado nível de artificialização na paisagem da 

montanha, com hotéis e apartamentos capazes de acolherem milhares de turistas, restaurantes, 

centros comerciais, e complexas estruturas mecânicas para transporte dos esquiadores, 

produção artificial de neve, entre outras. A prática de caminhadas, por seu turno, fez com que 

se abrissem novos trilhos na montanha e vales recônditos e picos remotos, pudessem ser 

trazidos à experiência de um número cada vez maior de pessoas. Contudo, parte do turismo de 

montanha é desenvolvido dentro ou perto de áreas rurais, onde os turistas, mais do que 

pretenderem ver uma bela paisagem, querem fazer parte do local, participando dos modos de 

vida das comunidades – este desejo é uma das razões que também tem contribuído para o 

desenvolvimento do turismo de montanha (Zbuchea & Radu, 2009).  

A crescente diversidade de atividades e da procura destes territórios não pode, por fim, deixar 

de ser associada às inovações tecnológicas (Nepal & Chipeniuk, 2005). A inovação e os 

avanços tecnológicos a que se assiste especialmente ao nível de equipamento e materiais, 

nomeadamente a fácil aquisição de aparelhos com GPS2 e o desenvolvimento de fibras 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 GPS: Global Positioning System 
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têxteis, que garantem isolamento, impermeabilidade, transpirabilidade e menor peso, ou de 

metais e ligas metálicas, como a fibra de carbono e o titânio, aplicadas na construção de 

equipamento técnico, tem contribuído para facilitar o acesso e aumentar a procura pelas 

regiões de montanha. Por outro lado, a maior disponibilidade de tempo livre, económica e de 

meios de transporte, permitiu também uma maior diversificação de destinos, pela facilidade 

em viajar até entre os diferentes continentes (Godde, et al., 2000a). 

 

 

4 - Impactes do turismo em montanha e o desafio da sustentabilidade  

O turismo, como qualquer atividade societal, produz impactes, e estes tanto podem ser 

positivos como negativos (Gursoy, Jurowski, & Uysal, 2002; Teye, Sirakaya, & F. Sönmez, 

2002; Tosun, 2002). Os impactes do turismo são, no fundo, o resultado da interação entre os 

atores da atividade (turistas e stakeholders), uma região de destino e as populações locais, e 

podem diferir de lugar para lugar  (Mathieson & Wall, 1982).  

O turismo tornou-se num dos sectores que mais tem contribuído para o desenvolvimento e 

para a geração de mudanças na maior parte dos países do mundo, e, especialmente nas áreas 

não urbanas dos países em desenvolvimento, onde outras atividades como a indústria ou os 

serviços avançados não têm condições de mercado nem recursos humanos para se 

localizarem, o turismo tem sido visto como solução para muitos dos seus problemas. Contudo, 

se por um lado o aumento da procura deste tipo de territórios pode criar emprego e 

crescimento económico, diversificar as fontes de rendimento das famílias, melhorar os 

padrões de vida das populações, garantindo o acesso a novos bens e serviços, e até ajudar na 

conservação do ambiente, por outro, tornou-se fonte de preocupações, pelas mudanças 

ambientais e paisagísticas que o turismo gera, e pelas disrupturas e contradições que introduz 

na lógica de organização tradicional das economias e sociedades locais. O potencial do 

turismo para as comunidades de regiões menos privilegiadas, especialmente de montanha, é 

cada vez mais reconhecido, mas a relação entre o turismo e desenvolvimento em montanha é 

complexa, razão por que tem vindo a ganhar cada vez maior destaque nos debates e 

discussões científicas (e.g. Agenda, 1999; Godde, et al., 2000b; ICIMOD, 2010; Messerli & 

Ives, 1997). 
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Como referimos, os efeitos do turismo nas montanhas não são uniformes, podem variar em 

função dos contextos regionais e locais em que a atividade tem lugar. Cada região de 

montanha ou comunidade de montanha tem especificidades. Os ambientes naturais, as formas 

de organização social e as práticas culturais não são idênticas em todas as regiões de 

montanha, o que faz com que a sua vulnerabilidade e resiliência possa ser variável. Devido à 

unicidade de cada um destes territórios, seria ingénuo considerar-se que o mesmo modelo de 

desenvolvimento turístico pudesse ser replicado em dois locais diferentes produzindo 

exatamente os mesmo efeitos (positivos ou negativos) (Godde, et al., 2000b). Ainda assim, 

algumas das pressões que o turismo coloca aos ambientes e comunidades de montanha são 

relativamente transversais e podem ser encontradas em qualquer território, como é o caso das 

pressões sobre as reservas de água, a erosão das paisagens, ou a transformação do 

ecossistemas naturais e das formas de cultura, dependendo da resiliência dos ambientes e das 

comunidades locais a sua resposta a essas pressões (Dominy & Barkin, 2001). 

Não existe necessariamente uma relação direta entre o número de turistas e o grau de impacte 

causado no destino. Nos casos de áreas mais frágeis a nível ambiental ou cultural, um 

pequeno número de turistas pode trazer um elevado impacte, enquanto que um maior número 

de turistas pode não trazer impactes sérios noutras áreas menos vulneráveis. Não há no 

entanto dúvida de que a tipologia de turista, as suas atitudes e as atividades desenvolvidas têm 

uma influência direta na natureza e na dimensão do impacte causado no destino (Monterrubio 

& Andriotis, 2014; Telfer & Sharpley, 2008). Muito embora estejamos atualmente perante 

turistas com uma perceção muito mais apurada de que "consomem" o ambiente e os recursos 

dos espaços para onde se deslocam (Mason, 2003), demonstrando mais responsabilidade 

relativamente ao seu comportamento e decisões de viagens (Weaver & Oppermann, 2000), 

continua a ser necessário olhar para a atividade turística nas vertentes emergentes já que a 

relação entre os turistas e o ambiente não depende somente do tipo de turismo praticado, mas 

também do tipo de turista que o pratica (Meyer-Arendt, 2004). Por exemplo, os praticantes de 

atividades em montanha ou um explorador moderado numa floresta tropical, procura 

provavelmente um ambiente natural e pouco alterado pela ação humana, por outro lado, um 

turista balnear ou religioso poderá não objetar às atrações construídas pelo homem, como o 

caso dos centros comerciais ou resorts, como forma de enriquecer a atração natural inicial. 

Devido às diferentes motivações dos turistas para viajar para destinos de natureza, é difícil 

resumir a relação do turista com o meio ambiente de uma forma linear e direta, como positivo 

ou negativo. Esta relação é complexa, tornando-se difícil a definição de modelos universais 
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adequados ao seu estudo e, como Meyer-Arendt (2004) realça, talvez este tipo de impacte só 

possa ser avaliado caso a caso, embora isso possa implicar mais dificuldades no planeamento 

e gestão das áreas naturais. A gravidade dos impactes do turismo em montanha também varia, 

e por norma está associada à intensidade e duração de uso (como por exemplo nas caminhadas 

por trilhos), ao comportamento dos turistas e às infraestruturas que são construídas (Leung & 

Marion, 2000; Pickering, Hill, Newsome, & Leung, 2010). 

Usualmente, os impactes resultantes da atividade turística são agrupados em três grandes 

categorias: ambiental, económica e sociocultural, mas as questões relacionadas com o turismo 

são por natureza multifacetadas, fazendo com que também os impactes sejam muitas vezes 

uma combinação das três dimensões. Desta forma, nem sempre é fácil classificar um tipo de 

impacte como unicamente social, ambiental ou económico, mas em vez disso, tende a ter 

várias dimensões inter-relacionadas, não sendo fácil definir fronteiras de onde termina uma 

categoria e começa a outra. Além disso, os impactes do turismo podem ser percecionados 

como positivos ou negativos, dependendo da posição de valor e julgamento do observador do 

impacte (Mason, 2003; Mathieson & Wall, 1982). Por outro lado, nem sempre é fácil 

identificar se determinado impacte resulta da ação do turismo, de outra ação humana ou 

atividade económica, ou mesmo da processo normal de modernização (Monterrubio & 

Andriotis, 2014; Telfer & Sharpley, 2008), pois a envolvente onde a atividade se desenvolve 

não permaneceria inalterada caso o turismo não se desenvolvesse. Não obstante estas 

dificuldades, tentamos sistematizar na tabela seguinte (tabela 2.6) o que a literatura tem 

referenciado sobre alguns impactes do turismo, mais especificamente os que podem ocorrer 

em territórios de montanha. Para a elaboração desta tabela, adotámos como referência os 

impactes indicados por Godde, et al. (2000b) e pela UNEP (2007), que se referem 

especificamente ao turismo em territórios de montanha.  
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Tabela 2.6 - Principais tipos de impactes resultantes do turismo em território de montanha. 
Elaboração própria. 

 
 

Impactes Autor / ano  

Positivos  
    Criação de postos de trabalho (Diedrich & García-Buades, 2009) 
    Diversificação e valorização da economia local (Huh & Vogt, 2008) 
    Retorno económico direto e indireto (Telfer & Sharpley, 2008) 
Negativos  
    Trabalho sazonal e precário (Tosun, 2002) 

    Benefício apenas para parte da comunidade (Tosun, 2002); (Lindberg, Andersson, & 
Dellaert, 2001) 

    Dependência do turismo (Telfer & Sharpley, 2008) 

E
co

nó
m

ic
os

 

    Aumento dos preço de bens e serviços (Andereck, Valentine, Knopf, & Vogt, 2005); 
(Fredline, 2002); (Frauman & Banks, 2011) 

Positivos  
    Melhoria da qualidade de vida dos locais (Besculides, Lee, & McCormick, 2002) 
    Melhoria das condições das minorias  (Scheyvens, 2002) 

    Incentivo ao contacto com outras culturas (Andereck, Valentine, Vogt, & Knopf, 2007); 
(Sharma, Dyer, Carter, & Gursoy, 2008) 

Negativos  

    Aumento da criminalidade e droga 
(Hall & Lew, 2009); (Andereck, et al., 2005); 
(Deery, Jago, & Fredline, 2005); (Diedrich & 
García-Buades, 2009); (Fredline, 2002) 

    Promoção da estratificação social (Stronza, 2001) 
    Aumento da construção e descaracterização da     
arquitetura tradicional 

(Andereck, et al., 2007); (Frauman & Banks, 
2011); (Huh & Vogt, 2008) 

    Perca de cultura e tradições (Telfer & Sharpley, 2008) 

So
ci

oc
ul

tu
ra

is
 

    Conflitos sociais (Andereck, et al., 2005); (Jurowski & Gursoy, 
2004) 

Positivos  
    Promoção da preservação do ambiente (Telfer & Sharpley, 2008) 
Negativos  
    Aumento da erosão dos solos (Buckley, Pickering, & Warnken, 2000) 

    Distúrbios na fauna e flora (Frauman & Banks, 2011); (Andereck, et al., 
2005); 

    Aumento da degradação de trilhos (Frauman & Banks, 2011) 
    Ruído (Buckley, et al., 2000) 

    Lixo (Andereck, et al., 2005); (Jurowski & Gursoy, 
2004); (Frauman & Banks, 2011) 

    Poluição do ar e da água (Andereck, et al., 2005); 

A
m

bi
en

ta
is

 

    Consumo excessivo de recursos naturais (Buckley, et al., 2000) 

 

 
 

Grande parte das comunidades de montanha do mundo são bastante pequenas e, muitas vezes, 

possuem uma fraca governança local, o que as torna relativamente impotentes para reagir às 

pressões e condicionar as mudanças que o turismo induz. Acresce que, quando inseridas em 

áreas protegidas, a gestão destas áreas privilegia frequentemente os objetivos da atividade 

turística em detrimento das necessidades e interesses das comunidades locais, quando não são 

coincidentes (FAO, 2005).  Por isso, a FAO (2005, p. 3) realça a importância do 

desenvolvimento da atividade turística em territórios de montanha baseada em princípios de 

sustentabilidade:  
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"Sustainable mountain tourism therefore needs to be developed with respect 

to, and according to, specific local conditions and cultures, an approach that 

will help communities gain a niche in an increasingly competitive market. It 

should favour activities that complement and strengthen rather than supplant 

existing livelihood activities, as well as build on local knowledge and 

traditions. This ensures not only that tourists respect the natural and cultural 

diversity of the places they visit, but also encourages mountain people to 

view their environments with a sense of pride and a desire to preserve them 

for future generations" (FAO, 2005). 

E muito embora as comunidades locais sejam inevitavelmente afetadas pelo turismo, elas 

também podem ter um papel importante no que diz respeito à definição do tipo de turismo que 

se pratica no seu território, apesar de usualmente serem apenas vistas como recetores 

pacíficos das dinâmicas turísticas (Nash, et al., 1981; Chambers, 1999 cit. por Stronza, 2001). 

Sabe-se pouco sobre as motivações das comunidades, particularmente nas de montanha, para 

aceitar e desenvolver a atividade turística no seu meio, ou para promover um determinado tipo 

de turismo, assumindo-se por norma, que o turismo e os turistas lhes são impostos, em vez de 

"convidados". Stronza (2001) indica mesmo que usualmente se assume as comunidades 

recetoras como passivas, com uma posição desvantajosa relativamente ao poder dos turistas, 

impedindo-as de moldar o tipo de turismo e de turistas que pretendem. 

Apesar da sustentabilidade poder ser vista por alguns céticos como uma utopia, é um objetivo 

fundamental a ter em mente no desenvolvimento do turismo, incluindo, ou até talvez 

especialmente, nestes territórios. Aproveitar o turismo de montanha para que ele beneficie as 

comunidades locais e o ecossistema do qual fazem parte, satisfazendo os desejos dos turistas e 

contribuindo para promover a paz e reduzir a pobreza nos países em desenvolvimento, 

constitui um dos principais desafios ao desenvolvimento desta atividade nas montanhas 

(Honey & Gilpin, 2009; Moss & Godde, 2000). 
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5 - Teoria das Representações Sociais  

 5.1 A Teoria das Representações Sociais (TRS) 

Nos últimos anos, o conceito de representação social tem aparecido com grande frequência 

em trabalhos de diversas áreas das ciências sociais. Embora tenha origem na sociologia e uma 

presença marcante na antropologia, encontramo-lo de forma transversal nas mais variadas 

áreas das ciências humanas, da geografia à psicologia e aos estudos de publicidade. Cinquenta 

anos passados sobre a publicação do trabalho de Serge Moscovici, "La psychanalyse, son 

image et son public" (1961), trabalho que marca o início da expressão "representações 

sociais", a teoria por si desenvolvida continua a mostrar-se importante e adequada à 

complexidade do estudo dos fenómenos sociais. 

Moscovici foi buscar as bases para a sua teoria às representações coletivas de Émile 

Durkheim. No entanto, enquanto as representações coletivas de Durkheim são o resultado de 

uma acumulação de ideias ao longo de gerações, o paradigma de Moscovici é mais dinâmico, 

orientado para a explicação das mudanças e das inovações sociais. Para Durkheim, todo o 

pensamento organizado é condicionado pela vida social que, devido à sua organização 

específica, produz representações coletivas e que se impõem aos indivíduos, mesmo que não 

tenham consciência delas (Castro, 2002). Em Durkheim, a representação designa 

prioritariamente uma ampla classe de formas mentais (ciência, religião, mitos, espaço, 

tempo), de opiniões e de saberes sem distinção, que sendo partilhada e reproduzida de modo 

coletivo, tem o poder de se impor a cada indivíduo (Moscovici, 1988, 2000; Moscovici & 

Jodelet, 2001).  

Embora para Moscovici a noção de Durkheim contribua para compreender as uniformidades e 

regularidades do pensamento social, ela é insuficiente para o entendimento da diversidade e 

da criatividade, pelo fato das atuais sociedades coexistirem com uma multiplicidade de modos 

de entendimento e de organização de pensamentos (Castro, 2002). Moscovici não pretende 

trabalhar sobre uma teoria rígida e fechada mas sim, numa perspetiva em que lhe seja possível 

apreender os mais diversos fenómenos sociais e conhecer os seres humanos no contexto mais 

amplo das relações sociais (Reis & Bellini, 2011), não se ocupando desta forma das 

representações coletivas mas das representações do universo interior, presentes em cada 

indivíduo (Castro, 2002). Na realidade, Moscovici renovou a análise de Durkheim, insistindo 

na especificidade dos fenómenos representacionais nas sociedades contemporâneas, 
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caracterizados pela elevada atividade e facilidade das trocas e comunicações (Jodelet, 1989).  

Para Moscovici, as representações sociais são como um sistema de valores, de noções e de 

práticas relativas a objetos, aspectos ou dimensões do meio social que, além de permitirem o 

estabelecimento do quadro de vida dos indivíduos e dos grupos, constituem também um 

instrumento de orientação, de perceção das situações e de elaboração de respostas (Moscovici 

& Jodelet, 2001). Segundo a teoria das representações sociais, uma representação não é uma 

cópia fidedigna de um objeto ou conceito existente na realidade objetiva, mas uma construção 

coletiva, em que as estruturas do conhecimento do grupo recriam esse objeto ou conceito, 

com base em representações já existentes e substituindo-os (Moscovici, 1961, cit. por 

Wachelke & Camargo, 2007). Como o próprio Moscovici define, 

"Social representations [...] concern the contents of everyday thinking and 

the stock of ideas that gives coherence to our religious beliefs, political 

ideas and the connections we create as spontaneously as we breathe. They 

make it possible for us to classify persons and objects, to compare and 

explain behaviors and to objectify them as parts of our social setting. While 

representations are often to be located in the minds of men and women, they 

can just as often be found ‘in the world’, and as such examined separately" 

(Moscovici, 1988, p. 214). 

Por seu lado, Jodelet, seguidora do trabalho de Moscovici, identifica as representações 

sociais,  

"como sistemas de interpretação, que regem nossa relação com o mundo e 

com os outros, orientando e organizando as condutas e as comunicações 

sociais. Igualmente intervêm em processos tão variados quanto a difusão e a 

assimilação dos conhecimentos, no desenvolvimento individual e coletivo, 

na definição das identidades pessoais e sociais, na expressão dos grupos e 

nas transformações sociais." (Jodelet, 1989, p. 5) 

Independentemente das categorizações que se façam sobre o mundo que nos rodeia, as 

representações sociais resultam da interação entre a informação recolhida no exterior e a 

organização interna de cada pessoa. Com este pressuposto, em cada sociedade podem 

coexistir diferentes representações para um mesmo objeto devido às diferenças e 

especificidades entre grupos, motivadas por exemplo, pelas condições socioeconómicas e por 
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diferentes sistemas de orientação (Carvalho & Leal, 2006). Elas são assim elaboradas na 

relação dos indivíduos com o seu grupo social e na ação no espaço coletivo comum a todos 

(diferente das ações individuais). Ao longo da sua história e reflexo das diferentes relações 

estabelecidas, os grupos elaboram regras e ideias, construindo a sua identidade, e reagem 

quando questionados sobre algo que não lhes é familiar. Neste processo, tem início o 

surgimento das representações sociais, como resposta do grupo à ação externa que poderá de 

alguma forma perigar a sua identidade coletiva (Araujo, 2008). As representações sociais têm 

o principal propósito de tornar o que não é familiar e conhecido em algo familiar e, mais do 

que um conjunto de atitudes sobre um tema socialmente significativo, são como teorias do 

quotidiano ou ramos do conhecimento para a organização do mundo (Moscovici, 2000), 

agregando o que é novo a estruturas do conhecimento já existentes e estáveis (Valsiner, 

2003). Podem ser caracterizadas por um conjunto de frases e imagens organizadas, refletindo 

uma solidificação de atitudes sociais e políticas vinculadas, bem como um forte filtro 

influenciador da forma como os indivíduos e grupos vêm o mundo (Pearce & Moscardo, 

1999).  

O estudo das representações sociais diz respeito ao entendimento de como os indivíduos 

percebem a sua relação com a sociedade, como se sentem frente à realidade. Trata-se do seu 

sentimento sobre a realidade, das ações e informações que reuniram e transformaram numa 

teoria do senso comum, capaz de explicar a sua realidade e a si mesmo (Araujo, 2008). Desta 

forma é necessário ter em atenção que as representações sociais são sempre referências de 

alguém para alguma coisa e que se inserem numa estrutura social, de elementos culturais, e 

linguagem do grupo em que se insere o sujeito. Por outras palavras, e de forma um pouco 

simplista, as representações sociais são o produto resultante da relação entre os indivíduos e 

os processos de referência com que concebem o mundo em que vivem. 

De forma geral, qualquer pessoa tem dificuldade em aceitar o estranho e o diferente, 

percebendo-o muitas vezes como ameaçador. Mas no momento em que passamos a falar 

sobre algo, a avaliá-lo e a comunicá-lo mesmo que vagamente, podemos então representar o 

não familiar no nosso mundo familiar, e passar a reproduzi-lo como uma cópia de um modelo 

familiar, passando a ser capazes de imaginá-lo e de representá-lo (Moscovici, 2000; 

Moscovici, 2004). 

São dois os processos básicos geradores das representações sociais: a ancoragem e a 

objetivação. A ancoragem é o processo pelo qual se procura classificar, dar um nome a algo, 
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para encaixar o não familiar num esquema de categorização já existente. Se a nova 

informação for reconhecida, ela é integrada na representação já existente, caso contrário, será 

formulada uma nova representação social sobre o objeto considerado estranho (Bidjari, 2011; 

Reis & Bellini, 2011). Ancoragem é nomear, classificar alguma coisa, e devido à resistência 

que existe ao desconhecido, esse é o primeiro passo para ultrapassar este obstáculo e aceitar o 

objeto ou pessoa, passando assim a colocá-lo numa categoria e nomeando-o de forma familiar 

(Moscovici, 2000).  

Por outro lado, a objetivação transforma um significado abstrato num concreto. É um 

mecanismo pelo qual o conhecimento socialmente representado atinge a sua forma específica, 

ou seja, uma estrutura de imagens que reproduz visivelmente um conjunto de ideias 

(Moscovici, 2000) Tem a ver com o transformar conceitos ou ideias abstratas em concretos e 

comuns, preocupando-se com a construção das suas imagens (Pearce, et al., 1996). Moscovici 

(2000) apresenta um exemplo destes processos ao comparar Deus com um pai: 

"...to objectify is to discover the iconic quality of an imprecise idea or being, 

to reproduce a concept in an image. To compare is already to picture, to fill 

what is naturally empty with substance. We have only to compare God to a 

father and what was invisible instantly becomes visible in our minds as a 

person to whom we can respond as such." (Moscovici, 2000, p. 49) 

A objetivação é como um quadro de referência quando uma nova informação é encontrada. 

Os processos de ancoragem e de objetivação estão diretamente relacionados com a nomeação, 

a classificação e definição de funções nas representações sociais (Pearce, et al., 1996) e são 

processos interligados, que ocorrem praticamente em simultaneamente e não numa ordem 

sequencial (Bidjari, 2011). No caso do turismo, por exemplo, quando uma comunidade se 

confronta com a nova questão ou fenómeno social (o turismo), procura encontrar uma 

informação ou exemplo conhecido para o classificar e poderem comunicar entre si, sobre ele. 

Este é o processo de ancoragem. De acordo com a teoria das representações sociais, este 

conceito-chave é associado a uma imagem visual específica, que contribui para simplificar a 

compreensão do problema. Este é o processo de objetivação. Estes dois processos traduzem a 

questão ou fenómeno inicial, antes desconhecido, num novo conceito simples e familiar 

(Moscardo, 2011). 

Tal como para outras variadas áreas, a teoria das representações sociais apresenta-se como 

uma forma de abordagem muito útil também para as questões dos impactes turísticos, na 
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medida em que contribui para a compreensão em profundidade da complexa relação entre o 

turismo e as comunidades locais. Esta teoria ajuda ainda a providenciar as bases para a 

compreensão do conhecimento quotidiano e de como as pessoas usam esse conhecimento para 

entender o mundo em que vivem e orientar as suas ações e decisões (Pearce, et al., 1996). 

 

 5.2 Representações e perceções dos impactes turísticos 

Pelas suas características e pelo seu potencial, a teoria das representações sociais tem sido 

utilizada para estudar as atitudes e as respostas das comunidades locais em relação ao turismo, 

nomeadamente em questões como os impactes e o desenvolvimento turístico (Moscardo, 

2012; Pearce, et al., 1996). Esta teoria permite explorar mais do que a descrição das suas 

perceções, permite explicar o porquê da sua existência.  

A teoria das representações sociais preocupa-se em descrever e compreender como e o que as 

pessoas pensam nas suas experiências quotidianas e como a realidade social influencia esses 

pensamentos. Isto torna-a bastante útil quando se pretende entender a complexidade das 

relações sociais e, como Pearce, et al. (1996) salientam, para se perceber a resposta das 

comunidades em relação ao turismo, deve fazer-se mais do que recorrer simplesmente a 

modelos algébricos, já que o turismo é um fenómeno predominantemente social.  

Esta teoria também tem sido destacada para estudar os conflitos sociais ou reações a 

determinadas questões, principalmente porque os conflitos trazem a descoberto as 

representações sociais através da comunicação e explicação da forma como são interpretados 

determinados fatos, e porque uma das funções das representações sociais é transformar o 

desconhecido em familiar. Muitos conflitos sociais têm por base questões que para as 

comunidades são desconhecidas ou não familiares (Pearce, et al., 1996). 

Não pode ser esquecido que a interação do turismo com a comunidade local é um fenómeno 

complexo e multidimensional em que se destaca a interação entre três grupos chave: os 

residentes, os stakeholders e os turistas.  Este encontro entre turistas e elementos das 

comunidades varia de acordo com o contexto em que se encontram, das regras e expectativas, 

entre outros. Numa mesma comunidade pode encontrar-se num extremo pessoas que 

interagem frequente e demoradamente com os turistas, e noutro extremo, pessoas cujas 

perceções são essencialmente baseadas em poucos ou nenhuns contactos com o turismo 

(Sharpley, 2014). 
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O turismo tornou-se um tema bastante atraente para o enquadramento das representações 

sociais pois, como estas são um sistema de conhecimento compartilhado por uma 

comunidade, e os impactes do turismo levam as pessoas a ter uma atitude em relação ao 

turismo refletindo a forma de o ver, as representações sociais podem ajudar a conhecer o 

modo como as comunidades percebem e respondem aos seus impactes. Com este 

enquadramento presente não é possível ver as perceções dos impactes do turismo como algo 

isolado, mas pelo contrário, deve ser visto como parte integrante da representação que a 

comunidade faz sobre este fenómeno social (Pearce & Moscardo, 1999). 

Nas últimas décadas, a perceção das comunidades locais para o turismo e para com os seus 

impactes tem atraído a atenção de muitos investigadores, resultando num grande número de 

estudos desenvolvidos nesta área (Nunkoo, Smith, & Ramkissoon, 2013), de tal forma, que na 

sua revisão Sharpely (2014) diz ser difícil, se não impossível, fazer a apresentação de toda a 

investigação feita. Optamos desta forma, por apresentar uma tabela de análise (tabela 2.7) 

onde foram incluídos os estudos que até 2012 se apresentaram como os mais citados, depois 

de se iniciar a publicação nestas questões em fim dos anos de 1970, e também aqueles mais 

significativos e que estabeleceram bases para o desenvolvimento de outros estudos. Não se 

tratando da totalidade dos estudos, trata-se de uma amostra que permite identificar algumas 

tendências, temas e questões da investigação nesta área  (Sharpley, 2014).  

 

Tabela 2.7 - Características da investigação sobre as perceções das comunidades locais acerca 
do turismo e dos seus impactes. Fonte: (Sharpley, 2014, pp. 40-41). 

 
Autor, Ano Título Localização do 

estudo 
 

Metodologia Enquadramento 
teórico 

Amuquandoh, 2010 Lay concepts of tourism in 
Bosomtwe Basin, Ghana. 

Lago Bosomtwe 
Basin, Ghana 

Quantitativa: inquérito ao 
domicilio 

Interacionismo 
simbólico 
 

Andereck, 
Valentine, Knopf & 
Vogt, 2005 

Residents' perceptions of 
community tourism impacts. 

Arizona, USA Quantitativa: inquérito por 
correio 
Análise fatorial 

Teoria das Trocas 
Sociais 

Andereck & 
Nyaupane, 2011 

Exploring the nature of tourism 
and quality of life perceptions 
among residents. 

Arizona, USA Quantitativa: inquérito por 
correio e telefone 
Análise fatorial 

Qualidade de vida 

Andriotis & 
Vaughan, 2003 

Urban residents’ attitudes 
toward tourism development: 
the case of Crete. 

Creta (zona urbana), 
Grécia 

Quantitativa: entrevistas 
presenciais  
Análise de cluster 

Teoria das Trocas 
Sociais / Teoria das 
Representações 
Sociais 

Bastias-Perez & 
Var, 1994 

Perceived impacts of tourism 
by residents. 

Darwin, Austrália Quantitativa: questionário de 
auto-resposta  
Análise fatorial 

n/a 

Belisle & Hoy, 
1980 

The perceived impact of 
tourism by residents: a case 
study of Santa Marta, 
Colombia. 

Santa Marta, 
Colômbia 

Quantitativa: entrevista por 
questionário  
Análise fatorial 

n/a 
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Besculides, Lee & 
McCormick, 2002 

Residents’ perceptions of the 
cultural benefits of tourism. 

Colorado, USA: Los 
Caminos Antiguos 
Byway  

Quantitativa: inquérito por 
correio 
 

Benefícios / prejuízos 
culturais 

Bestard & Nadal, 
2007 

Attitudes toward tourism and 
tourism congestion. 

Ilhas Baleares, 
Espanha 

Quantitativa: inquérito por 
questionários - itens em 
escala 

Teoria das Trocas 
Sociais / Teoria da 
ação racional 

Brayley & Var, 
1989 

Canadian perceptions of 
tourism’s influences on 
economic and social 
conditions. 

Canadá: estudantes 
de ensino superior 

Quantitativa: inquérito por 
questionário 
 

n/a 

Brayley, Var & 
Sheldon, 1990 

Perceived influence of tourism 
on social issues. 

Universidade de 
Havai 

Quantitativa: questionários 
de auto-resposta - itens em 
escala 

n/a 

Brougham & 
Butler, 1981 

A segmentation analysis of 
resident attitudes to the social 
impact of tourism. 

Ilha de Skye, 
Escócia 

Quantitativa: entrevistas 
estruturadas 

n/a 

Brunt & Courtney, 
1999 

Host perceptions of 
sociocultural impacts. 

Dawlish (resort), 
Reino Unido 

Qualitativa: entrevistas n/a 

Carmichael, 2000 A matrix model for resident 
attitudes and behaviors in a 
rapidly changing tourist area. 

Connecticut, USA Quantitativa: inquérito por 
telefone 
Análise fatorial 

Modelo atitude - 
comportamento 

Davis, Allen & 
Cosenza, 1988 

Segmenting local residents by 
their attitudes, interests, and 
opinions toward tourism. 

Florida, USA Quantitativa: inquérito por 
correio  
Análise de cluster 

n/a 

Draper, Woosnam 
& Norman, 2011 

Tourism use history: exploring 
a framework for understanding 
residents’ attitudes toward 
tourism. 

Carolina do Sul 
(dois municípios), 
USA 

Quantitativa: inquérito de 
auto-resposta e por correio 
 

Uso da história para o 
turismo 

Fredline & 
Faulkner, 2000 

Host community reactions: a 
cluster analysis. 

Gold Coast, 
Austrália 

Quantitativa: inquérito 
presencial  
Análise de cluster 

Teoria das 
Representações 
Sociais 

Gursoy, Chi & 
Dyer, 2009 

An examination of locals’ 
attitudes. 

Sunshine Coast, 
Austrália 

Quantitativa: inquérito 
Modelo de equações 
estruturais 

n/a 

Gursoy & Jurowski, 
2002 

Resident attitudes in relations 
to distance from tourist 
attractions. 

USA:  zona rural 
junto a parque 
nacional (não 
especificado) 

Quantitativa: inquérito por 
correio 
Teste de invariância 

n/a 

Gursoy, Jurowski & 
Uysal, 2002 

Resident attitudes: a structural 
modeling approach. 

Virgínia, USA:  
zona rural junto a 
parque nacional  

Quantitativa: inquérito por 
correio 
Modelo estrutural 

n/a 

Gursoy & 
Rutherford, 2004 

Host attitudes toward tourism: 
an improved structural model 

Washington e Idaho, 
USA 

Quantitativa: inquérito  
Modelo estrutural 

n/a 

Haralambopoulos & 
Pizam, 1996 

Perceived impacts of tourism: 
the case of Samos. 

Samos, Grécia Quantitativa: questionários 
pre-estruturados 
Análise fatorial 

n/a 

Huh & Vogt, 2008 Changes in residents’ attitudes 
toward tourism over time: a 
cohort analytical approach. 

Ilha no Alasca Quantitativa longitudinal: 
inquérito por correio 
Análise fatorial 

Análise de Cohort 

Husbands, 1989 Social status and perceptions of 
tourism in Zambia. 

Livingstone, Zâmbia Quantitativa: inquérito  por 
questionário - itens em escala 

n/a 

Johnson, Snepenger 
& Akis, 1994 

Residents’ perceptions of 
tourism development. 

Shoshone County 
(Silver Valley), 
Idaho, USA 

Quantitativa: fontes 
secundárias e inquérito - 
itens em escala 

n/a 

Jurowski & Gursoy, 
2004 

Distance effects on residents’ 
attitudes toward tourism. 

Parque Nacional de 
Mt Roger, Virgínia, 
USA 

Quantitativa: inquérito por 
correio 

Teoria das Trocas 
Sociais 

Kim, Uysal & 
Sirgy, 2013 

How does tourism in a 
community impact the quality 
of life of community residents? 

Virgínia, USA Quantitativa: inquérito por 
correio 
Análise fatorial 

Qualidade de vida 

King, Pizam & 
Milman, 1993 

Social impacts of tourism: host 
perceptions. 

Nadi, Fiji Quantitativa: entrevistas 
estruturadas 
Análise da variância 

n/a 

Ko & Stewart, 2002 A structural equation model of 
residents’ attitudes for tourism 
development. 

Ilha Cheju, Coreia Quantitativa: inquérito por 
correio 
Modelo de equações 
estruturais 

n/a 

Kuvan & Akan, 
2005 

Residents’ attitudes toward 
general and forest-related 
impacts of tourism: the case of 
Belek, Turkey. 

Belek, Antália, 
Turquia 

Quantitativa: entrevistas 
estruturadas 
Análise da variância 

n/a 

Lankford & 
Howard, 1994 

Developing a tourism impact 
attitude scale. 

Colúmbia River 
Gorge, Oregon e 
Washington, USA 

Quantitativa: questionário 
por correio 
Análise fatorial 

n/a 
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Lawson, Williams, 
Young & Cossens, 
1998 

A comparison of residents' 
attitudes towards tourism in 10 
New Zealand destinations. 

Nova Zelândia, 10 
cidades 

Quantitativa: questionário 
por correio 
 

n/a 

Lepp, 2007 Residents' attitudes towards 
tourism in Bigodi village, 
Uganda. 

Bigodi, Uganda Qualitativa: entrevistas n/a 

Lindberg & 
Johnson, 1997 

Modeling resident attitudes 
toward tourism. 

Comunidades 
costeiras no Oregon, 
USA 

Quantitativa: inquérito por 
correio e telefone 
Modelo de equações 
estruturais 

n/a 

Liu & Var, 1986 Resident attitudes toward 
tourism impacts in Hawaii. 

Havai Quantitativa: inquérito por 
correio 

n/a 

Liu, Sheldon & 
Var, 1987 

Resident perceptions of the 
environmental impacts of 
tourism. 

Havai, Norte do País 
de Gales, Istambul 

Quantitativa: inquérito por 
correio e entrevistas 
estruturadas 
Análise fatorial 

n/a 

Long, Perdue & 
Allen, 1990 

Rural resident tourism 
perceptions and attitudes by 
community level of tourism. 

Colorado, USA: 28 
comunidades rurais 

Quantitativa: questionários 
auto-resposta - itens em 
escala 
Análise fatorial 

n/a 

Madrigal, 1995 Residents’ perceptions and the 
role of government. 

Sedona, Arizona, 
USA e York, Reino 
Unido 

Quantitativa: inquérito por 
correio 
Análise de cluster 

n/a 

Mason & Cheyne, 
2000 

Residents’ attitudes to proposed 
tourism development. 

Pohangina Valley, 
Nova Zelândia 

Quantitativa: inquérito por 
correio 
 

n/a 

McCool & Martin, 
1994 

Community attachment and 
attitudes toward tourism 
development. 

Montana, USA Quantitativa: inquérito por 
correio - itens em escala 

n/a 

McGehee & 
Anderek, 2004 

Factors predicting rural 
residents’ support for tourism. 

Arizona, USA: 12 
comunidades rurais 

Quantitativa: questionários 
auto-resposta - itens em 
escala 

Teoria das Trocas 
Sociais 

Nepal, 2008 Residents’ attitudes to tourism 
in central British Columbia, 
Canada. 

Valemount, BC, 
Canadá 

Quantitativa: questionários 
presenciais 

n/a 

Nunkoo & Gursoy, 
2012 

Residents’ support for tourism: 
an identity perspective. 

Ilha Maurícia Quantitativa: questionários 
auto-resposta 

Teoria das Trocas 
Sociais; teoria da 
identidade 

Palmer, Koenig-
Lewis & Jones, 
2013 

The effects of residents’ social 
identity and involvement on 
their advocacy of incoming 
tourism. 

País de Gales Quantitativa: inquérito on-
line 
Modelo de equações 
estruturais 
 

Identidade 

Perdue, Long & 
Allen, 1987 

Rural resident tourism 
perceptions and attitudes. 

Colorado, USA: 5 
comunidades rurais 

Quantitativa: questionários 
auto-resposta 
Análise de correlação 

n/a 

Perdue, Long & 
Allen, 1990 

Resident support for tourism 
development. 

Colorado, USA: 16 
comunidades rurais 

Quantitativa: questionários 
auto-resposta 
Análise fatorial 

n/a 

Pérez & Nadal, 
2005 

Host community perceptions: a 
cluster analysis. 

Ilhas Baleares, 
Espanha 

Quantitativa: inquérito por 
correio 
Análise de cluster 

n/a 

Raymond & Brown, 
2007 

A spatial method for assessing 
resident and visitor attitudes 
towards tourism growth and 
development. 

Victória, Austrália Quantitativa: inquérito por 
correio 
Análise de variância e 
preferência espacial 

n/a 

Ritchie, 1988 Consensus policy formulation 
in tourism: measuring resident 
views via survey research. 

Alberta e BC, 
Canadá 

Quantitativa: inquérito por 
telefone 
Análise da variância 

n/a 

Ross, 1992 Resident perception of the 
impact of tourism on an 
Australian City. 

Caims, Austrália Quantitativa: entrevistas 
estruturadas 
 

n/a 

Ryan & 
Montgomery, 1994 

The attitudes of Bakewell 
residents to tourism and issues 
in community responsive 
tourism. 

Bakewell, 
Derbyshire, Reino 
Unido 

Quantitativa: inquérito por 
correio 
Análise fatorial e de cluster 

n/a 

Sheldon & Var, 
1984 

Residents’ attitudes toward 
tourism in North Wales. 

País de Gales 
(Norte) 

Quantitativa: inquérito por 
correio 
Análise fatorial 

n/a 

Sharma & Dyer, 
2009 

An investigation of differences 
in residents’ perceptions on the 
Sunshine Coast: tourism 
impacts and demographic 
variables. 

Sunshine Coast, 
Austrália 

Quantitativa: inquérito em 
caixa de correio 
Análise fatorial/variância 

n/a 
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Smith & Krannich, 
1998 

Tourism dependence and 
resident attitudes. 

Utah/Idaho, USA Quantitativa: inquérito auto-
resposta 
Análise da variância 

n/a 

Teye, Sönmez & 
Sirakaya, 2002 

Residents' attitudes toward 
tourism development 

Cape Coast e 
Elmina, Gana 

Quantitativa: entrevistas 
estruturadas 
Análise da variância 

n/a 

Tosun, 2002 Host perceptions of impacts: a 
comparative tourism study. 

Urgup, Turquia Quantitativa: inquérito ao 
domicilio 
Análise fatorial 

n/a 

Upchurch & 
Teivance, 2000 

Resident perceptions of tourism 
development in Riga, Latvia. 

Riga, Latvia Quantitativa: inquérito - itens 
em escala 

n/a 

Vargas-Sánchez, 
Porras-Bueno & 
Plaza-Mejía, 2011 

Explaining residents’ attitudes 
to tourism: is a universal model 
possible? 

Huelva, Espanha Quantitativa: inquérito - itens 
em escala 
Análise da variância 

n/a 

Wang & Pfister, 
2008 

Residents’ attitudes toward 
tourism and perceived personal 
benefits in a rural community. 

Washington, 
Carolina do Norte, 
USA 

Quantitativa: inquérito por 
correio 
Análise de regressão 

Teoria das Trocas 
Sociais 

Williams & 
Lawson, 2001 

Community issues and resident 
opinions of tourism. 

10 cidades, Nova 
Zelândia 

Quantitativa: inquérito por 
correio 
Análise de cluster 

n/a 

Woosnam, 2012 Using emotional solidarity to 
explain residents’ attitudes 
about tourism and tourism 
development. 

Galveston, County, 
Texas, USA 

Quantitativa: questionário de 
autopreenchimento - itens em 
escala 

Solidariedade 
emocional 

Zhang, Inbakaran & 
Jackson, 2006 

Understanding community 
attitudes toward tourism and 
host-guest interaction in the 
urban-rural border regions. 

Melbourne, 
Austrália 

Quantitativa: inquérito por 
correio 
 

n/a 

Zamani-Farahani & 
Musa, 2012 

The relationship between 
Islamic religiosity and resident 
perceptions of socio-cultural 
impacts of tourism in Iran: 
Case studies of Sare’in and 
Masooleh. 

Masooleh e Sare'in, 
Irão 

Quantitativa: inquérito - itens 
em escala 

n/a 

n/a: (not available) não disponível 
 

 

Do resumo apresentado na tabela 2.7, há um conjunto de observações que, no âmbito deste 

trabalho, são importantes examinar. Apesar da importância do turismo para os países menos 

desenvolvidos, da lista, destaca-se a investigação com base nos países desenvolvidos, 

nomeadamente América do Norte, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, muito embora 

existam alguns estudos com incidência noutros destinos mas em muito menor predominância. 

Embora as perceções das comunidades locais, em relação ao turismo e aos seus impactes, 

sejam mais demarcadas quando existem maiores diferenças culturais e económicas, o que é 

agravado quando se trata de turismo internacional, Sharpley (2014) refere que muitos dos 

estudos desenvolvidos na América do Norte tratam apenas do turismo doméstico. De destacar 

também que a quase totalidade dos estudos aplicam metodologias baseadas nos métodos 

quantitativos, utilizando inquérito por questionário, aplicados por e-mail, carta ou 

presencialmente, ou entrevistas estruturadas. Uma das razões desta opção passa pelo objetivo 

de grande parte dos estudos, que pretendem identificar e testar a relação entre variáveis que 

influenciam a perceção dos locais em relação ao turismo. A sua natureza quantitativa também 

assume, por norma, que as representações sociais são construídas pelas comunidades com 
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base nas perceções de um conjunto de impactes, sendo usualmente feita uma lista de impactes 

para serem classificados, no entanto, (Pearce, et al., 1996) salienta que o raciocínio pode ser 

colocado de forma inversa, em que pode ser a imagem global que a comunidade faz do 

turismo e dos turistas, associada às suas crenças, o que define a forma como os impactes são 

percecionados 

Outro ponto a salientar nos estudos que tratam as representações sociais é a diferença de 

termos semânticos utilizados para se referirem ao que os residentes pensam sobre o turismo e 

os seus impactes: o termo 'perceções' é bastante utilizado, mas por vezes é utilizado 'atitudes' 

ou 'reações' (Nunkoo, et al., 2013; Sharpley, 2014).  

É no entanto evidente neste levantamento a falta de atenção dada aos países do Sul Global, e 

muito especialmente aos territórios de montanha.  

 

 

6 - Representações dos impactes do turismo de montanha nos países do Sul 

Global  

Num mundo cada vez mais urbanizado, as montanhas são destinos turísticos preferenciais, 

não só pela sua beleza e diversidade natural e cultural, mas também porque oferecem a 

oportunidade para escapar do stress da vida moderna. Mas no longo prazo, a diversidade e a 

atratividade das montanhas dependerá do cuidado que lhes for dirigido e muito especialmente 

da gestão dos seus recursos. Só com uma atenção sustentada será possível o turismo 

proporcionar significativas oportunidades, ao mesmo tempo que a diversidade das montanhas 

e o seu papel como um espaço vivo são mantidos. 

Muito embora o turismo seja uma atividade em grande crescimento, especialmente nos países 

menos desenvolvidos, a investigação referente ao turismo não tem acompanhado este 

crescimento neste grupo de países, com a maior parte dos estudos sobre as perceções do 

turismo e dos seus impactes a serem realizados em países desenvolvidos e industrializados. 

Em resultado disso, a investigação na área do turismo, e nos países em desenvolvimento, 

tende a ser conduzida do ponto de vista do que se passa nos países desenvolvidos, apesar de 

alguns investigadores argumentarem que existem diferenças entre as perceções das 

comunidades de países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. 
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Por outro lado, como se verificou acima, muita da investigação desenvolvida na área das 

perceções do turismo e dos seus impactes é baseada em métodos quantitativos, focando-se em 

descrever o que as comunidades percecionam, mas não necessariamente em tentar perceber 

porque isso acontece (Sharpley, 2014). Estes estudos são desenvolvidos tendo por base 

modelos já aplicados noutros territórios e onde os impactes e as respetivas variáveis são 

definidas pelo investigador, não permitindo aos elementos inquiridos uma posição diferentes 

da imposta. Isto pode implicar enviesamento na investigação, desde logo porque é o 

investigador a sugerir os possíveis impactes em função do seu ponto de vista, não deixando 

margem de liberdade aos inquiridos para identificarem outros impactes. 

A evidente diferença entre o conhecimento científico e tradicional nas regiões de montanha 

dos países em desenvolvimento parece aconselhar a que os métodos usados no mundo 

ocidental e os empregues no resto do mundo para o conhecimento das representações sociais 

não seja o mesmo, pois, se num país industrializado a questão assenta sobre a recuperação da 

cultura e das paisagens naturais perdidas, num país em desenvolvimento, a principal 

dificuldade reside na conservação da cultura e das paisagens naturais ainda existentes. Desta 

forma, as montanhas constituem-se como objetos de estudo diferentes, dependente do fato de 

se situarem num país desenvolvido ou não (Ramakrishnan, 2001).  

Tendo em mente que as representações sociais são as influências dentro de uma determinada 

comunidade (e compartilhadas pelos membros dessa comunidade) que determinam como e o 

que as pessoas pensam no seu dia-a-dia, ou seja, um conjunto de ideias, valores, 

conhecimentos e explicações que compreendem uma realidade social (Pearce, et al., 1996), 

este enquadramento favorece a aplicação da teoria das representações sociais, com o intuito 

de descrever a variedade de representações que convivem e interagem no contexto 

sociocultural tão especifico, como o do território que aqui estudamos e que de seguida se 

apresenta.  

Este trabalho pretende assim contribuir para preencher um gap encontrado nos estudos 

anteriores, através de uma abordagem multidisciplinar, onde se integra o turismo e os seus 

impactes, a psicologia social por meio da teoria das representações sociais, mas também a 

geografia através da análise de um território ainda pouco explorado nesta vertente - a 

montanha. Este estudo não pretende no entanto, estudar os aspectos factuais do 

desenvolvimento do turismo no território do estudo - o Aït Bouguemmez - mas investigar 

como os residentes concebem o significado dos impactes do turismo.  
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CAPÍTULO 3 - AÏT BOUGUEMMEZ  - Um vale berbere  

 

1 - Introdução  

O objetivo deste capítulo é apresentar o território que será objeto de estudo neste trabalho, 

enquadrando-o no respetivo contexto regional e nacional. Trata-se de um vale situado no Alto 

Atlas Central em Marrocos, marcado pela cultura berbere e por ser detentor de um conjunto 

de características que o favorecem como potencial destino turístico.  

Como sempre sucede em capítulos desta natureza, ele baseia-se essencialmente em fontes 

secundárias (monografias, artigos científicos, outros estudos, e dados estatísticos), 

complementada por informação diversa, de natureza qualitativa e quantitativa, recolhida 

diretamente no terreno durante as missões de estudo que foram realizadas na região. Fizeram-

se ainda tentativas para averiguar a existência e consular outros trabalhos nas bibliotecas de 

duas universidades em Marraquexe mas sem sucesso, não só porque o acesso às bibliotecas 

não é livre a alunos externos, como também nos informaram que os documentos acessíveis a 

consulta estavam em árabe. Foi-nos, no entanto, permitida a consulta aos documentos na 

biblioteca do Centre de Formation aux Métiers de Montagne (CFAMM) em Tabant.  

Destinar algum espaço ao enquadramento geográfico, histórico e socioeconómico do território 

que vai ser objeto de estudo parece indispensável para que se possam perceber cabalmente 

não só as condições locais de desenvolvimento do turismo mas também a pertinência da 

escolha deste território, algumas das opções metodológicas feitas no decurso da investigação, 

e muitas das dificuldades com que nos confrontámos e limitações que se poderão apontar à 

investigação realizada. 

 

 

2 - Marrocos: o ocidente árabe 

 2.1 Localização e breve resenha histórica  

Marrocos é um estado independente do norte de África, limitado a oeste pelo oceano 

Atlântico, a norte pelo Mediterrâneo, e que a este e a sul faz fronteira com a Argélia e a 
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Mauritânia. A sua localização no extremo noroeste de África coloca-o face a face com a 

Europa, da qual está separado apenas por uns escassos 15 quilómetros de mar no estreito de 

Gibraltar, razão por que mereceu, por parte de SM o Rei Hassan II, a seguinte observação: 

"Le Maroc est comme un arbre, dont les racines se situent en Afrique, mais 

dont les feuilles en air européen." (Njoku, 2006, p. 1). 

Marrocos faz parte dos estados do Magrebe3 e corresponde à região mais ocidental do mundo 

árabe. Situa-se na zona de nascimento de duas das grandes civilizações universais - europeia e 

árabe - o que faz dela uma zona geoestratégica de elevado conflito civilizacional, pois é onde 

estas se encontram, e se enriquecem mutuamente (Huntington, 1999), misturando 

historicamente num mesmo espaço, elementos culturais africanos, europeus, asiáticos e do 

Médio Oriente (Njoku, 2006).  

Entre os séculos XI e III a.C., o atual território marroquino sofreu uma colonização fenícia, 

essencialmente nas regiões do litoral, e depois uma ocupação romana mais continental, na 

zona norte, mas que não influenciou grandemente a sua sociedade. O mesmo não se pode 

dizer dos árabes, que a partir do século VIII d.C. chegaram a esta região do extremo ocidental 

no Norte de África e a dominaram, mantendo desde então e ao longo dos séculos uma série de 

sucessivas dinastias estáveis como por exemplo a dos Idríssidas (789-987),  dinastia 

fundadora de Marrocos, a dos Almorávidas (1061-1148), a dos Almóadas (1148-1269), a dos 

Mérinides (1269-1465) e a dos Saadianos (1509-1603). A atual dinastia, a Alauíta, foi 

fundada por um descendente do Profeta e está instalada deste 1640 (Maddy-Weitzman, 2011; 

Mutin & Durand-Dastès, 1995; Njoku, 2006). 

Na época em que os árabes chegaram ao atual território de Marrocos, os Berberes (Amazigh4) 

já estavam instalados na região. A sua presença no norte de África remonta a mais de 4.000 

anos e, ainda hoje, constituem a matriz dominante da sociedade marroquina. A chegada dos 

árabes levou, porém, à islamização de uma larga parte desta população, sendo que entre os 

séculos XI e XIII grande parte da Península Ibérica e o Norte de África foram inclusivamente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Do árabe Al-Maghrib (Magrebe) significa "poente" ou "ocidente", como consequência da posição ocidental 
dessa região, relativamente ao resto do mundo islâmico, e refere-se à região mais a noroeste de África onde se 
inclui Marrocos, Sara Ocidental, Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia. Opõe-se a Machrek ("nascente"), que 
designa o oriente árabe e se estende desde o Egito até ao Iraque e à Península Arábica.  
4 Amazigh (literalmente, "homem livre"; Pl "Imazighen"; f. singular "tamazight.") é a expressão com que os 
povos designados de "Berberes" pelos Romanos, se referem a si próprios. Atualmente o termo berbere é visto 
por muitos berberes como pejorativo e é cada vez mais substituído pelo "Amazigh" (Scratch, 1999). 
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controlados por duas conhecidas dinastias berberes islamizadas: a Almorávida e a Almóada. 

No século XV, em 1415, Portugal tomou Ceuta, e praticamente nos cem anos que se 

seguiram, até à fundação de Mazagão (El Jadida) em 1514, criou uma rede de praças-fortes ao 

longo da costa marroquina, em locais geograficamente relevantes, quer através da conquista 

de cidades já existentes, ou da construção de cidadelas ou fortes em locais de importância 

estratégica (de âmbito militar, comercial e político). Durante o período de permanência neste 

território, de cerca de três séculos e meio, apesar de um clima de guerra quase constante nas 

praças, desenvolveram-se laços económicos, político-militares e culturais numa rede que 

ligou os portos do Algarve, Lisboa, Andaluzia, Madeira e Canárias. 

Apesar dos esforços levados a cabo para manter as várias praças-fortes, a necessidade de 

dispensar meios, principalmente para segurança, que a Coroa na altura não dispunha, e as más 

condições dos respetivos portos, levaram ao abandono de Arzila (Asilah) e de Alcácer-

Ceguer. Após 1550, os portugueses permaneceram apenas em Ceuta, Tanger e Mazagão. A 

opção por estas cidades teve que ver, no caso das duas primeiras, com as mesmas razões que 

levaram à sua conquista, ou seja, a sua posição estratégica pela proximidade ao estreito, a 

"porta" entre o mar Mediterrâneo e o oceano Atlântico, sendo por isso de elevada importância 

em termos comerciais e militares.    

Após a restauração de 1640, Portugal desiste destas praças: Tânger é oferecida à Inglaterra em 

1661, a soberania da Espanha sobre Ceuta é reconhecida em 1668 e Mazagão é abandonada 

em 1769 por ordem do Marquês de Pombal. O abandono de Mazagão marca o fim da 

presença portuguesa no Norte de África. 

No início da segunda metade do século XIX, Marrocos encontrava-se bastante enfraquecido  e 

de certa forma isolado, tornando-se difícil resistir às sucessivas investidas de uma Europa 

colonial. Embora diferente por exemplo do ocorrido no Egito, que é invadido e dominado 

pelo Reino Unido desde cedo, embora nunca seja reconhecido oficialmente como protetorado, 

Marrocos ainda consegue escapar ileso ao colonialismo do chamado "Scramble for Africa5", 

mas não por muito tempo. Em 1906, a conferência de Algeciras coloca Marrocos 

praticamente sob controle internacional acabando por se tornar num protetorado partilhado 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 "Scramble for África" ou "Corrida a África" foi a rápida invasão, ocupação, colonização e anexação do 
território africano pelo poder europeu, durante os anos de 1880 a 1914, que envolveu principalmente a França e 
o Reino Unido, embora também participassem a Itália, a Bélgica, Alemanha, Portugal, Espanha e os Estados 
Unidos, embora em menor escala. 
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entre a França e Espanha, em 1912. A França instala-se essencialmente na região sul de 

Marrocos, enquanto Espanha detém o controle de algumas cidades do norte (Ceuta e Melilha) 

e a região do Sara, no sul do país. Depois de 44 anos de protetorado franco-espanhol o país 

volta a conquistar a sua independência em 1956 com o rei Mohammed V (1927-1961), 

embora não seja logo estabelecida uma democracia plena no país. 

Com a morte do rei Mohammed V em 1961, sucedeu-lhe o seu filho Hassan II que reinou por 

38 anos (1961-1999). O novo rei, Hassan II, estabeleceu estrategicamente uma aliança com os 

líderes das zonas rurais, abrindo caminho para um referendo constitucional em dezembro de 

1962 e para primeiras eleições para a Câmara dos Representantes 1963, ano em que foi criada 

a primeira Constituição de Marrocos. Nesta constituição são garantidos os princípios básicos 

de liberdade democrática e um parlamento eleito, mas assegurando ainda um poder 

substancial ao rei. Em 1965, na sequência de manifestações estudantis e de desempregados 

em Casablanca, o rei dissolveu o parlamento e declarou o estado de emergência.  

Quando em 1999 o rei Hassan II morreu, o seu filho Mohammed VI subiu ao trono e foi 

recebido com a expectativa de vir a liderar com maior abertura, tanto pela sua juventude como 

pelo seu contacto com outras culturas. O novo rei realizou eleições legislativas em setembro 

de 2002, a segunda vez desde agosto de 1970, quando o falecido rei Hassan II tinha subscrito 

uma nova Constituição, e restaurou o governo parlamentar. Seguiram-se as eleições 

municipais em setembro de 2003 (MATIC, 2012; Mutin & Durand-Dastès, 1995; Njoku, 

2006). 

Atualmente o sistema político marroquino é uma monarquia constitucional, democrática e 

parlamentar, onde o rei se configura como Chefe de Estado e chefe das forças armadas. O 

governo é apoiado por um parlamento bicameral, com uma Câmara de Representantes, eleita 

por sufrágio universal direto em mandatos de cinco anos, e uma Câmara de Conselheiros, 

eleita por sufrágio universal indireto em mandatos de seis anos, composta por 90 a 120 

conselheiros, pertencentes a associações empresariais, profissionais, sindicatos e conselhos 

locais eleitos. 

Desenvolvendo reformas democráticas, o novo rei implementou uma agenda abrangente 

procurando reduzir as desigualdades sociais, passando especificamente por revisões à 

Constituição. Uma nova Constituição de Marrocos, referendada e aprovada entrou em vigor 

em julho de 2011, substituindo a anterior de 1996. A constituição de 1996 já tinha assegurado 
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para todos os cidadão a igualdade em termos de direitos perante a lei, a liberdade de 

expressão, de circulação e de associação e a igualdade política entre homens e mulheres. A 

atual Constituição foi um pouco mais longe, assegurando a todos os cidadãos a liberdade de 

pensamento, ideias, expressão artística e criatividade e garantindo também às mulheres a 

igualdade cívica e social, em relação aos homens. Na atual Constituição o Islão é estabelecido 

como religião oficial do estado mas reconhece-se também a liberdade de outros tipos de culto. 

O árabe e o amazigh são reconhecidos como idiomas oficiais e como património de todo o 

povo marroquino. 

 

 2.2 Caracterização geográfica  

Estrategicamente localizado na intersecção entre a Europa e o resto de África, Marrocos - al-

Mamlakah al-Maġribiyya  - é um país de grande diversidade geográfica e um dos países 

árabes com maior linha de costa marítima. Com uma linha de costa de 1.835 km o território 

marroquino cobre aproximadamente uma área de 446.550 km2  (Maroc, 2006a; Mutin & 

Durand-Dastès, 1995), ocupando a montanha cerca de 1/3 dessa superfície, com 

aproximadamente 147.000 km2 (Boujrouf, 1996). Se a estes dados agregarmos a região 

anexada do Sara Ocidental6, a linha de costa e a área total aumentam para 2.945 km e 710.850 

km2 respetivamente. Njoku (2006, p. 9) apresenta o país como uma região de muitas 

potencialidades: 

"Morocco is blessed with arable land, abundant water with fish and salt deposits, and 

generous quantities of phosphates and other minerals such as iron ore, manganese, 

lead, and zinc. Its scenic beauty has also made a vigorous and ongoing tourist trade 

possible." 

Apesar de apenas cerca de 20% dos seus terrenos serem férteis (Njoku, 2006), o fato de 

possuir abundantes linhas de água com sistemas de irrigação bem desenvolvidos, permite a 

Marrocos ter uma agricultura diversificada (Mutin & Durand-Dastès, 1995). Relativamente a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 A região do Sara Ocidental, antigo território espanhol, foi anexado por Marrocos em 1976. A situação não foi 
aceite pelos habitantes da região, que formaram um movimento de libertação denominado "Frente Polisário", 
instituíram a República Árabe Saaraui Democrática (RASD) e declararam a sua independência. A RASD é 
reconhecida por alguns Estados mas muitos suspenderam o reconhecimento e aguardam o resultado do referendo 
sobre a possível autodeterminação. Esta região não é reconhecida como parte de Marrocos por nenhum Estado e 
embora o Conselho de Segurança das Nações Unidas reconheça o seu direito à autodeterminação e 
independência também ainda não a reconhece como independente. A região encontra-se em observação pela 
ONU, no sentido de encontrar uma solução pacifica para a situação. 
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vias de comunicação terrestre, Marrocos possui o que Mutin & Durand-Dastès (1995, p. 76) 

classifica como a melhor rede de estradas do continente Africano (melhorada 

significativamente nos últimos anos).  

Marrocos é ainda um país de grande diversidade geográfica: no norte do país situa-se a cadeia 

montanhosa do Rif, a este os planaltos e os Regs7, a sul os Ergs8, e no centro as montanhas do 

Alto, do Médio e do Anti-Atlas. Com um relevo bastante diversificado, são as suas 

características montanhosas, menos presentes nos países vizinhos, o que mais o diferencia no 

contexto magrebino e que lhe confere igualmente uma grande variedade de paisagens 

distintas, entre o verde das florestas, os picos nevados e as zonas desérticas. A sua riqueza 

cultural e natural favorece ainda o desenvolvimento do turismo como elemento chave na 

economia do país. 

A evolução demográfica do país é caracterizada por um forte crescimento principalmente 

depois dos anos de 1960. Com uma estimativa de mais de 33 milhões de habitantes para 2014 

(HCP, 2007a), Marrocos aumentou em seis vezes a sua população desde 1912, que era de 

cerca de 5,4 milhões (HCP, 2007b), e duplicou entre os anos de 1960 e 1988 (RECAP, 2009). 

Em termos de crescimento populacional, a taxa média de crescimento anual passou de 2,1% 

ao ano, entre 1982 e 1988, para 1,5% no período entre 1988 e 1998, estabilizando em torno de 

1,1% ao longo dos últimos dez anos e prevendo-se que venha a estabilizar perto dos 0,7% nas 

próximas duas décadas, correspondendo a um aumento anual de cerca de 300 mil pessoas. 

Esta diminuição na taxa de crescimento da população é essencialmente devida a um declínio 

na fecundidade das mulheres. O índice médio de fecundidade de 5,5 filhos por mulher, no 

início da década de 80, foi reduzido para 3,3 filhos em 1994, e continuou a descer para 2,4 

filhos em 2008. Esta média, no entanto, esconde grandes disparidades, pois o nível de 

fecundidade das mulheres urbanas é muito inferior ao das mulheres nos meios rurais, que têm 

em média mais uma criança do que as da cidade. Além disso, mudanças associadas à situação 

social das mulheres, como a idade do primeiro casamento que tende a aumentar e a sua 

entrada gradual no mercado de trabalho, são fatores que também estão na base desta tendência 

de decréscimo da fecundidade e da taxa de crescimento da população em Marrocos (RECAP, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 O Reg é um deserto de pedras e cascalho de superfície que se encontra limpo, pelo vento, de partículas finas. 
Corresponde a velhos lençóis de rocha que foram reduzidos a cascalho. 
8 Um Erg é um deserto de dunas, especificamente um campo de dunas fixas e que apenas a superfície da areia é 
continuamente remodelada pelo vento. 
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2009). 

Com uma densidade populacional de 70 habitantes/km2 em 2009, a evolução da população 

marroquina tem sido predominantemente urbana, principalmente devido ao êxodo rural das 

áreas rurais para áreas urbanas em busca de melhores condições de vida e de trabalho e à 

urbanização das zonas rurais. Após os anos de 1990 a taxa de urbanização registou valores 

estáveis, na ordem dos 55%,  mas a partir de 2004 verificou-se uma aceleração, atingindo o 

valor de cerca de 57% em 2009. Em contrapartida, a dimensão da população rural tem 

permanecido praticamente estável, atingindo os 13,5 milhões em 2014. De fato, nos últimos 

anos, a taxa média de crescimento anual da população urbana foi de 1,9%, contra apenas 

0,1%, para a população rural. Atualmente Marrocos tem cerca de trinta cidades com mais de 

100.000 habitantes e três delas possuem mais de um milhão: Casablanca, Rabat-Salé e Fez 

(RECAP, 2009).  

O êxodo rural tem contribuído significativamente para o aumento da população urbana: no 

período entre 1960 e 1970, 38% do crescimento urbano foi resultado do êxodo rural; entre 

1971 e 1992 contribuiu com 43%; entre 1982 e 1994 com 40%; e entre 1994 e 2004, este tipo 

de migração representou cerca de 34,5% do crescimento urbano total. Em valores absolutos, 

este movimento aumentou de 7.800 pessoas em 1900-1912, para cifras de 67.000 em 1960-

1971 e 193.000 em 1982-1994 (HCP, 2005). 

Mas este não é o único fluxo demográfico significativo. Muitos marroquinos emigram 

procurando melhores condições de vida. O número de marroquinos que vivem no exterior 

subiu de 160.000 em 1968 para 1.140.000 em 1984 e 1.500.000 em 1990. Em 1997, o número 

de emigrantes ascendeu a cerca de dois milhões de indivíduos e 84% deles estavam na Europa 

(HCP, 2004a). Mas alguns, embora em menor número, também têm regressado ao seu país. 

Em 2004 foram 165.416 os que regressaram: 88% (146.843) fixaram-se em meio urbano e 

11,2% (18.573) em meio rural, contribuindo também para o crescimento das cidades (BIT, 

2010). 

Pela proximidade, o continente europeu tem sido a opção mais procurada pelos marroquinos 

quando decidem sair do seu país, mas em resultados das medidas mais restritivas à imigração 

colocadas por alguns países da União Europeia, o fluxo migratório clandestino para a Europa, 

com proveniência em Marrocos, tem vindo a aumentar embora não seja apenas de cidadãos 

marroquinos (BIT, 2010).   
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Atualmente a população do país é maioritariamente árabe e berbere encontrando-se ainda 

algumas minorias, como os judeus, que durante o protetorado europeu viajaram para 

Marrocos em grande número mas que na sua maioria foram para Israel na altura da criação do 

estado e do fim do protetorado franco-espanhol (Mutin & Durand-Dastès, 1995; Njoku, 

2006).  

Uma grande diferença entre a situação berbere atual e a que prevalecia antes do 

estabelecimento do protetorado franco-espanhol, é que presentemente a maioria dos homens 

de língua berbere (aplica-se menos às mulheres) já não são apenas monolingues. Hoje são 

bilingues, em árabe marroquino, ou mesmo trilingues, em francês ou espanhol (Scratch, 

1999). A taxa de analfabetismo na população acima dos 10 anos de idade registou uma 

melhoria entre os anos de 2004 e 2009, reduzindo de 43% para 39,7%. Mas estes dados, não 

refletem alguns contrastes regionais e de género; enquanto, em 2009, nas cidades se cifrava 

em 28,8%, no campo era de 55,6%; por outro lado, enquanto nos homens era de 28,6% no 

caso das mulheres subia para 50,8% (RECAP, 2009). 

Este país é marcado pelas grandes diferenças entre as condições de vida das cidades e das 

áreas rurais, particularmente visíveis ao nível dos equipamento públicos (Sebti, Courbage, 

Festy, & Kursac-Souali, 2009), o que favorece o fluxo do meio rural para as áreas costeiras, e 

das pequenas para as grandes cidades, mesmo entre as áreas mais interiores, pois é ao longo 

do litoral que se encontram as planícies agrícolas e onde se concentra a principal atividade 

económica e urbana do país.   

Marrocos não é diferente de outros países onde na montanha existem condições de vida rudes 

em contraponto às condições vividas nas áreas litorais e nos grandes centros urbanos. 

Enquanto nestes últimos se presencia o desenvolvimento económico e a modernização, a 

montanha apresenta-se subdesenvolvida, pouco equipada e desfavorecida em termos sociais, 

nomeadamente no que se refere a infraestruturas e à prestação de serviços básicos como a 

eletricidade, saúde e educação (Boujrouf, 1996). 

O país debate-se também com problemas de desemprego (9,1% em 2009), embora tenha 

vindo a baixar nos últimos anos em resultado de um conjunto de políticas de incentivo ao 

autoemprego, à promoção do emprego e à formação especializada como forma de melhorar a 

competitividades das empresas (DEPF, 2011). Existe, no entanto, um elevado número de 

pessoas a trabalhar em empregos ocasionais ou sazonais incrementando a diferença entre ricos 



Capítulo 3   Aït Bouguemmez - Um vale berbere 

  

	   63	  

e pobres (Njoku, 2006). Também neste caso, as taxas de desemprego variam do meio urbano 

para o rural, com valores respetivamente de 13,8% e 4,0% em 2009 (DEPF, 2011). 

Estimativas do Haut-Commissariat au Plan (2007a) indicam que a população com menos de 

35 anos rondaria os 62% da população total no ano de 2014, o que coloca grandes pressões 

sobre a educação e o emprego.  

Tal como acontece em muitas sociedades árabes em África, também Marrocos contém uma 

grande variedade de pequenas comunidades linguísticas que no passado se traduziam em sub-

nacionalidades independentes. No presente essas fronteiras são ténues devido a séculos de 

mistura cultural e da influência da língua e do poder árabe (Njoku, 2006), havendo, no 

entanto, a predominância de três línguas: o árabe, o amazigh e o francês.  

O árabe tem uma vertente clássica - a língua do Corão - empregue essencialmente nas esferas 

religiosa, política, administrativa, jurídica e cultural. É o árabe falado na educação, nos media 

e na administração. A vertente popular (árabe marroquino) é o árabe que todos falam, tanto 

nas cidades como nas montanhas, sendo a língua que une as várias comunidades. Com 

influência do amazigh, evoluiu para um dialeto que ao ser ouvido é de difícil entendimento 

por árabes de outros países (Al-Bab, 2011; Njoku, 2006). 

O amazigh é a língua mais antiga do Magrebe cuja existência é atestada em documentos 

arqueológicos como existente desde 3.000 anos a.C.. Atualmente, em Marrocos, é falada nas 

áreas rurais mas também nas cidades, principalmente após o êxodo rural. Em Marrocos o 

amazigh divide-se em três dialetos centrais: o Tarifit, mais falado no nordeste, e o Tamazight, 

que predomina no Médio Atlas, na região setentrional do Alto Atlas e na região sudeste, 

sendo cada um falado por cerca de 3 milhões de marroquinos; e, finalmente, o Tachelhit, 

falado por cerca de 8 milhões de pessoas, dominante na parte meridional do Alto Atlas e na 

região sudoeste (Maddy-Weitzman, 2011; Maroc, 2006a, 2006b; Maroc, 2011; Njoku, 2006). 

O amazigh, ou berbere como é muitas vezes chamado, é uma língua essencialmente oral, mas 

tem havido esforços no sentido de estabilizar e definir a escrita que já é ensinada nalgumas 

escolas. Para os adultos mais velhos das regiões de montanha, que não frequentaram a escola 

e não aprenderam o árabe, a língua constitui uma barreira de comunicação e um fator de 

exclusão, nomeadamente na relação destes com instituições oficiais. 

O francês, por sua vez, continua a ser uma língua bastante utilizada principalmente nos 

sectores da administração e educação. É também a língua utilizada pelos políticos ou 
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representantes do país no estrangeiro e, embora o território tenha sido também colonizado 

pelos espanhóis, o espanhol é uma língua muito pouco utilizada, sendo essencialmente 

utilizada nas regiões meridionais do Sara e nalgumas cidades do norte (Maroc, 2006b).  

Embora as influências culturais europeias ainda existam, é a ideologia e os costumes 

muçulmanos que permeiam a vida dos marroquinos desde a forma como explicam a realidade, 

como o país funciona e como refletem sobre o futuro (Njoku, 2006).  

 

2.3 O turismo e a montanha em Marrocos 

Em Marrocos o turismo é uma das atividades de maior importância para o desenvolvimento 

das regiões e para a economia do país. Em 2012, com um total de 9,4 milhões de turistas 

internacionais, o sector turístico contribuiu em 6,9% para o PIB do país, sendo igualmente um 

excelente gerador de emprego - 500.000 empregos diretos, correspondendo a quase 5% do 

total de postos de trabalho (HCP, 2013).  

Desde os primeiros passos nesta atividade, com ações pioneiras desenvolvidas pelo Marechal 

Lyautey9 logo no primeiro quartel do século XX (Hillali, 2007), o turismo já confirmou tratar-

se de um sector capaz de aproveitar os recursos naturais e culturais existentes como meios 

para a criação de infraestruturas, de equipamentos e de emprego. O turismo tornou-se 

também, na maior parte do país, num vetor de mudança estrutural capaz de promover o 

empreendedorismo nas atividades diretamente relacionadas com o turismo, como por exemplo 

o alojamento, restauração e lazer (HCP, 2006). 

Antes do protetorado francês, a hotelaria em Marrocos limitava-se a albergues tradicionais 

(fondouks). Foi com base na hotelaria francesa que depois de 1921 se começaram a construir 

os primeiros hotéis. Após a independência, Marrocos contava não só com uma tradição 

turística mas também com um conjunto de equipamentos hoteleiros que permitiram olhar para 

esta atividade, depois de 1965, como adjuvante ao equilíbrio da balança de pagamentos e 

como um sector chave para o desenvolvimento do país. Esta opção foi concretizada pelo 

governo no desenvolvimento contínuo de infraestruturas de acolhimento e por políticas de 

encorajamento ao investimento neste sector, nos vários planos de desenvolvimento económico 

e social que se seguiram em Marrocos (HCP, 2006). Em 1965, o governo assumiu o turismo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Louis Lyautey foi o primeiro general-residente francês em Marrocos entre os anos de 1912 - 1925. 
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como um ministério independente, dada a sua importância, destacando a preocupação especial 

com a regulamentação das profissões turísticas, com a formação profissional, com a melhoria 

de infraestruturas rodoviárias e aeroportos, com os acessos às praias e equipamentos nas 

mesmas, com a criação de postos de informação turística e melhoria dos locais turísticos. 

Estes esforços foram ainda acompanhados por iniciativas de incentivo ao investimento 

privado no turismo nomeadamente redução fiscal e facilidade no acesso a crédito específico 

para o sector (HCP, 2006). 

Entre os anos de 1992 e 1996, o país verificou praticamente uma estagnação na procura 

internacional e no tecido empresarial turístico em resultado da redução dos apoios do estado 

ao sector. Em 1995, as políticas para o turismo foram reavaliadas e definiram-se novas 

estratégias de desenvolvimento, para os anos seguintes, nomeadamente o desenvolvimento de 

novos produtos balneares, melhoria na relação qualidade/preço dos produtos e serviços, 

profissionalização do sector, dinamização do investimento e reforço na promoção do país 

(HCP, 2006). Depois do ano 1998, o principal objetivo do estado marroquino tem sido o 

desenvolvimento da oferta turística inserida num quadro de competitividade bastante elevada, 

na zona do Mediterrâneo. 

Marrocos situa-se numa zona geoestratégica de grande conflito a várias dimensões 

(económica, social, politica, religiosa e cultural), suscetíveis de gerar situações de violência 

ou terrorismo, que têm o poder de alterar significativamente os fluxos turísticos. No entanto, e 

devido a estratégias que incentivam ao diálogo e que promovem as alianças interculturais, 

Marrocos tem conseguido atenuar bastante esta ameaça relativamente ao que sucede nos 

países vizinhos, pelo que constitui um destino turístico importante no contexto do Magrebe.  

Marrocos possui todos os recursos necessários para se desenvolver neste domínio e mesmo 

num contexto marcado pela difícil conjuntura económica mundial que tem afetado os seus 

principais mercados emissores de turismo, especialmente na Europa, o número de turistas 

internacionais que visitam o país e as receitas geradas por estes, têm aumentado (HCP, 

2012a). Até 2020, Marrocos tem como objetivo duplicar o número de turistas internacionais, 

pretendendo colocar-se entre os vinte maiores destinos turísticos do mundo e destacando-se 

como destino de referência do turismo sustentável na região do Mediterrâneo (MTM, 2012). 

Consciente do potencial dos seus recursos naturais e culturais, Marrocos criou a Carta de 

Turismo Sustentável, apresentando o turismo responsável como a direção a tomar neste sector 

económico. Neste documento é destacada a importância de respeitar os valores culturais e 
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naturais, defendendo um turismo com pilares éticos e de sustentabilidade, sem provocar a 

padronização e empobrecimento das regiões (CMTR, n.d.). 

Numa gestão territorial que pretende basear-se na governança e na integração dos vários 

intervenientes locais, Marrocos tem apostado em programas estruturais na área do turismo que 

pretendem incentivar a criação de um portfólio de produtos diversificados, destacando os 

vários pontos fortes de cada região (MTM, 2012). Além do potencial marítimo devido aos 

vários quilómetros de costa, o interior de Marrocos tem um elevado potencial para o turismo 

cultural, focado na rede de cidades históricas, algumas das quais com as suas medinas 

classificadas como património da humanidade pela UNESCO, como Fés e Marraquexe. 

Menos desenvolvido, mas com grande potencial, é ainda o turismo relacionado com os meios 

rurais e de montanha.  

Na realidade, a paisagem de montanha é o que mais diferencia Marrocos dos países vizinhos e 

é na montanha que se encontram as raízes do país e os pilares da cultura berbere (Mutin & 

Durand-Dastès, 1995). A cordilheira do Atlas, que atravessa o Magrebe e que se  estende por 

2.400 km através de Marrocos, Argélia e Tunísia, tem os pontos de maior altitude em 

Marrocos. Berço de várias dinastias berberes e porta de entrada para o comércio entre o Sara e 

a Bacia do Mediterrâneo, a montanha é, física e socialmente, a espinha dorsal de Marrocos 

(Stoffel, Monbaron, & Maselli, 2002). Espaço de refúgio e conhecida pela sua rebeldia face 

aos poderes hegemónicos árabe e francês, que se instalaram e irradiam das cidades, a 

montanha distingue-se pelas suas estruturas sociais tribais mantidas sempre independentes no 

decurso da história do país (Edwin, 2001).  

A montanha em Marrocos é formada por uma sucessão de cordilheiras dispostas em 

semicírculo na direção nordeste-sudoeste, desde o Rif e o Médio Atlas, a norte, ao Anti-Atlas 

a sul, passando pelo Alto Atlas, ao centro. No seu conjunto, formam uma barreira natural que 

separa um “mundo mediterrânico" e mais povoado a noroeste (onde se encontra cerca de 9/10 

da população) do amplidão despovoada do grande deserto de areia a sudoeste. Não obstante, a 

montanha marroquina caracteriza-se pela elevada densidade populacional, com uma média de 

47 habitantes por km2 e cerca de 6,9 milhões de habitantes, de um total de 31 milhões de 

pessoas que habitam em Marrocos (Boujrouf, 1996; Sebti, et al., 2009). 

O Alto Atlas, com cerca de 700 km de comprimento a uma largura que varia entre os 70 e os 

100 km, pode dividir-se em duas partes diferentes do ponto de vista do seu relevo: uma parte 
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a ocidente, mais estreita e de maior altitude, que culmina no Toubkal, o pico mais elevado de 

Marrocos (4.165 m), e uma parte oriental, onde a montanha se alarga e se vai ramificando em 

cordilheiras menores até chegar ao planalto próximo da fronteira com a Argélia, sendo o 

M'Goun o pico mais elevado desta secção (4.071 m) e o segundo mais elevado de Marrocos. 

É uma região de vida dura e com invernos rigorosos, onde a população se fixa essencialmente 

nos vales, dedicando-se a atividades como a agricultura e a pastorícia, esta tradicionalmente 

baseada na transumância entre as planícies e a alta montanha (Mutin & Durand-Dastès, 1995). 

Embora exista um esforço contínuo para melhorar as condições de vida nas montanhas, o 

acesso a estas mantém-se dificultado pelas estradas ainda em terra batida e sem alcatrão, ou 

mesmo inacessíveis por meios de transporte motorizado, pela escassez de transportes públicos 

regulares, bem como de eletricidade, e sem acesso a sistemas de saúde (Stoffel, et al., 2002). 

Pela sua dimensão, a montanha é um elemento essencial no espaço marroquino e, embora 

periférica e marginal, sofrendo de isolamento e de carências em serviços públicos e sociais 

(Boujrouf, 2005), detém um património natural e cultural notável, muito graças às tradições 

das populações locais, reveladoras de uma atitude de grande respeito pelo ambiente e 

experiência no uso sustentável dos recursos locais (Edwin, 2001). Pelas suas características, 

todo o maciço do Atlas é atrativo como recurso turístico, especialmente para as formas de 

turismo associadas à natureza, à cultura e à aventura, sendo uma das suas principais vantagens 

a beleza e diversidade de paisagens.  

O turismo de montanha, propriamente dito, surgiu em Marrocos principalmente como 

resposta às necessidades de lazer dos franceses que passaram a residir no país durante o 

protetorado e, posteriormente, dos que para aí se deslocavam em programas de cooperação. 

Foi em resposta a essa procura que se criaram as primeiras infraestruturas de apoio ao turismo 

nas montanhas, nas quais se contam a definição de percursos de travessia no Alto Atlas, a 

construção de refúgios de montanha, e a criação da estância de esqui de Oukaimeden 

(Boujrouf, 1996). A atividade turística na montanha foi ainda auxiliada pela abertura de vias 

rodoviárias que, atravessando a montanha, vieram facilitar o acesso a diversos pontos e 

estimularam o aparecimento de hotéis e albergues (Dresh, 1938 cit. por Bellaoui, 1986, 2003). 

Seguindo o exemplo do sucedido na Argélia e na Tunísia, alguns franceses, durante o 

protetorado, tiveram a iniciativa de criar a Société de Géographie du Maroc (SGM) em 1916, 

onde foi criada uma secção especifica para o turismo e que tinha como objetivos organizar 

excursões de carácter científico e turístico para os seus membros, identificar novos circuitos e 
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propaganda turística. Neste período foi também criada em Marraquexe uma secção do Club 

Alpin Français (CAF) e o Comité de Tourisme de la Région de Marrakech, que em 1921, 

passaria a ser o Syndicat d'Initiative et de Tourisme de Marrakech (SITM) e que tinha como 

objetivo a propaganda turística e a melhoria das infraestruturas dos sítios turísticos. O SITM 

teve também um papel essencial no desenvolvimento e promoção da montanha marroquina 

entre os anos de 1920 e 1930 ao focar-se na definição de rotas turísticas em montanha, 

colocação de sinalética e a melhoria das infraestruturas de alojamento através da construção 

de refúgios de montanha. Por outro lado, o boletim de informação emitido na altura pela 

SGM, divulgando as excursões organizadas pelo CAF, terão contribuído largamente para a 

promoção turística da região do Alto Atlas (Zytnicki & Kazdaghli, 2009). 

Por causa das difíceis acessibilidades, o Alto Atlas permaneceu até cerca de 1920 

praticamente desconhecido e reservado aos comerciantes (Bellaoui, 1986). A partir dessa data 

vários viajantes franceses começaram a percorrer o Atlas, com o objetivo de o estudar, 

nomeadamente engenheiros, investigadores e militares, embora se tenham focado mais na 

região do Toubkal.  

Nos anos de 1940, já existia no Atlas muitas das condições necessárias à atividade turística, 

nomeadamente: alojamento, restauração, caminhos sinalizados, estradas de acesso e estâncias 

de desportos de inverno. Além disso, também já existia um conjunto de instituições 

(sindicatos de iniciativa, SGM, CAF, etc.), umas de carácter privado e outras publicas, que se 

encarregavam da gestão deste sector e inclusive, dos equipamentos a ele associados, como o 

caso dos refúgios de montanha.  

Mas após a independência do país, o turismo de montanha foi um pouco abandonado, em prol 

do turismo balnear e cultural, embora continuasse a existir, essencialmente pela iniciativa do 

CAF e de operadores turísticos franceses e ingleses. O estado apenas voltou a sua atenção 

para este tipo de turismo em 1987 ao criar um departamento específico para a montanha, 

dentro do Ministério do Turismo. Esta iniciativa parece ter sido um dos resultados do Project 

Haut-Atlas Central (PHAC), projeto piloto nas áreas de agropecuária, artesanato e turismo, 

criado no quadro de uma política de cooperação franco-marroquina, no período de 1983 a 

1993 (Zytnicki & Kazdaghli, 2009). O PHAC foi um programa fruto de reflexões sobre a 

montanha e como esta poderia ser desenvolvida, com base na introdução do turismo. Este 

programa foi a experiência piloto e serviu de base para pensar outros programas nesta área. 

Durante a sua execução, o PHAC focou-se no desenvolvimento estruturado da atividade 
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turística, especialmente na zona de montanha do Alto Atlas, com um papel especialmente 

importante na região de Azilal. Foram desenvolvidas formações relativas às profissões 

associadas ao turismo de montanha, encorajou-se a criação de estruturas comerciais para 

comercializar os produtos turísticos relacionados com a montanha, como agências de viagens, 

alojamento e centros de informação. Além disso, ainda forneceu apoio à organização da 

legislação relativa a estas áreas e a estudos e inventários relativos aos potenciais locais com 

interesse na montanha. Sob este projeto foi também construído um conjunto de infraestruturas 

de apoio à atividade, nomeadamente, o centro de formação em Tabant, refúgios de altitude, 

circuitos de caminhada e seleção de futuros alojamentos nas aldeias. 

A gestão da atividade turística em montanha foi sempre baseada no modelo francês, tendo-se 

procurado reproduzir então o modelo da Grande Travessia dos Alpes10, pensando 

principalmente nos desejos dos clientes europeus que procuravam as caminhadas em 

montanha (Boujrouf, 1996). A montanha outrora reservada aos apaixonados pela caminhadas 

e pelo alpinismo vê a sua procura aumentar e diversificar-se, de modo que, às caminhadas e 

ao esqui, passou a juntar-se também um turismo de excursões para visitar a montanha e um 

turismo interno alimentado por citadinos marroquinos das classes médias que procuram locais 

mais frescos durante os meses de verão. 

Das várias atividades que se praticam na montanha em Marrocos, a caminhada (com ou sem 

mulas, ou esqui) é a que mais adesão tem e aquela que melhor se adapta ao meio e aos 

recursos naturais e humanos do Alto Atlas, privilegiando o contacto com as populações 

locais, as suas tradições e os seus costumes (ONMT, 2007). Mas, muito embora a montanha 

marroquina e as suas comunidades locais sejam hospitaleiras, os itinerários não são, na maior 

parte das vezes, evidentes e o contacto com a população é dificultado pela barreira linguística 

(poucos locais falam idiomas europeus, ou mesmo árabe, como se disse). Além disso, as 

cartas topográficas, que são um instrumento importante para os turistas que caminham na 

montanha, e embora cubram todo o país, são muito difíceis de obter (OMT, 2002), uma vez 

que, ou não se encontram para compra, ou as que se encontram são bastante antigas e 

desatualizadas. Graças às novas tecnologias, esta dificuldade tende a reduzir-se pela 

possibilidade de obter documentação on-line, mas ainda assim, torna-se aconselhável os 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 A Grande Travessia dos Alpes (GTA) foi criada nos anos de 1970, é um percurso sinalizado para caminhadas 
de longa distância nos Alpes e liga o lago de Genève (Lago Lemano) ao Mediterrâneo, num percurso de 620 km. 
Além de sinalizado, ao longo do percurso é possível encontrar alojamento, devidamente preparado para receber 
os praticantes desta atividade. 
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turistas recorrerem a serviços de guias de montanha devidamente credenciados e formados no 

CFAMM (Centre de Formation aux Métiers de Montagne), localizado em Tabant, no vale Aït 

Bouguemmez, e único em Marrocos (ONMT, 2007).  

Entre os anos de 1960 a 1980, a grande parte dos projetos desenvolvidos no sector turístico 

foram levados a cabo pelo Estado. Embora existisse algum investimento privado, os 

investidores não se mostravam muito interessados em projetos em zonas marginais, 

consideradas pouco promissoras e sem interesse suficiente para rentabilizar os investimentos 

(Boujrouf, 2014). Embora não se tenham encontrado dados precisos acerca da importância do 

turismo de montanha em Marrocos, um estudo realizado em 2002, pelo Ministério da 

Economia, das Finanças, da Privatização e do Turismo de Marrocos para a OMT, estima que 

num universo de 4.293.240 turistas internacionais no ano 2000, cerca de 130.000 fizeram 

turismo em zonas rurais, mas destes, apenas 40.000 visitaram os maciços montanhosos de 

Marrocos. O mesmo estudo indica ainda que para cada turista que viaja para as montanhas, 

existem dois turistas que vão para a região do deserto (OMT, 2002). 

Apesar do turismo rural e de montanha se ter vindo a desenvolver em Marrocos, a parte 

correspondente à montanha ainda representa, como se constata nos números acima citados, 

uma parcela muito pequena no total do turismo marroquino. Por outro lado, o plano 

estratégico para 2020 elaborado pelo Ministère de l'Agriculture, des Pêches Maritimes et de 

Développement Rural veio confirmar que a ajuda do turismo para o desenvolvimento local 

não foi generalizada existindo ainda grande pobreza e disparidades entre a cidade e as zonas 

rurais (Hamza & Ramou, 2010), apesar das iniciativas e projetos já desenvolvidos. 

Depois de 2001, a estratégia de desenvolvimento para o turismo rural na região do Alto Atlas 

passou a apoiar-se no conceito de Pays d'Accueil Touristique (PAT), baseando-se na 

diversidade geográfica, cultural e natural, com o objetivo de estruturar a oferta e a procura do 

turismo rural, a criação e diversificação de oportunidades de emprego e estimular uma maior 

geração de riquezas para as comunidades locais, reduzindo os efeitos da pobreza (Maroc, 

2010). Com base neste conceito o país foi dividido em oito grandes áreas temáticas sendo 

uma delas o "Pays du Haut Atlas" e que compreende as partes: central, na região das 

províncias de Azilal e de Beni Mellal; oriental, na região do planaltos de Imilchil; e ocidental, 

cobrindo as províncias de Al Haouz, de Chichaoua e uma parte de Taroudant. O Aït 

Bouguemmez integra-se na parte central. 
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3 - O Aït11 Bouguemmez 

 3.1 Localização e caracterização geográfica  

Bouguemmez é uma das várias maneiras possíveis de grafar o nome do vale que é objeto de 

estudo neste trabalho. Outras formas alternativas que também aparecem são, por exemplo, 

Bou Gmez, Bougmez, Bou Guemes, Bougmez e Bouguemez. Esta indefinição resulta da 

difícil tradução entre as três línguas que circulam comummente em Marrocos: o tachelhit 

(dialeto berbere essencialmente oral, cuja escrita pictográfica começou a ser reintroduzida 

recentemente), o árabe (onde a grafia mais comum apresenta várias lacunas) e o francês (mais 

rica em elementos fonéticos) (Cheylan, 2006). O Aït Bouguemmez, que em português 

significa “vale feliz”, tomou este nome provavelmente por se tratar de um oásis verde, de 

água abundante e agricultura viçosa, encravado numa região rude de montanha, muito 

acidentada, de encostas íngremes, nuas e profundamente ravinadas, e solos pobres, secos e 

pedregosos.  

Situado no coração do Alto Atlas Central, mais propriamente na província de Azilal, a 240 km 

de Marraquexe (figura 3.1), numa viagem que dificilmente se faz em menos de 4h30’ de 

carro, o vale corresponde a uma única unidade administrativa territorial: a Comuna Rural 

(CR) de Tabant. O Aït Bouguemmez é um vale de montanha, onde as altitudes variam entre 

os 1.800 e os 2.200 metros. Estende-se por cerca de 30 km de comprimento e está encaixado 

no maciço do M'Goun, com a Jbel Azourki a sul, e as Jbel Rhat e Anghmar a este, montanhas 

que ultrapassam os 3.000 metros de altitude. Este vale tem a particularidade de ter uma 

bifurcação, dividindo-se em dois vales e dando-lhe uma configuração singular em forma de 

"Y". Estes dois vales, são separados por uma crista montanhosa com altitudes que variam 

entre os 1.900 e os 2.400 metros, e ambos terminam em circos de erosão.   

Com um clima tipicamente mediterrâneo de montanha, afetado pela altitude e 

continentalidade, caracteriza-se por invernos não muito longos mas bastante rigorosos, em 

que as temperaturas descem a valores negativos e há precipitação frequente na forma de neve, 

perdurando no solo por longos períodos, e verões quentes e secos. A amplitude térmica anual 

é elevada, com temperaturas que vão dos -15º C aos +45º C (Auclair, Baudot, Genin, 

Romagny, & Simenel, 2011; Hammi, Simonneau, Alifriqui, Auclair, & Montes, 2007). A 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 "Aït" significa "àqueles" no sentido de pertença social ou territorial, permitindo a identificação de pessoas e 
tribos. 
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neve e o gelo constantes no inverno são uma condicionante à agricultura, limitando muito em 

particular o cultivo de árvores de fruto (Riaux, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 - Localização do vale Aït Bouguemmez. Fonte: (Flesselles, 2009)  
 

 

Considerado por muitos que nele vivem e por outros que o visitam como inigualável em todo 

o Marrocos, devido à sua configuração em "Y" e às suas características, o vale alberga cerca 

de 1.900 habitações distribuídas por perto de 30 aldeias, com uma população de 

aproximadamente 13.000 habitantes (Auclair, et al., 2011; HCP, 2012b) que partilham e 

gerem um conjunto de recursos naturais comuns: água (permitindo a irrigação de 1.600 ha de 

terreno), florestas, rotas de altitude e uma paisagem que de certa forma contribui para a 

existência de atividade turística (Cheylan, 2006). 

Com uma orientação nordeste-sudoeste e situado numa das principais rotas históricas de 

transumância, este vale tem o seu centro aproximadamente na aldeia de Tabant, onde se abre 

um braço lateral, dando-lhe o seu formato em "Y" (figura 3.2). Embora não seja o centro 
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geográfico, Tabant é de certa forma o centro económico do vale pois é nesta aldeia que se 

encontra o souk e se realiza o mercado semanal, os serviços administrativos como a caïdat, os 

correios, a farmácia, o hospital, o liceu, o Centre de Formation aux Métiers de Montagne 

(CFAMM) e um posto da gendarmerie (atualmente estão em construção, um novo liceu que 

permitirá aos jovens estudarem no vale até irem para a universidade e um novo posto da 

gendarmerie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Grupos sociais e aldeias do Aït Bouguemmez. Fonte: (Riaux, 2006) 
 

 

Devido à sua localização e ao difícil acesso, o Aït Bouguemmez permaneceu isolado até 

muito recentemente, seduzindo montanhistas e viajantes aventureiros, como por exemplo 
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André Fougerolle12 e Titouan Lamazou13. Até aos anos de 1990, época em que o alcatrão 

chegou ao vale, o seu acesso durante o inverno era dificultado pela neve, ficando por vezes 

totalmente inacessível, pelo menos de carro. Atualmente o acesso ao exterior é possível não 

só pela existência da estrada que liga Azilal ao vale, mas também facilitado pela eletricidade, 

agora presente ao longo de todo o vale, e que abriu uma janela ao mundo - a televisão. O 

telefone, e mais recentemente as redes móveis de comunicação e a internet, vieram também 

ajudar no acesso a um mundo diferente e encurtar a distância do Aït Bouguemmez. 

 

 3.2 Uma sociedade berbere 

Os berberes representam os habitantes mais antigos do Norte de África e identificam-se 

primordialmente pela língua, mas também pelos seus costumes e cultura. Essa identidade 

forte traduziu-se numa resistência tenaz à invasão e hegemonia árabe e antes da colonização 

francesa, o Aït Bouguemmez era considerado uma região "tribal dissidente" que se colocava à 

parte do controle do Estado (Romagny, Auclair, & Elgueroual, 2008).  

O povo berbere é originalmente animista, com cultos associados à natureza, mas com a 

islamização a maioria desses cultos desapareceram, ou ficaram escondidos aos olhos dos 

visitantes. Os traços desta antiga religião ainda se percebem de forma ténue na sua expressão 

artista, geométrica e com referências a elementos da natureza, ou na referência a elementos 

sagrados, como árvores. Apesar da incorporação do domínio islâmico nas tribos berberes não 

ter sido pacifica, o islão vai ganhando importância e começa a tornar-se num elemento muito 

presente nas suas vidas.  

Povoado por grupos de cultura berbere de origens diversas e descendentes das tribos nómadas 

que conduziam as caravanas do Sara para o norte do Atlas, é possível encontrar no Aït 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 André Fougerolles: Engenheiro que depois da II Guerra Mundial ficou encarregue de inventariar os recursos 
hidroelétricos de Marrocos o que lhe permitiu conhecer bastante bem toda a cordilheira do Alto Atlas. Já amante 
da montanha descobre nesta território grandes potencialidades para a pratica do montanhismo. Membro fundador 
e posteriormente presidente da secção de Casablanca-Marraquexe do Club Alpin Francais, deu a conhecer 
muitos dos percursos possíveis de realizar a pé no Alto Atlas, desconhecidos até então. Foi também graças à sua 
determinação e persistência que foi construído o Centre de Formation aux Métiers de Montagne em Tabant.  
13 Titouan Lamazou: viajante, artista e escritor francês, nasceu em Casablanca (Marrocos) a 11 de julho de 1955. 
Em 2003 foi nomeado artista da UNESCO para a paz. O seu trabalho é enormemente conhecido pelos retratos 
femininos feitos entre os anos de 2001 e 2007 no projeto "Zoé-Zoé, Femmes du Monde". Viveu com a sua 
mulher, durante um ano, no Aït Bouguemmez, do que resultou o livro "Un hiver berbère. Journal d'un séjour 
dans le Haut-Atlas". 
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Bouguemmez os três principais dialetos berberes, embora o mais frequente seja o Tachelhit.  

Composto originalmente por várias tribos sem um ancestral comum (Lecestre-Rollier, 1992), 

três grupos em particular se destacam no vale, cada um dominando uma diferente secção: os 

Aït Hakim na área mais alta, a nordeste; os Aït Mihiya, na área mais baixa, a sudoeste; e os 

Aït  Ouriat, na área central. A secção de Aït Imi a Rbat, apresenta no entanto, um mosaico um 

pouco mais complexo, com aldeias pertencentes a três diferentes grupos (figura 3.2). No Aït 

Bouguemmez existem também dois colos que ainda continuam a ter importância para a 

prática da transumância: um deles é controlado pelos grupos que compõem a secção de 

Tabant a Rbat e o outro, pelo grupo Aït Ouriat (Cheylan, 2006). 

A área de maior altitude a nordeste, compreende de forma geral um dos principais grupos 

sociais do vale, os Aït Hakim (figura 3.2), que durante longo tempo viveram em violenta 

oposição com os Aït Mihya e os Aït Ouanougdal. Esta contenda apenas se resolveu durante o 

protetorado francês. Depois de resolvida, o poder colonial estabeleceu o centro administrativo 

e comercial do território em Tabant (território dos Aït Mihya), alimentando de alguma forma 

uma maior marginalização da secção do vale em que se encontravam os Aït Hakim (Pezelet, 

1997). Os grupos existentes neste período de guerras definiam-se essencialmente pelas 

alianças criadas; atualmente, é a exploração e gestão conjunta dos recursos comuns, o que os 

define. 

O vale contou também no passado com a presença de uma comunidade judaica numerosa, 

atualmente desaparecida. Essa presença no vale perdurou ao longo de muitas gerações. O 

isolamento do Aït Bouguemmez ofereceu-lhes ao longo de séculos condições de refúgio, 

permitindo-lhes manter em segurança o seu culto e modos de vida. Embora vivessem 

segregados em aglomerados próprios, ou em "bairros" específicos de certas aldeias maiores, 

como Aït Sellam, Aït Imi, ou a parte antiga de Tabant, participavam da vida económica e 

social do vale, vivendo em harmonia com as populações berberes. Nos anos imediatos à 

fundação do Estado de Israel, no seguimento da política ativa de imigração promovida pelas 

autoridades israelitas (Lei do Retorno), gerou-se um êxodo intenso que em pouco tempo levou 

ao desaparecimento integral dessa comunidade judaica. As aldeias judias, embora não se 

encontrem hoje em dia abandonadas, têm algumas casas vazias, pertencentes à famílias 

judaicas que dali saíram, resistindo como única memória dessa presença antiga. 

As tradicionais sociedades berberes na montanha marroquina têm sido governadas e 

organizadas espacial, económica, cultural e socialmente pelas tribos, que constituem as 
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estruturas competentes para decidir e agir no que diz respeito às ações comunitárias locais e 

regionais (Boujrouf, 1996). No Aït Bouguemmez a organização social ainda é feita de grupos, 

equivalentes às antigas tribos, e com um conjunto de regras específicas que nem sempre são 

fáceis de discernir e delimitar por quem vem de fora. No vale, estes grupos estão formados 

com base nos recursos naturais partilhados e são dotados de fronteiras muito flexíveis, 

permitindo inclusive que algumas aldeias não façam parte de nenhum grupo (como 

Ibaqliouene), ou que possam mesmo trocar de grupo (como os Aït Ouanougdal, pertencentes 

antigamente aos Aït Ouriat) (Auclair, et al., 2007). 

O território está organizado em aldeias, facilmente identificáveis, localmente designadas pelo 

termo douar, e esta é a unidade central de organização social e territorial. Na sua maioria, 

essas aldeias obedecem a um mesmo modelo de organização espacial comum, com um centro 

onde se encontram as infraestruturas comuns a praticamente todas as famílias, como a 

mesquita, o celeiro coletivo, e o principal acesso à água para uso doméstico. O douar por sua 

vez, é composto por várias núcleos familiares patriarcais (takat14), agrupados por uma ou mais 

linhas de parentesco (ighs15).  

Originalmente, o douar era administrado pela jmâa16, assembleia da aldeia, com a função de 

coordenar todo o planeamento de trabalhos e organização de espaços com interesse 

comunitário, nomeadamente os caminhos, os canais de rega, as barragens, a limpeza de 

terrenos, manutenção de mesquitas, escolas, souk e celeiros comunitários (Boujrouf, 1996). 

Estas assembleias continuam a existir na maior parte das aldeias e a realizar-se semanalmente 

(normalmente na mesquita), onde são tomadas decisões relativas às questões da sua 

competência (como por exemplo a gestão de pastagens, o uso da floresta, da água, os conflitos 

da comunidade relacionados com os bens comuns ou entre famílias) geralmente na forma de 

consenso (Riaux, 2006). Por vezes, o consenso pode ser um tanto forçado pela posição dos 

chefes das famílias com mais poder, e neste caso a decisão é definida pelos "poderosos" e 

aceite pelos restantes (Auclair, et al., 2007). A jmâa constitui-se assim um local privilegiado 

de negociação e de troca, baseado essencialmente no costume. A jmâa tem também por 

função, fazer cumprir o costume e a lei, resolvendo os conflitos mais simples. Os conflitos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Takat: Refere-se a um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto (família), mais concretamente, que fazem 
uso da mesma cozinha, do mesmo lume. 
15 Ighs: Termo que se refere à família, mas enquanto grupo de pequenas unidades patriarcais (takat), unidas 
normalmente por uma linhagem comum. 
16 Jmaâ: assembleia dos chefes de família de uma aldeia ou de várias aldeias. 
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não resolvidos aqui, são levados ao caïd17, ou a tribunal. As decisões tomadas na jmâa são 

consideradas como coletivamente aceites e, atualmente, registadas num documento que fica 

na caïdat para servir de base à arbitragem de assuntos do douar, se necessário. 

A taqbilt, termo que significa "tribo", é nos dias de hoje e aqui, utilizado para designar uma 

unidade sociopolítica de gestão, normalmente relativa ao douar, ao qual estão associados os 

espaços de pastoreio e as nascentes. As decisões relativas à taqbilt são tomadas no seio da 

jmâa, o seu órgão de gestão. Existe também a chamada "grande Taqbilt", em referência a um 

grupo de douar-s, com respetivas taqbilt-s, que se podem reunir em frações de tribos 

(subtribos), como neste caso os Aït Hakim, os Aït Mihiya e os Aït  Ouriat, ou mesmo no que 

se poderia chamar de tribo: os Aït Bouguemmez (figura 3.3).     

O Aït Bouguemmez tem mantido muitas das características do funcionamento das tradicionais 

sociedades berberes (Auclair, et al., 2011) e apenas no século XX se começou a verificar a 

envolvência e intervenção do estado moderno através das administrações locais, preservando 

a sua unidade e integração nacional mas, tentando seguir em paralelo, as praticas já existentes 

no terreno (Boujrouf, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 - Organização social no Aït Bouguemmez. Elaboração própria. 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Caïdat, caïd: Atualmente em Marrocos o caïd é o representante do governo central na caïdat, que é a menor 
unidade territorial do Estado. 
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Em 1980 foi criada a caïdat de Tabant que cobre a Comuna Rural (CR) de Tabant mas 

também uma outra, a dos Aït Bou Oulli, um vale vizinho. O caïd, nomeado pelo Ministério do 

Interior e representante local deste, desempenha as funções de juiz, em delitos menores, 

resolução de conflitos e, de forma geral, o controle das atividades desenvolvidas nas aldeias. 

As atuais CR, são o resultado da transformação das anteriores Comunas Administrativas 

criadas durante o protetorado, para substituir as Taqbilt das tribos. No Aït Bouguemmez, a 

CR criada compreende estritamente os grupos sociais aí inseridos.  

A introdução da caïdat no território veio trazer algumas alterações à organização local. Já na 

década de 1990, o Estado tentou acrescentar um nível final de controle administrativo nas 

aldeias, através do naïb (assistente), pois, dado que na época já existiam os chefes, na 

organização comunitária das aldeias, o Estado pretendia que as suas funções passassem a ser 

desempenhadas em paralelo com o representante do caïd no douar. No entanto, várias aldeias 

opuseram-se à criação deste elemento de ligação entre eles e o caïd (Riaux, 2006).  

A organização local acabou por ficar um pouco diferente, e atualmente, o caïd é assistido nas 

suas funções por dois auxiliares (chioukh): um cheikh dos Aït Mihya e outro cheikh dos Aït 

Hakim, que o informam sobre o que vai acontecendo localmente e fazem aplicar as instruções 

das autoridades locais, e que, por sua vez, são auxiliados por vários assistentes, um em cada 

aldeia (naïb, por vezes também designado de moqadem) (Faïz, 2007). O naïb é designado pela 

jmâa, mas baseado em critérios diversos (Cheylan, 2006). 

Embora esta seja a organização mais frequente, algumas aldeias não a seguem 

completamente, não existindo nalgumas aldeias a jmâa ou a figura de naïb, principalmente 

por não concordarem com determinadas nomeações ou resultados da resolução de conflitos. 

Em resultado disso, nessas aldeias criaram-se os Conselhos de Aldeia ou Associações, com 

funções similares.  

Os anos de 1990 trouxeram ainda outras mudanças no modelo de gestão territorial do vale 

marcadas pelo aparecimento de novos atores, como, por exemplo, as associações de 

desenvolvimento local e as cooperativas. De acordo com Tizza (2012), em 2012 o vale 

contava com 47 associações e cooperativas especializadas em áreas diversas como a produção 

de artesanato (tecelagem de tapetes de lã, costura), a produção agrícola (apicultura, irrigação, 

criação de caprinos, o plantio de pomares) e na transformação de produtos (compota de maçã, 

de nozes e mel, queijo). Além disso, têm desenvolvido serviços e atividades de formação, 
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dirigidas à comunidade local (cursos de alfabetização, escolarização de meninas). 

Estes novos atores vieram contribuir também para uma menor dependência do estado, e 

paralelamente, para um papel mais ativo da sociedade civil. Estas alterações foram ainda 

acompanhadas de uma diversificação das estratégias familiares de sobrevivência, 

nomeadamente com o aumento das práticas de pluriatividade, associando por exemplo a 

agricultura e pastorícia ao turismo, e pela emergência de novos "notáveis", principalmente em 

resultado da melhoria da situação económica de algumas famílias (Romagny, et al., 2008). 

No que se refere ao calendário, a comunidade local não esquece o tradicional berbere, que não 

é islâmico nem gregoriano, e que se baseia essencialmente nos ciclos das atividades agrícolas, 

sendo uma herança do antigo calendário juliano (resultante do tempo da ocupação romana). O 

calendário ainda utilizado tem início no ano de 950 a.C., data aproximada da ascensão de 

Sheshonk I, faraó berbere, fundador da 22ª dinastia do Egito (Maddy-Weitzman, 2011). 

 

 3.3 Atividade económica tradicional 

Embora nas últimas décadas tenham surgido outras atividades, essencialmente associadas ao 

turismo, o povo berbere que vive no Aït Bouguemmez é tipicamente agropastoril (nómadas 

ou sedentários) (Auclair, et al., 2011), com uma vida essencialmente ritmada pelas colheitas e 

pelas estações do ano. 

Marcado por uma paisagem de contraste entre as encostas secas e um vale verde bem irrigado, 

a neve é uma constante no inverno, obrigando a uma agricultura dinâmica e adaptada tanto 

aos rigores do clima como às características hidrográficas. Os agricultores aproveitam assim 

uma rede de canais de água que permite desenvolver uma agricultura intensiva e variada, 

composta de cereais e vegetais para seu consumo e comercialização, mas também de 

forragens para os animais. Nalgumas famílias, a agricultura tornou-se mesmo mais 

especializada em certos produtos, como por exemplo as batatas e as maçãs, que são 

produzidas em maior quantidade e com o objetivo de comercializar fora do vale. Estas duas 

últimas espécies conquistaram uma posição especial pois, embora introduzidas recentemente 

na agricultura do vale (a batata nos anos de 1960 e os pomares de maça nos anos de 1970), 

rapidamente se tornaram mais importantes que a pastorícia e com destino quase exclusivo 

para a comercialização. Embora a nogueira seja a árvore de fruto mais tradicional, muitas 
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famílias não recolhem o fruto de forma sistemática, nem canalizam o excedente para o 

mercado, devido ao facto de se tratar de uma tarefa muito intensiva em trabalho, que obriga a 

um grande dispêndio de recursos humanos. Mais recentemente, tem-se assistido à introdução 

de outras inovações agrícolas, como é o caso da cultura do açafrão. 

As técnicas de cultivo exigem de forma geral uma mão de obra abundante, com recurso a 

ferramentas bastante rudimentares, e as parcelas de terreno, pelo crescimento das famílias e 

respetivas partilhas, tornaram-se muito fragmentadas e de pequena dimensão, o que dificulta a 

introdução de meios mecânicos de cultivo, mesmo quando as condições económicas das 

famílias o poderiam permitir. A produtividade é, por isso, baixa. A terra é preparada 

recorrendo normalmente a um arado metálico com tração animal (mulas, figura 3.4) e as 

colheitas são feitas com foice ou à mão, no caso de alguns frutos e legumes. Enquanto as 

atividades de arar, semear e debulhar são por norma realizadas pelos homens, o transporte e 

colheita é feito pelas mulheres. Nas explorações cuja produção se destina ao mercado, 

especialmente no cultivo de maçãs e batata, é utilizado o adubo para garantir uma produção 

em maior quantidade e pesticidas para o controle de pragas. Embora se encontre agricultura 

de regadio até perto dos 2.200 m de altitude, é no fundo do vale que esta prática está mais 

generalizada, até pela maior abundância de água e o relevo mais favorável.  

 

 

Figura 3.4 - Utilização do arado metálico e tração animal. Fotografia da autora. 
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Ao contrário da agricultura, que se pratica sobretudo a cotas mais baixas, a pastorícia torna-se 

mais importante à medida que subimos em altitude. A pastorícia assenta em grandes rebanhos 

de gado ovino e caprino, mas todos os agricultores possuem algumas cabeças de ovelhas, 

cabras e uma vaca para o consumo de laticínios pela família, assim como uma mula para o 

transporte e trabalho na terra, ou pelo menos alguns animais de capoeira, no caso dos mais 

pobres. No verão, os grandes rebanhos aproveitam as pastagens nas encostas e nas serras que 

rodeiam o vale; contudo, embora a transumância faça parte da história destas tribos, 

atualmente está em decadência e as grandes deslocações de muitas dezenas ou até centenas de 

quilómetros que se faziam no passado desapareceram praticamente (Cheylan, 2006).   

	  

 3.4 Principais indicadores demográficos e socioeconómicos 

De acordo como o recenseamento demográfico realizado à população marroquina em 

setembro de 2004 (HCP, 2004b), a população total do Aït Bouguemmez, que corresponde à 

CR de Tabant, era de 13.012 pessoas. O sex ratio é bastante equilibrado (1,006) e a população 

é muito jovem, tendo 47,3% dos habitantes do Aït Bouguemmez 18 anos de idade ou menos. 

O vale apresentava-se bastante deficitário em termos de alfabetização. A taxa de 

analfabetismo é bastante elevada, representando 56% no grupo etário entre os 15 e 24 anos e 

83,2% da população acima dos 25 anos não frequentou qualquer estabelecimento de ensino.  

No vale, 77,6% dos habitantes falam Amazight e apenas 17,1% fala árabe. O mesmo censo 

indica ainda que apenas dois estrangeiros eram residentes no vale (um deles francês) e que só 

1,9% da população era proveniente de uma diferente província de Marrocos. 

O vale contava em 2004 com 1.898 habitações, destacando-se o fato de 94,6% se tratarem de 

habitações do tipo rural. A habitação no vale carateriza-se por se tratar essencialmente de 

habitação própria (89,7%), encontrando-se ao longo do vale um reduzido número de 

habitações abandonadas (somente 5). São de assinalar as carências referentes às 

infraestruturas, uma vez que apenas 13,2% das casas tem água corrente e 5,1% têm duche. 

Mais positiva, mas ainda assim baixa, é a difusão de outras facilidades, como as instalações 

sanitárias ou a eletricidade, presentes em 45,1% e 67,8% das habitações, respetivamente. A 

distância média à estrada alcatroada é de 7,1 quilómetros. 
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Neste censo, verifica-se também que nos vários ramos de atividades económicas no vale, as 

mulheres tinham um menor peso, representando 31,1% do total da população ativa (5.652 

pessoas), muito provavelmente porque a elas estão associadas as tarefas ligadas à casa e aos 

filhos. Estes dados reforçam o que Laklalech (2006) destaca: na sociedade rural marroquina, 

as mulheres representam atores decisivos ao desenvolvimento rural, mas atores económicos 

marginais, excluídos da produção de riqueza comercializável. Na verdade, no vale, é bem 

visível o trabalho realizado pelas mulheres, inclusive nas tarefas no campo, no entanto, estes 

são usualmente em proveito da família e não numa perspetiva de comercialização do trabalho 

que desempenham. 

 

 3.5 Gestão de recursos naturais 

O Aït Bouguemmez conservou ao longo do tempo muitas das suas características sociais 

berberes que gerem a vida local mas também a utilização dos recursos naturais (Auclair, et al., 

2011; Garrigues-Cresswell & Lecestre-Rollier, 2002; Riaux, 2006). É disso exemplo a gestão 

tradicional dos recursos silvopastoris, onde a jmâa tem autoridade e controlo sobre a sua 

gestão. Esta atividade coletiva é um elemento essencial na organização da comunidade 

(Bozonnet 1992 cit. por Rudaz, 2009), constituindo uma resposta racional à vivência num 

ambiente natural exigente e de recursos limitados (Debarbieux & Price, 2008). No que diz 

respeito ao acesso e uso dos recursos naturais, cada aldeia é uma unidade territorial bem 

definida e com fronteiras reconhecidas pelos seus habitantes e pelos habitantes das aldeias 

vizinhas.  

A maior parte das aldeias dispõem de uma área de floresta coletiva, partilhada em certos casos 

também com as aldeias vizinhas, e à qual se dá o nome de Agdal (Cheylan, 2006). Genin and 

Simenel (2011, cit. por Auclair, et al., 2011, p. 3) definem o Agdal como  

“A generic Berber term designating areas where access rights and uses of 

natural resources are governed by a local institution – usually the village, 

inter-village or intertribal assembly – which fixes rules concerning periods 

and modalities of differentiated natural resource exploitation”.  

Esta gestão pode envolver a imposição de um período de descanso na utilização desse recurso, 

com o objetivo de garantir a sua sustentabilidade e garantir uma reserva de recursos para 

alturas mais críticas.  
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Regra geral, o aproveitamento da floresta, a utilização das pastagens e a partilha da água são 

geridos pela jmâa, que, como já referido, designa um ou mais responsáveis, que garantem o 

cumprimento das regras instituídas tradicionalmente. Esta função compete geralmente ao 

naïb, que por sua vez pode ser assistido por especialistas nestas tarefas, gerindo a duração da 

irrigação e as datas de abertura de florestas e pastagens de montanha (Cheylan, 2006). 

Esta forma centenária de gestão dos recursos naturais pode ajudar a explicar a razão da 

disparidade de coberto vegetal entre as regiões de montanha vizinhas e o Aït Bouguemmez, 

apresentando-se neste último em muito melhor estado (Cheylan, 2006). Embora a população 

no vale tenha crescido nos últimos anos (8.545 habitantes em 1982, 11.598 em 1994 e 13.012 

em 2004 (HCP, 2004b; Pezelet, 1996)), isso não parece ter aumentado a pressão sobre os 

recursos.  

Apesar de ainda não existir uma gestão articulada dos vários recursos naturais do vale entre as 

várias aldeias e destas com os seus vizinhos, existe um elevado número de acordos entre os 

habitantes das aldeias relativos à partilha de alguns recursos naturais específicos, como a 

água, as rotas de transumância e as áreas de Agdal (Cheylan, 2006). 

Esta gestão de recursos também ainda não é executada tendo em conta a importância dos 

recursos naturais para o turismo e os consumos resultantes da atividades turística, embora esta 

seja uma atividade económica de crescente importância para os habitantes do vale. 

 

 3.6 O Turismo no Aït Bouguemmez  

Se o turismo de montanha em Marrocos teve o seu começo nos anos de 1920 (Bellaoui, 

2003), no Aït Bouguemmez os mais antigos registos dessa atividade remontam aos anos de 

1960 (Vassas, Guerona, & Cheylan, 2005). Porém, é nos anos de 1985 a 1993 que o Aït 

Bouguemmez assiste verdadeiramente ao desabrochar desta atividade, no quadro de uma 

política de cooperação franco-marroquina, com o desenvolvimento de um projeto piloto a que 

já nos referimos - o Project Haut-Atlas Central (PHAC) (Boujrouf, 1996). Este projeto ajudou 

a desenvolver no vale alguns equipamentos de apoio ao turismo, como gîtes18, levou à 

definição de rotas de trekking (Grande Traversée de l'Atlas Marocain - GTAM) e criou um 

centro de formação especificamente destinado a formar e melhorar a qualidade dos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 O gîte, ou gîte d'étape, é uma tipologia de alojamento, característica das zonas rurais, principalmente de 
montanha, e que corresponde a casas locais, com condições mínimas para receber turistas.  
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profissionais nesta área – o Centre de Formation aux Métiers de Montagne de Tabant 

(CFAMM) - que abriu em 1987 e que atualmente continua a ser o único centro de formação 

deste género em todo o norte de África. Além de fornecer formação adequada a guias de 

montanha e deserto (com especialização em caminhada, esqui e escalada), o CFAMM 

ministra a formação adequada às várias especialidades de técnicos necessários a uma 

expedição com turistas, como por exemplo cozinheiros e arrieiros19 e, nos primeiros anos, 

providenciou ainda formação, à comunidade local, relativa a atividades artesanais como a 

tecelagem e apicultura20. Presentemente, o CFAMM é gerido pelo Ministério do Interior de 

Marrocos. 

A formação básica exigida para acesso aos cursos do CFAMM tem mudado ao longo dos 

anos de funcionamento. Nos início, para formação de guia, era exigido o 1º ciclo do ensino 

básico (4 anos), atualmente é exigido o 12º ano de escolaridade e a realização do exame final, 

o baccalaureat (BAC). Nos primeiros anos os formadores eram franceses, eles próprios guias 

de montanha em França, que no âmbito do PHAC, se deslocavam a Tabant para ministrar 

estes cursos, mas à medida que se formaram profissionais marroquinos, alguns deles passaram 

também a dar formação. Atualmente os formadores são nacionais e alguns são do Aït 

Bouguemmez. 

Para a formação de guia, entram por ano, entre 20 a 30 alunos de várias regiões de Marrocos, 

embora as candidaturas sejam bastante superiores. Em 1995 o CFAMM já tinha certificado 

220 guias e em 2005 o número ascendia a 430 (Peyratout, 1999; Zytnicki & Kazdaghli, 2009). 

Embora não existam valores exatos, estima-se que em 2013 existissem no Aït Bouguemmez 

entre 150 a 200 guias e 120 cozinheiros, embora nem todos exerçam a profissão. Por ano, 

entram no CFAMM, cerca de 5 jovens do Aït Bouguemmez. 

Antes desta iniciativa de cooperação, o vale já era visitado por turistas, principalmente 

franceses, que vinham fazer caminhadas e escalada, através do Club Alpin Français (CAF). 

Os responsáveis pelo PHAC assumiram como orientação dominante que seria preferível agir 

"com o turismo" e não "contra ele", a fim de que a economia local pudesse aproveitar esta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Arrieiro (ou almocreve) é a palavra utilizada para traduzir a palavra francesa "muletier" e a espanhola 
"arriero". Em ambos os casos, a palavra serve para designar uma profissão associada ao turismo, normalmente 
de montanha, em Marrocos e na América do Sul, e que não existe em Portugal. Por uma questão de associação a 
esta profissão, optámos por usar "arrieiro". 
20 A apicultura não é uma atividade originária deste vale e foi introduzida e ensinada à comunidade no âmbito do 
PHAC. 
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oportunidade para se desenvolver (Pezelet, 1997, p. 416). O PHAC veio assim trazer um 

impulso ao turismo na montanha, contribuindo para que o Aït Bouguemmez se tornasse num 

ponto de apoio fundamental para a ascensão ao M'Goun e ao Azourki e, embora com menos 

frequência, como destino de turismo cultural. 

Ao longo das últimas décadas, o vale tem sido objeto de várias iniciativas com vista ao 

desenvolvimento turístico, umas públicas, outras privadas, e impulsionadas quer por 

associações marroquinas quer francesas (Vassas, et al., 2005). Embora se encontre quem 

trabalhe no turismo e turistas de visita em quase todo o vale, a atividade é mais frequente a 

jusante, e na área de Tabant e Aït Imi, pela sua proximidade a um dos colos mais tradicionais 

da transumância, que facilita a passagem para o vale do M'Goun. 

Durante os quinze anos que se seguiram ao PHAC, o fluxo de turistas ao vale ajudou a gerar 

um rendimento económico alternativo ao das atividades tradicionais, mas, ao mesmo tempo, 

obrigando a um maior esforço na melhoria das condições de vida pública e de infraestruturas 

(Faïz, 2007). Numa análise crítica do PHAC, Bellaoui (1996) e Boujrouf (1995, cit. por 

Pezelet, 1997) dizem que em vez de uma integração económica, este projeto acabou por fazer 

surgir uma dualidade na economia e sociedade locais, ao limitar os benefícios económicos a 

uma minoria dos atores e acentuando as disparidades entre indivíduos e classes sociais. 

Apesar do CFAMM ter trazido novas oportunidades, essencialmente para os mais novos, 

permitindo o trabalho numa atividade vista atualmente como prestigiante, a atividade turística 

tem funcionado baseada em microestruturas de diversos formatos, não permitindo uma 

dedicação exclusiva à atividade. 

O produto turístico dominante no vale é a caminhada, embora se encontrem outros tipos de 

ofertas complementares, como a escalada e os passeios a cavalo. Dentro das caminhadas, é 

possível encontrar diversos formatos, desde os passeios em estrela21, que garantem uma maior 

permanência dos turistas no vale e um maior contacto com a cultura local, às expedições de 

montanha, que fazem do vale uma porta de acesso a uma das regiões mais altas do Atlas, mas 

neste último caso com reduzida permanência nos gîtes locais. Este segundo modelo tornou-se 

bastante atrativo para os operadores turísticos estrangeiros (principalmente europeus), que 

vendem a ascensão ao M'Goun e a visita ao respetivo vale e gargantas. Embora neste tipo de 

produtos a permanência no Aït Bouguemmez seja reduzida, os operadores recorrem ainda 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Produto turístico de caminhadas em montanha regressando sempre ao mesmo alojamento no final de cada dia. 
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assim a diversos serviços disponíveis localmente, que acabam por deixar receitas no vale, tais 

como o serviço de guias, cozinheiros, arrieiros, aluguer de mulas e, com menor frequência, a 

compra de comida no comércio local ou no souk. 

Estima-se que em 1987, após início do PHAC, o vale tenha sido visitado por 3.000 turistas 

(Tizza, 2012). Em 2011 e 2012, o número de turistas que visitaram o vale foi de 4.356 e 4.240 

respetivamente (tabela 3.1). Podemos ainda verificar que nos mesmos anos – os mais recentes 

para que se dispõe de informação – cerca de 75% dos turistas que visitaram o vale foram de 

origem europeia. A ligação do país à época do protetorado continua presente (pelo menos pelo 

lado da procura), o que facilmente se verifica pela elevada procura do vale por parte dos 

turistas de nacionalidade francesa, que representam mais de 40% da procura total em cada 

ano. 

 

Tabela 3.1 - Indicadores de procura do Aït Bouguemmez. Elaboração própria, fonte: (DPTA, 
2013). 
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O período de permanência no vale é reduzido (média de 1,8 a 2 dias), mostrando a 

prevalência da utilização do vale como passagem para as expedições de montanha. Por outro 

lado, o Índice de Saturação Turística22 apresenta um valor de 0,3, o que indica uma baixa 

saturação, podendo ainda expressar qualidade no destino. A expressão destes dois indicadores 

pode traduzir-se num elevado potencial de desenvolvimento a longo prazo, principalmente 

associado à diversificação de oferta turística no vale. 

A atividade turística no vale sofre também de uma forte sazonalidade, reflexo das suas 

características geográficas, mas também da reduzida diversificação de produtos disponíveis, 

principalmente na estação invernal. O período de maior procura do vale verifica-se nos meses 

de abril e maio (figura 3.5), que coincide com as férias escolares francesas, com o fim da 

época de neve e o início da primavera, ou seja, quando o tempo é mais ameno. Este é o 

período de eleição para as férias em família no vale.  

 

 

 

Figura 3.5 - Distribuição do número de turistas ao longo do ano no Aït Bouguemmez. 
Elaboração própria, fonte: (DPTA, 2013). 
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 O Índice de Saturação Turística é o rácio entre o número de turistas que visitam um destino e o total da 
população residente. Quanto mais elevado for o índice de um destino, maior é a sua importância do ponto de 
vista turístico, mas pode também indicar saturação, perda de qualidade e menor potencial de crescimento a longo 
prazo. Os valores superiores a 1 implicam frequentemente um impacte negativo a nível ambiental, social e 
menor satisfação para os turistas. 
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Apesar das visitas ao vale se limitarem a dois dias em média, assistiu-se na última década a 

um elevado crescimento do número de alojamentos. O tipo de alojamento mais frequente no 

vale é o gîte, usualmente correspondendo a casas de família, mais ou menos adaptadas para 

satisfazer as necessidades dos turistas, e sujeitos a uma classificação oficial, tendo em conta a 

sua habitabilidade (quartos, cozinha, varanda), o conforto (casa de banho, água canalizada, 

duches) e a limpeza (ONMT, 2007). 

Em 1995, existia no Aït Bouguemmez cerca de uma dúzia de gîtes classificados23 (Pezelet, 

1996). Atualmente, o número ascende a quatro dezenas (tabela 3.2), pertencentes na maioria a 

famílias locais.  

 

Tabela 3.2 – Alojamentos turísticos no Aït Bouguemmez em 2012. Elaboração própria, fonte: 
(DPTA, 2013). 
	  

 

 

 

Podem encontrar-se, como se constata na figura 3.6, alojamentos turísticos ao longo de todo o 

vale, mas a maior concentração observa-se no sector a jusante, desde Agouti até Iskatafene e 

Ikhef-n-Ighir. Esta é a parte do vale em que a estrada é alcatroada (desde Agouti até ao início 

de Imelghas) e, de acordo com a informação que pudemos recolher localmente, foi na aldeia 

de Ikhef-n-Ighir que surgiu o primeiro gîte do vale. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Existem gîtes classificados e não classificados. No caso dos não classificados, os preços que podem aplicar 
são mais baixos do que os praticados pelos classificados e as condições que oferecem são inferiores aos outros, 
normalmente são as mínimas para pernoitar. 
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Figura 3.6 – Localização24 dos alojamentos turísticos no Aït Bouguemmez em 2012. 
Elaboração própria sobe base cartográfica (Auclair, et al., 2007), fonte: (DPTA, 2013).  
 

 

Para conhecer melhor o turista que visita o Aït Bouguemmez realizou-se um inquérito por 

questionário25 (anexo 1), aplicado no vale durante o período de abril a setembro de 2012. 

Do nosso grupo de inquiridos, pudemos apurar que as viagens ao vale são essencialmente 

feitas com base numa ou em duas aldeias onde ficam alojados (76,5%), e que depois fazem 

passeios para conhecer outras aldeias vizinhas. 74,4% dos inquiridos indicam ter visitado até 

10 aldeias no período em que permaneceram no vale. Relativamente à permanência no vale, o 

período não superior a uma semana (de 2 a 4 dias) corresponde ao mais usual (59,6%), sendo 

o alojamento em gîtes e campismo o mais utilizado. 

No que diz respeito à organização da viagem, os inquiridos viajam maioritariamente 

acompanhados (96,6%) e elegem os amigos (40,4%) e grupos organizados (51,7%) para o 

fazer. Embora também realizem esta viagem com a família, o seu número é muito menor 

(4,5%). 

Chegam ao vale principalmente através da sugestão de amigos (56%) e de clubes de 

montanha (13,1%), e as atividades de caminhada e montanhismo são as que mais optam por 

fazer na região. Questões como o "contacto com a natureza", "beleza da paisagem" e a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Cada pirâmide pretende representar uma unidade de alojamento e não a sua localização geográfica. 
25 No anexo 1 é explicada a  metodologia utilizada e apresentado o modelo do questionário aplicado. 
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"hospitalidade" são os fatores que mais peso têm na decisão dos inquiridos de fazerem férias 

em montanha, e são simultaneamente, os fatores chave para se decidirem pelo Aït 

Bouguemmez. O fato do Aït Bouguemmez se apresentar como um bom acesso para o maciço 

do M'Goun apresentou-se como um fator chave com pouco peso na decisão dos inquiridos. 

Este é um elemento usualmente apontado como ponto forte para o turismo neste vale, mas não 

se mostrou importante para o nosso grupo de inquiridos. O fato dos questionários não terem 

chegado aos turistas que acampam (os questionários eram entregues nos gîtes) também pode 

ter condicionado esta questão.  

Para 66,7% dos inquiridos, foi a primeira vez que estiveram no vale, mas 33,3% indicaram já 

o ter visitado antes. Relativamente às condições que o vale apresenta para o turismo, a 

"hospitalidade" é aquela que mais satisfaz os turistas, e a "sinalética e informação" e o 

"comércio local" são as que deixam os turistas menos satisfeitos. Para os turistas que já 

tinham estado anteriormente no vale, as condições para o turismo não sofreram grandes 

alterações entre visitas, embora considerem que a "sinalética e informação" e o "comércio 

local" são as que menos alterações tiveram. 

Relativamente ao grau de satisfação geral com o Aït Bouguemmez, enquanto destino turístico, 

os inquiridos indicam estar bastante satisfeitos e que quase com certeza vão aconselhar este 

destino a outros. Além disso, 93,9% indicam que pensam voltar ao vale. 

De acordo com os dados que reunimos sobre a procura e oferta turística, e com base no 

modelo de Butler (1980)26, podemos dizer que o Aït Bouguemmez, enquanto destino turístico 

para turismo de montanha, parece estar numa fase que oscila entre a "exploração" e o 

"envolvimento", ou seja, as fases iniciais do modelo. É um destino em que os atrativos 

naturais e culturais são muito importantes embora não estejam a ser aproveitados em todo o 

seu potencial, o que é característico da primeira fase; ao mesmo tempo, já se desenvolveram 

iniciativas com apoios públicos no sentido de estimular a atividade turística, mas sem se 

criarem estratégias concertadas de divulgação aos turistas, características da segunda fase. Em 

termo temporais podemos localizar a 1ª fase nas décadas de 1960 a 1980, onde se verificava a 

presença de reduzido número de turistas que procuravam essencialmente a aventura e a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 De acordo com o modelo de Butler (1980) os destinos turísticos, independentemente do tipo ou dimensão, 
passam necessariamente por sete fases ou estágios: exploração, envolvimento, desenvolvimento, consolidação, 
estagnação, declínio e renovação. Este modelo é teórico e tem sido amplamente discutido pois muitas vezes 
torna-se difícil definir em que fase um destino se encontra até porque, o mesmo destino pode encontrar-se em 
mais do que uma das fases ao mesmo tempo, em diferentes tipo de turismo. 
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montanha, os alojamentos eram feitos em casas particulares e os acessos ao vale eram 

bastante limitados e condicionados pelas condições climáticas.  

A 2ª fase começou a sentir-se principalmente na segunda metade da década de 1980 e é 

marcada pela implementação do PHAC e consequente criação do CFAMM, tendo como 

objetivo garantir a qualidade do serviço prestado e ser um incentivo para estabelecer os jovens 

no vale através das novas profissões associadas ao turismo. Após a fase de exploração, esta é 

uma fase que se reveste de elevada importância pois é quando, por norma, os destinos 

estabelecem os processos de organização para o turismo, bem como a definição de princípios 

de sustentabilidade. Indicadores como um fluxo turístico intenso, inclusive ultrapassando a 

população local, e elevada divulgação do destino são característicos de uma passagem para 

uma fase de desenvolvimento, mas essa é uma fase que parece ainda não se ter chegado.  

De qualquer forma, este modelo apenas nos pode ajudar a analisar e descrever a situação, mas 

não a prever a evolução da procura e da oferta turística do Aït Bouguemmez.  

 

 3.7 Recursos turísticos mais significativos  

O potencial turístico do Aït Bouguemmez é, como já referimos, elevado. Além da beleza 

natural e da paisagem, que constitui um dos seus elementos diferenciadores, o vale conta 

ainda com um interessante património cultural de origem berbere, material e imaterial. 

Muito embora os bens culturais locais provavelmente mais valiosos sejam os de natureza 

imaterial, onde se contam as tradições que são mantidas pelas famílias e instituições tribais, o 

Aït Bouguemmez tem também algum património edificado, embora na maior parte dos casos 

se encontre bastante degradado. São disso exemplo os igherm (celeiros coletivos fortificados) 

e os tighremt (grandes casas fortificadas nas aldeias, equivalente a kasbah). Dos celeiros 

coletivos, destacam-se o Sidi Moussa e o Sidi Chita - os dois irmãos, como lhes chamam os 

mais velhos -, dois antigos celeiros coletivos fortificados, que se elevam no vale como seus 

guardiães. Perdem-se no tempo as suas funções de celeiro, forte de vigia ou local de adoração 

e retiro. 

O Sidi Moussa é um celeiro coletivo da aldeia de Timit, fica situado no cimo de uma colina 

com uma formação perfeitamente cónica (figura 3.7) e foi local, ao longo dos tempos, de 

peregrinações e de festas propiciatórias (para chuva, fertilidade). Restaurado com recurso a 
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um apoio da UNESCO, atualmente o Sidi Moussa é possível ser visitado pelos turistas e conta 

com um reduzido museu etnográfico (figura 3.8). Neste celeiro, está também um guarda 

residente, que nunca sai de lá (a sua família é responsável por lhe levar os alimentos e 

medicamentos). 

 

Figura 3.7 - Sidi Moussa no cimo da colina cónica. Fotografia da autora. 
	  

 

Figura 3.8 - Museu etnográfico do Sidi Moussa. Fotografia da autora. 
 

Quanto ao Sidi Chita, é o primeiro celeiro que avistamos ao entrar no vale e situa-se junto à 

aldeia de Talsennant. Dele restam hoje apenas ruínas como testemunho do que já foi.  
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O vale destaca-se também pelas suas características arquitetónicas, bastante preservadas e, 

apesar do seu crescente contacto com o exterior, do regresso dos locais depois de emigrarem, 

e de alguns estrangeiros que se instalaram no vale, as aldeias mantêm, na sua grande parte, 

uma aparência bastante tradicional, privilegiando os materiais e as técnicas de construção 

locais. As aldeias fundem-se na paisagem por utilizarem os materiais que o meio fornece para 

a sua construção e por escolherem localizações adaptadas à topografia, com os telhados de 

umas a servirem de pátios fronteiros para as outras que lhe ficam acima, criando um labirinto 

de paredes e tetos, para deixar liberta a base do vale para a agricultura.  

Os materiais tradicionais utilizados na construção são a terra e as pedras, estando este último 

material confinado às aldeias localizadas nas áreas de maior altitude. Com base nestes 

materiais é feita a taipa27 (figura 3.9) e o adobe28 (figura 3.10), excelentes isolantes contra as 

variações de temperatura e, mesmo atualmente, continua a haver escasso recurso a máquinas 

no processo construtivo das habitações, secando-se o adobe ao sol e fazendo-se o transporte 

dos materiais nas mulas ou aos ombros dos homens.  

O Aït Bouguemmez, por todas estas razões, e também pela existência de alguns relevantes 

geomonumentos, está integrado no geoparque do M'Goun, que se estende por um território de 

11.950 km2, englobando vários distritos das províncias de Azilal e Beni Mellal. Destaca-se, 

neste capítulo, a existência de alguns importantes registos fósseis da presença de dinossauros 

devidamente identificados e documentados, nomeadamente grupos de pegadas nas aldeias de 

Ibaqaliwn e Agadnazrou. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 A taipa é uma técnica de construção à base de terra, água e alguns material fibroso ou orgânicos (pequenos 
paus, palha), que garantem uma maior plasticidade ao material, em que esta massa é colocada entre cofragens e 
compactada, por forma e construir as paredes. 
28 O adobe é uma forma de alvenaria com um tijolo de argila não cozida e construído a partir de moldes, com 
secagem ao sol. 
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Figura 3.9 - Paredes em taipa. Fotografia da autora. 
 

 

Figura 3.10 - Tijolos em adobe secando ao sol. Fotografia da autora. 
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA E MÉTODOS DA INVESTIGAÇÃO 
 

1 - Introdução  

O principal objetivo deste capítulo é apresentar e discutir a metodologia utilizada neste 

estudo, bem como os instrumentos aplicados. Para a concretização deste objetivo, o capítulo 

começa por apresentar a estrutura da metodologia e por identificar os fatores condicionantes à 

realização da investigação, discutindo as vantagens e dificuldades inerentes à análise 

qualitativa. Posteriormente é feita uma apresentação dos vários passos envolvidos no processo 

de investigação. 

Devido às especificidades do território, especialmente no que diz respeito às questões 

culturais, considerou-se essencial incluir um ponto onde se apresentasse e discutisse as 

questões éticas mais pertinentes. 

Os capítulos anteriores identificaram a importância do turismo nos territórios de montanha e 

os possíveis impactes resultantes deste, mostrando também a importância e pertinência de 

identificar de que forma as comunidades locais percebem estes impactes na sua vida, 

especialmente, quando se tratam de países do Sul Global, em que existe a tendência para 

modelar esses territórios aos olhos do que acontece, por exemplo, na Europa.  

Exatamente para nos focarmos no que a comunidade apreende, optou-se pela Teoria das 

Representações Sociais e por uma pesquisa de métodos mistos, mas essencialmente 

qualitativa, com o objetivo de ajudar a perceber as razões e as condicionantes das perceções 

identificadas. 

Este capítulo apresenta ainda as razões da delimitação do território de estudo e também a 

estrutura de cada um dos instrumentos utilizado na investigação (entrevistas e observação 

direta), mostrando como se desenvolveu a sua elaboração e apresentando de forma detalhada 

como foram implementados e como os dados foram recolhidos.  
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2 - Metodologia da investigação 

 2.1 Estrutura e estratégia de investigação 

A pesquisa científica é um caminho de constante procura e investigação, que muitas vezes não 

se agarra a um roteiro de procedimentos e metodologias predefinidos com garantias de 

infalibilidade. Mas se, por um lado, a investigação científica é conduzida por regras e 

convenções baseadas na lógica e na análise sistemática de amostras, por outro, quando essa 

investigação se desenvolve na área das ciências sociais, onde se lida com pessoas, quer 

individuais ou em grupo, "the pure scientific model must be adapted and modified, and in 

some cases largely abandoned" (Veal, 2011, p. 5). 

A grande diferença das ciências sociais é o fato de lidarem com pessoas e com 

comportamentos sociais resultantes das relações entre estas e com a envolvente, e as pessoas 

são menos previsíveis do que os fenómenos "não humanos"; além disso, em diferentes partes 

do mundo e em diferentes épocas, os seus comportamentos e reações às mesmas situações 

podem ser diferentes. Na realidade, o mundo social está em constante mudança, tornando 

quase impossível reproduzir exatamente uma dada investigação em diferentes locais e obter 

resultados semelhantes (Veal, 2011). 

Mas são estas mesmas pessoas que, numa área tão vasta como o Turismo, que engloba um 

amplo conjunto de atividades, desempenham um papel crucial e central na construção do 

conhecimento, sendo por isso importante desenvolver a investigação numa linha mais 

qualitativa, com abordagens mais reflexivas (Jamal & Hollinshead, 2001). As metodologias 

qualitativas não têm, no entanto, gozado de grande aceitação junto de muitos investigadores, 

provavelmente por questões como as que Jean-Pierre Deslauriers refere, designadamente por 

"não terem um sentido preciso em ciências sociais" e por "darem mais atenção ao significado 

dos fenómenos do que à sua frequência" (Deslauriers, 1997, p. 294, cit. por Guerra, 2006). 

Mas são exatamente estas características que dotam as metodologias qualitativas de potencial 

para abordagens mais amplas e capazes de estudar os fenómenos sociais e o mundo humano 

(Guerra, 2006).  

Por outro lado, e embora nem todos os estudos realizados na área dos impactes turísticos 

tenham como objetivo identificar as perceções desses impactes, a maioria solicita de alguma 

forma aos inquiridos a avaliação de uma lista de impactes e poucos estudos desenvolvem essa 

lista, dando aos entrevistados a oportunidade de identificar  ou comentar os impactes (Pearce 
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& Moscardo, 1999). Esta questão remete-nos também para as sugestões colocadas por Cohen 

(1979) que sugere que a pesquisa em turismo deve considerar a perspetivas dos participantes e 

não necessariamente a perspetiva do investigador no processo de pesquisa. 

De qualquer forma, há necessidade de considerar a questão da confiabilidade na pesquisa com 

métodos qualitativos a fim de evitar a falta de confiança e consequentes críticas, uma vez que 

indicadores como o Alfa de Cronbach ou o R2 não lhe são aplicáveis (Decrop, 2004).  

Na investigação científica, a confiabilidade refere-se à capacidade que esta tem,  

"to demonstrate truth value, provide the basis for applying it, and allow for 

external judgements to be made about the consistency of its procedures and 

the neutrality of its findings or decisions" (Erlandson et al.,1993, p. 29 cit. 

por Decrop, 2004). 

Para aumentar a confiabilidade dos resultados nos trabalhos de investigação qualitativa, há um 

conjunto de procedimentos e técnicas importantes a considerar e a triangulação trata-se, 

provavelmente, da técnica mais útil para esse efeito, já que permite limitar preconceitos ou 

tendências pessoais e metodológicas. Através da combinação de diferentes tipos de fontes, de 

métodos e de teorias, a triangulação permite um maior enriquecimento de informação, 

potenciando a credibilidade da interpretação. A triangulação envolve vários métodos para 

estudar um único problema, recorrendo à utilização de diferentes métodos qualitativos ou uma 

combinação de técnicas qualitativas e quantitativas, sem impor uma ordem hierárquica, ao 

contrário do que acontece na exploração qualitativa como partida para a investigação 

quantitativa. Desta forma, a  triangulação não é realizada numa perspetiva de verificação da 

informação obtida mas para complementar a interpretação do problema em estudo  (Decrop, 

2004; Veal, 2011).  

Neste trabalho de investigação, optámos por uma triangulação de métodos (Figura 4.1), com 

recurso a entrevistas semiestruturadas (realizadas com o apoio de um guião previamente 

elaborado), entrevistas não estruturadas (onde foi dada bastante liberdade ao entrevistado, 

embora existisse um tema de condução da conversa), e observação direta dos edifícios, dos 

hábitos e da vida nas aldeias. A elaboração e aplicação destes métodos será explanada mais 

detalhadamente no ponto 3 deste capítulo. 
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Figura 4.1- Esquema da triangulação de métodos e instrumentos de investigação 
desenvolvidos neste trabalho. Elaboração própria. 
 

 

Podemos ainda indicar que esta é uma triangulação de interdisciplinaridade também, pois as 

entrevistas realizadas focaram-se numa vertente mais sociológica, com o recurso 

especificamente à Teoria das Representações Sociais, enquanto que a observação dos 

edifícios incluiu um levantamento detalhado das características das habitações alteradas, 

recorrendo também à sua localização no terreno e incluindo fotografias das mesmas. 

Consideramos que esta diversidade de métodos e abrangência de perspetivas torna a 

interpretação dos dados mais rica e completa, revelando-se especialmente relevante para um 

estudo de turismo, uma vez que, em essência, o turismo é um fenómeno multidisciplinar 

(Tribe, 2004). 

 

 2.2 Opções e condicionantes 

A opção pelo tema e território estudados partiu essencialmente da curiosidade pela 

problemática dos impactes do turismo nas comunidades de montanha mas alicerçou-se 

A	  comunidade	  
local	  e	  os	  
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turismo	  

Observação	  direta	  
dos	  edifícios,	  dos	  
hábitos	  e	  da	  vida	  	  

no	  vale.	  

Entrevistas	  
semiestruturadas	  e	  
não	  estruturadas.	  
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também num contacto prévio com o território de montanha escolhido - o Aït Bouguemmez, 

no Alto Atlas Central em Marrocos - e com a vontade de "dar voz" a pessoas que usualmente 

não são escutadas nem auscultadas sobre estas temáticas. 

Por sua vez, a Teoria das Representações Sociais, tem especificamente a ver com um sistema 

de conhecimento coletivo, partilhado pela comunidade, que pretende categorizar e classificar 

novos acontecimentos e ideias com as quais a comunidade não está familiarizada, tornando-os 

familiares. Os seus significados podem ser observados em valores, ideias e práticas 

incorporados no comportamento habitual, na comunicação formal e informal, o que nos 

permite construir um quadro de referências que facilita a interpretação da realidade. Pearce, et 

al. (1996) destacam a utilidade desta teoria em estudos sobre o turismo pois o que a 

comunidade pensa sobre o turismo, o que espera que o turismo traga ou a forma como reage a 

ele, tudo isso são aspectos da representação social desta atividade.   

Esta linha de investigação possibilita olhar para o problema a partir de um ângulo muito mais 

amplo, permitindo perguntar às pessoas como elas veem o turismo e as alterações nas suas 

vidas trazidas por esta atividade, ao invés de definir e pretender classificar de antemão aquilo 

que se possa considerar impactes desta atividade; com isto, procura-se evitar o enviesamento 

de um olhar predefinido com base em estudos realizados em territórios e comunidades com 

identidades diferentes.  

O território escolhido, o Aït Bouguemmez, já era bem conhecido da autora, tendo já realizado 

três viagens especificamente a este vale entre os anos de 2004 e 2007 e três outras viagens 

entre os anos de 1998 e 2002 ao Alto Atlas, que embora não fossem a este vale, permitiram o 

contacto com a cultura, com a montanha e com as práticas turísticas. De qualquer forma 

sentiu-se necessidade de realizar uma viagem exploratória ao vale de Aït Bouguemmez em 

setembro de 2011, realizada conjuntamente com o Professor Doutor Eduardo Brito-

Henriques, orientador deste trabalho, com o objetivo de amadurecer o objeto de estudo e 

averiguar que métodos de pesquisa poderiam ser mais adequados e facilmente aplicados. Nem 

sempre é fácil determinar o que se pretende pesquisar e, neste caso, os conhecimentos 

anteriores do território e da cultura, contribuíram para uma definição mais adequada tanto do 

problema de investigação como das metodologias a adotar. Esta viagem exploratória teve 

ainda como objetivo perceber a viabilidade da realização deste estudo por alguém externo a 

esta comunidade, tendo em conta os contactos já existentes no território.  
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Acrescendo ao conhecimento já existente, e após a acima mencionada viagem exploratória, 

foram realizadas incursões ao território, por períodos de oito a dez dias, de seis em seis meses, 

começando em abril de 2012 e terminando em setembro de 2013, num total de trinta e quatro 

dias. Optou-se por realizar as viagens na primavera e no fim do verão, por ser o período em 

que se revelava mais fácil contactar com as pessoas locais no campo, durante os seus afazeres, 

e porque se reuniam condições meteorológicas mais favoráveis à realização de trabalho de 

campo, nomeadamente entre as aldeias de maior altitude. Ao longo destas diversas missões de 

estudo foi sendo realizado o trabalho de observação, de recolha de dados e informações, e, 

acima de tudo, foi-se densificando o contacto com as pessoas locais, tecendo amizades e 

participando nos seus hábitos. 

Não partimos para esta investigação com um olhar ingénuo. Pelo contrário, a experiência 

preexistente, a simultaneidade dos contactos no terreno com as leituras informativas e com a 

revisão bibliográfica, permitiram alcançar um olhar mais preparado e treinado para o objeto e 

problema de estudo (Guerra, 2006). 

Como forma de garantir a confiabilidade da pesquisa, foi reforçado o envolvimento com o 

ambiente (natureza, hábitos, cultura e tradições) e com os locais, cultivando uma relação de 

crescente confiança, o que tornou as pessoas mais espontâneas e comunicativas na relação 

investigador - tradutor - entrevistado. Além disso, foi desenvolvido ao longo desse período 

todo o capítulo 3 deste trabalho, onde se faz a contextualização e descrição do país e 

especificamente do vale do estudo, trabalho esse muito útil para enquadrar as análises e 

interpretações dos dados com as descrições apresentadas sobre a sociedade, as tradições, os 

recursos, e o mercado turístico. Durante a permanência no território, foram escritas 

abundantes notas de campo sobre o local, ambiente e relação com os entrevistados, que depois 

se revelaram úteis na análise e interpretação das entrevistas e nas suas transcrições. Ainda 

neste capítulo, no ponto 3.2, serão disponibilizados os guiões das entrevistas e a sua 

transcrição será disponibilizada em formato digital, em CD anexo a este trabalho, permitindo 

análises posteriores e para além desta investigação. Toda a metodologia da investigação e 

construção de instrumentos é contextualizada e explicada para promover a transferibilidade 

para outros trabalhos e culturas. Na análise dos dados, serão utilizadas citações das entrevistas 

a fim de apoiar o processo de análise e de dar a possibilidade ao leitor de os interpretar por si 

próprio. Por fim, o recurso à triangulação, combinando as entrevistas e a observação direta e 

participada, ajuda a reforçar e completar os resultados. 
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Devido à localização geográfica do território de estudo, deparámo-nos com algumas 

condicionantes, no entanto, a sua existência era um fato mesmo antes do trabalho iniciar, o 

que permitiu tomar ações para as minimizar, quando necessário. Falamos especificamente da 

distância entre o local de residência da investigadora e o Aït Bouguemmez, da língua, da 

abertura dos locais para conversar com um forasteiro e da obtenção de dados oficiais quando 

não publicados. Para minimizar os efeitos da distância entre Lisboa e o Aït Bouguemmez, foi 

crucial um planeamento rigoroso de todos os trabalhos a desenvolver antes, durante e depois 

de cada viagem, bem como a calendarização das mesmas.  

Cada dia no trabalho de campo foi composto por várias fases: a aproximação ao local 

pretendido, as entrevistas ou observações (dependendo do objetivo do dia), a socialização 

com os locais, os momentos de conversa entre investigadora e guia e a preparação do dia 

seguinte. Os momentos de socialização com os locais, feitos de forma informal e sem 

preocupação de gravar ou tomar notas, tornaram-se muito úteis para abrir caminho para 

conversações mais especificas e como forma de verificar informações. 

A questão da língua condicionou algumas opções, nomeadamente o recurso a técnicas como 

focus group, que, pela complexidade de implementação, arriscávamo-nos a uma gestão muito 

difícil do grupo, com a dificuldade clara em perceber conversas e comentários paralelos, 

podendo mesmo dar origem a que alguns elementos se refreassem de mostrar a sua opinião 

em detrimento de outros, sem que o pesquisador se apercebesse disso pela barreira linguística. 

O peso de um sistema bastante burocratizado ainda está muito presente na região em estudo, 

principalmente no que diz respeito à obtenção de dados não publicados pelas entidades 

oficiais. Não sendo impossíveis de obter com recurso a pedidos escritos ao governo, carecem 

de tempo de espera pela resposta. Mas, se por um lado este tipo de pedido ou de 

reconhecimento por parte do governo pode dar acesso a mais informação estatística, por 

outro, pode trazer alguma obstrução no contacto com as pessoas locais, que usualmente 

questionavam qual o papel do governo no trabalho de investigação e demonstravam mais 

tranquilidade quando lhes era explicado que o trabalho não era financiado, nem era para o 

governo. Foi assim essencial dotar o trabalho de campo de equilíbrio entre o acesso a fontes 

secundárias sem recorrer a solicitações ao governo, e o contacto direto com a comunidade 

local.  
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 2.3 Tradutores, informadores e vocabulário 

No vale de Aït Bouguemmez falam-se quotidianamente os dialetos berberes e o árabe, embora 

o francês seja falado pelos mais jovens, nas instituições oficiais e por quem trabalha ou 

contacta usualmente com o turismo. Assim, se o contacto com as pessoas que trabalham com 

o turismo pôde ser feito diretamente pela investigadora, em francês, o contacto com os locais 

foi feito com recurso a guias-tradutores locais, que traduziram as conversações de francês 

para berbere e vice-versa, e que, além de dominarem a língua, eram também conhecedores do 

território, inclusive de muitas das famílias locais. Embora não sendo tradutores profissionais, 

o recurso a estas pessoas mostrou-se imprescindível na conversação com os locais, facilitando 

especialmente o acesso ao diálogo e à convivência com os mesmos.  

Trabalhar com tradutores, ou com quem desempenhe o seu papel ao intermediar 

conversações, reveste-se de alguma complexidade uma vez que é necessário gerir a sua 

influência nas mesmas, garantindo que esta não é em excesso. Durante todo o processo deste 

trabalho de investigação, recorreu-se ao serviço de cinco guias-tradutores diferentes, mas já 

conhecidos da autora e a sua escolha foi feita com base no conhecimento prévio e na 

confiança que os próprios inspiravam. Quatro deles eram guias profissionais de montanha e 

credenciados pelo centro de formação de Tabant, e o quinto tinha formação de cozinheiro e 

arrieiro e trabalhava usualmente em expedições turísticas de montanha.  

A todos eles, antes de iniciar as entrevistas, foi apresentado o projeto e o que se pretendia com 

o trabalho de campo a desenvolver. Foi-lhes salientada a necessidade de sensibilidade, tacto, 

moderação e imparcialidade para com as perguntas colocadas e respostas obtidas dos 

entrevistados. Com esta opção, pretendemos reduzir a tendência de cada um dos guias 

influenciar com as suas opiniões pessoais a tradução das respostas dos inquiridos. 

A utilização de vários guias-tradutores revelou-se útil, pois foi possível aproveitar as 

complementaridades entre eles e as suas diferentes qualidades: se um deles era mais 

habilidoso nas conversações com os gîteurs, outro que se sentia menos à vontade nesse meio 

relacionava-se muito bem com os agricultores e até a abordar algumas mulheres, e assim por 

diante. 

Apesar da sua prática a falar francês e berbere, foi importante desenvolver com estas pessoas 

uma relação de diálogo e de confiança além do trabalho, inclusive porque a sua ajuda também 

foi essencial para perceber a melhor forma de construir as questões e com que vocabulário, 



Capítulo 4    Metodologia e métodos da investigação 

	   105	  

pois uma das limitações com que nos deparámos foi a inexistência de tradução para o berbere 

de certos conceitos mais atuais e técnicos, como, por exemplo, "planeamento" e 

"sustentabilidade". 

Quando se realizam entrevistas com a ajuda de um tradutor é importante ter a consciência de 

que o sucesso destas também depende do próprio tradutor, pois ele é o meio de interação e de 

diálogo, colocando muitas vezes um pouco da sua opinião no tom de voz, na linguagem 

corporal e na escolha das palavras mais adequadas. Torna-se muito importante ter "do nosso 

lado" o tradutor já que é ele que acaba por dar o ritmo às entrevistas onde está como 

interlocutor. O recurso a guias-tradutores pode levar o investigador à perda de controlo e 

domínio sobre o desenrolar das conversas, havendo o risco de estas se encaminharem para 

assuntos mais relacionados com a família ou problemáticas privadas, razão pela qual é 

imperioso que o investigador mantenha sempre presente no espírito do interlocutor o objetivo 

da missão e o foco que deve ser colocado na realização das entrevistas. 

Os guias conquistaram também o especial papel de informadores, pois, no decurso das 

conversas com eles mantidas nas longas caminhadas pelo vale, foi possível obter e verificar 

muitas informações. Foi também graças ao seu conhecimento do território e da sua relação 

com os locais que foi possível passar tempo com as famílias locais, nas suas próprias casas, e 

com eles usufruir de refeições e de um salutar convívio.  

 

 2.4 Representatividade e amostra 

Sendo este um trabalho de investigação assente essencialmente em métodos qualitativos, a 

representatividade foi uma preocupação constante, e, muito embora a preocupação central na 

escolha dos entrevistados tenha sido mais a de encontrar "uma pequena dimensão de sujeitos 

socialmente representativos" do que "uma imensidade de sujeitos estatisticamente 

representativos" (Guerra, 2006, p. 20), mantivemos sempre presente os critérios de 

diversidade e de saturação relativamente ao número de inquiridos. Assim, não terá muito 

sentido falarmos em amostra, já que o objetivo não foi obter uma representatividade 

estatística mas sim social. 

Para garantir a diversidade da análise, os vários instrumentos utilizados para recolha de dados 

foram aplicados transversalmente em todo o território a fim de evitar enviesamentos locais. 

Além disso, do grupo de inquiridos constaram homens e mulheres, jovens e anciãos, atuais e 
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antigos profissionais do turismo, pessoas que se relacionavam de perto com o turismo e 

pessoas que não tinham contacto direto com esta atividade. Não condicionámos o trabalho a 

grupos específicos de idades, profissões ou sexo, até porque como destacado por Pearce  e 

Moscardo (1999), as comunidades são um todo e não são compostas por fatias de classes, de 

forma que as perceções do turismo fazem parte de uma representação maior e pertencente à 

comunidade, onde se envolve comunicação e interação entre os vários agentes do território.  

Não foi definido previamente qualquer limite para a dimensão do grupo de pesquisa. As 

entrevistas foram sendo realizadas de forma livre, procurando apenas assegurar que eram 

escolhidos interlocutores socialmente diversificados, e considerou-se não ser necessário dar a 

continuidade às entrevistas quando a reincidência de respostas se tornou patente, não 

acrescentando mais informação ao estudo. 

	  

 2.5 Questões éticas 

Embora Marrocos seja um país geograficamente próximo da Europa, são muitas as diferenças 

culturais que se sentem e, no papel de investigador forasteiro, somos por vezes confrontados 

com questões pertinentes, e que cruzam a ética e a cultura local.  

A confiança é uma questão de grande pertinência e no caso dos países do Sul Global 

(inclusive Marrocos), é usualmente associada à proteção da identidade de quem manifesta a 

sua opinião. Esta situação é intensificada quando o investigador é forasteiro e a comunidade 

pensa poder existir a possibilidade de represálias políticas (ou outras) em consequência da 

informação fornecida  (Jobbins, 2004). Revestiu-se, assim, de grande importância, cultivar a 

confiança no contacto com a comunidade. Para isso, e além de nos fazermos acompanhar por 

guias locais, foi valioso aprender algumas palavras da língua local, especificamente a forma 

de saudar e de perguntar pela família, e estar sempre preparados para dispensar algum tempo 

em conversas que tratavam de outras coisas que não da investigação, respeitando assim os 

hábitos locais e criando laços com a comunidade local. 

No contacto com a população, foi também tido em atenção a forma de vestir, recorrendo a 

uma indumentária sóbria, que embora não sendo a usual das mulheres locais, não ostentava 

marcas ou luxos e demonstrava o respeito pelos costumes da comunidade. Esta opção teve em 

conta o fato de que este tipo de trabalho e o andar pelo campo a falar com as pessoas não é 
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uma prática comum entre as mulheres, logo, a investigadora fazer-se passar por alguém local 

poderia não ter um efeito positivo na investigação.  

Embora o estado Marroquino incentive a participação das mulheres em diversas atividades, 

contribuindo para a igualdade entre homens e mulheres, e no Aït Bouguemmez já existam 

cooperativas de artesanato de iniciativa exclusivamente femininas (Tizza, 2012),  algumas 

atividades continuam a não ser desempenhadas por mulheres, como, por exemplo, o trabalho 

de guia turístico em montanha29. Também por esta razão não era possível recorrermos a uma 

mulher como guia-tradutora, o que poderia facilitar alguns contactos, uma vez que em muitas 

famílias se cumpre a regra de que as mulheres casadas não falam com outros homens a não 

ser os seus familiares diretos. 

Assim, e em todas as abordagens a potenciais entrevistados, foi importante apresentar não só 

o projeto, mas também a investigadora, e indicar com que família estava alojada no vale. Foi 

sempre respeitada a vontade dos interlocutores quererem participar ou não e, em caso 

afirmativo, e na situação das entrevistas em profundidade, foi realizada a gravação em áudio, 

após solicitar autorização para isso. 

A informação recolhida apenas se destina a efeitos de investigação, especificamente para este 

trabalho de doutoramento e para artigos científicos daqui derivados, não sendo utilizado para 

outros fins. Todos os dados estão armazenados em formado áudio, digital e em papel, sendo 

que apenas a investigadora e o seu orientador têm acesso à identificação dos entrevistados. 

Neste trabalho, não se incluiu a identificação, nem dados dos entrevistados, que de alguma 

forma possam contribuir para a identificação dos mesmos, não só por se tratar de um processo 

usual neste tipo de investigação, mas especialmente porque o anonimato nos foi solicitado 

nalguns casos, não nos sendo mesmo facultado o verdadeiro nome do entrevistado, em 

situações pontuais. Além disso, por se tratar de uma comunidade onde grande parte das 

pessoas e famílias se conhecem, a indicação de dados como profissão e a aldeia, são os 

suficientes para permitir identificar as pessoas. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Da informação que obtivemos, apenas existiu uma mulher, natural do vale, que fez a formação de guia de 
montanha mas deixou de exercer a profissão depois de casar. Da mesma forma, as vantagens sociais das 
cooperativas femininas são apenas aproveitadas pelas mulheres solteiras, divorciadas ou viúvas (Tizza, 2012). 
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3 - Métodos e instrumentos para a recolha de dados 

 3.1 Delimitação do território de estudo 

Como já mostrado em maior detalhe no capítulo 3, o Aït Bouguemmez corresponde à 

Comuna Rural de Tabant e apresenta uma configuração muito original em "Y". Pensou-se 

assim pertinente desenvolver o estudo ao longo dos três braços do vale, por considerarmos 

que podem apresentar uma diferença na evolução da atividade turística, podendo desta forma 

fornecer maior e mais completa informação. Para uma melhor organização do trabalho de 

campo e posterior análise dos resultados, dividimos o vale em três secções, correspondentes 

aos seus três braços, e identificámos cada uma delas com as letras "A", "B" e "C", como 

indicado na figura 4.2. As figuras 4.3 a 4.5 apresentam uma panorâmica de cada secção, 

quando nos situamos no seu ponto de convergência. 

 
 

 

Figura 4.2 - Organização espacial do vale para trabalho de campo. Fonte: Google Earth.	  
 

A	  

B	  

C	  
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Figura 4.3 - Foto panorâmica da secção A (Foto da autora).	  
	  

 

 
Figura 4.4 - Foto panorâmica da secção B (Foto da autora). 
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Figura 4.5 - Foto panorâmica da secção C (Foto da autora). 
 

 

Além da delimitação resultante da organização territorial, o território em estudo é também 

circunscrito naturalmente pelas montanhas que o rodeiam e possuidor de uma identidade 

única, caracterizadora desta região e comum aos seus habitantes, não colocando dúvidas sobre 

que aldeias se integram no Aït Bouguemmez e os seus limites. 

Para melhor identificar cada aldeia, atribuímos-lhe um número, considerando como número 

"um" a aldeia mais afastada do centro em cada um dos braços. Desta forma, a identificação da 

aldeia é feita com a letra correspondente à secção em que se localiza e o respetivo número de 

ordem. Fizemos esta identificação baseando-nos na carta da região de Tabant30, mas tivemos 

ainda em atenção a existência de aldeias que não se encontram assinaladas no referido mapa e 

que apresentam fisicamente uma dimensão idêntica às restantes, nomeadamente as A6, B13 e 

B14. Na secção A, efetuamos também a alteração da localização da aldeia A3, pois, de acordo 

com o que observámos no terreno e com informações que solicitámos aos guias e aos gîteurs 

locais, a aldeia localiza-se na base do Sidi Chita e não onde se apresenta no mapa. Obtivemos 

assim uma estruturação do vale como apresentado nas figuras 4.6 a 4.9 e que serviu de base 

para todo o trabalho de campo. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	   Carta de Marrocos NH-29-XXIV-4-a à escala de 1:50 000, edição de 2007 da Agence Nationale de la 
Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie, Rabat.	  	  
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Figura 4.6 - Identificação das aldeias na secção "A" em extrato do mapa de Tabant30.	  
 

 

 

Figura 4.7 - Identificação de parte das aldeias na secção "B" (B1 a B7) em extrato do mapa de 
Tabant30	  
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Figura 4.8 - Identificação de parte das aldeias na secção "B" (B8 a B14) em extrato do mapa 
de Tabant30	  

 

	  

Figura 4.9 - Identificação das aldeias na secção "C" em extrato do mapa de Tabant30	  
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Desta forma, ficámos com as aldeias, em cada secção do vale, identificadas com uma letra e 

um número, como indicado na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Tabela de identificação das aldeias em cada secção do vale. 
	  

Secção A Secção B Secção C 

A1 Agouti B1 Zaouiat Oulemzi B8 Aït Oughral C1 Rbat 

A2 Talsennant B2 Aït Ouham B9 Aït Ouanougdal 

/Aït Sellam* 

C2 Akourbi 

A3 Idoukkalene B3 Iglouane B10 Tadrouit C3 Ibaqliouene 

A4 Aït Ziri B4 Ighirine B11 Talmoudaat C4 Aït Imi 

A5 Timit B5 Aït Ouchchi B12 Ikhef n-Ighir C5 Tabant 

A6 Aguerd n-Ouzrou B6 Ifrane B13 Iskattafene  

 B7 Taghoulid B14 Imelghas  

* Aït Sellam trata-se da versão judaica, e mais antiga, do nome da aldeia Aït Ouanougdal e que, 

no caso do mapa com que estamos a trabalhar, apresenta os dois nomes. 

	   	  

 3.2 As entrevistas 

Do conjunto de instrumentos utilizados para a recolha de dados, as entrevistas foram aqueles 

que se revelaram mais úteis e robustos, proporcionando informação mais relevante para o 

estudo, muito embora os restantes instrumentos se revistam igualmente de grande 

importância, pois é através deles que conseguimos dar um maior enriquecimento à análise dos 

dados. Relativamente às entrevistas, estas foram desenvolvidas em dois modelos: entrevistas 

semiestruturadas e entrevistas não estruturadas. A opção por dois modelos diferentes de 

entrevistas teve também a ver com o fato de nos apercebermos que não seria possível realizar, 

com a população em geral, as não estruturadas e que perderíamos informação, se 

utilizássemos apenas as semiesteruturadas em todos os entrevistados. 
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  3.2.1 Entrevistas semiestruturadas 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas à população em geral, selecionada de forma 

aleatória e tendo apenas como condicionantes para a sua inclusão, que habitassem o vale, 

tivessem 16 anos ou mais, e que tivessem vontade de participar neste estudo.  

A elaboração do guião da entrevista baseou-se na revisão da literatura e teve em conta o que 

outros estudos têm identificado como impactes do turismo. As entrevistas começaram por ser 

pensadas como entrevistas estruturadas, desenhadas segundo um modelo muito próximo do 

do questionário, com base em questões fechadas, diferindo basicamente apenas no fato de que 

não seriam as pessoas a escrever as respostas mas sim o entrevistador.  No entanto, e após o 

teste no terreno, realizado na viagem de abril de 2012, rapidamente se percebeu a necessidade 

de repensar este instrumento.  

As razões desta alteração prenderam-se não só com o fato de nos termos deparado com 

algumas dificuldades práticas de aplicação, mas também porque se concluiu que este não era 

claramente o formato adequado para aferir a opinião dos locais e dar voz à sua perceção dos 

impactes da atividade turística. De entre as dificuldades encontradas, é de salientar a 

incapacidade dos entrevistados, no período de teste, de perceberem a noção de escala de 

Likert e principalmente, de encararem como impactes do turismo alguns dos critérios e 

indicadores que tínhamos considerado em resultado da revisão bibliográfica, nomeadamente 

os impactes ambientais. Optou-se assim por reformular o guião da entrevista, substituindo as 

questões fechadas por questões abertas, a fim de identificar quais os impactes efetivamente 

percebidos pela população local e quais as representações que lhes estão associadas.  

Nesta fase, recorremos também à ajuda de um guia de montanha local, conhecedor da região e 

do dialeto local, a fim de garantir a possibilidade de tradução do vocabulário que se pretendia 

utilizar. Procedemos à correção de algumas questões no sentido de garantir uma boa tradução 

e uniformidade no sentido das questões, pois sendo o berbere uma língua de tradição oral, que 

só nas últimas décadas tem vindo a ser reabilitada, não possui algum do novo vocabulário 

associado ao turismo.  

As correções efetuadas foram não só associadas à forma de elaborar as questões, mas também 

em relação à dimensão do guião, e retiraram-se as escalas que anteriormente se tinha pensado 

utilizar nalgumas questões. O encurtamento da entrevista revelou-se indispensável, uma vez 
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que se iam inquirir as pessoas durante as suas tarefas diárias e se revelou impraticável ocupar 

demasiado tempo, interferindo com o trabalho de cada um. 

Seguidamente procedemos a novos testes no terreno, em setembro de 2012, para perceber a 

viabilidade da aplicação do instrumento revisto, essencialmente no que concerne à duração e 

entendimento por parte dos inquiridos. Chagámos à versão final do guião a utilizar (anexo 2), 

o que permitiu garantir coerência nas questões colocadas, além de ter sido também pensado de 

modo a facilitar ao investigador a recolha das respostas no trabalho de campo.  

Este guião é composto por um conjunto de pontos iniciais que visam caracterizar os 

entrevistados em termos sociodemográficos e profissionais, e um outro grupo que pretende 

perceber a relação do inquirido com o turismo e quais as perceções que este tem do turismo e 

dos seus impactes. Embora o guião apresente uma ordem para as questões, esta não foi 

sempre respeitada na conversação com a população local, pois muitas das questões eram 

respondidas no decorrer da conversa e não precisavam ser colocadas diretamente.  

As entrevistas foram realizadas em setembro de 2012 e maio de 2013, efetuando a pé o 

percurso de ligação entre aldeias e principalmente pelos campos cultivados (zona central do 

vale), inquirindo aleatoriamente os transeuntes. Todas as entrevistas eram iniciadas por uma 

apresentação da investigadora e do objetivo da entrevista e do trabalho de investigação. 

Foram entrevistas de curta duração (10 a 15 minutos), realizadas – como dissemos – com o 

auxílio de um guia-tradutor que traduzia de francês para berbere, especificamente para o 

dialeto Tachelhit, e vice-versa. Dada a curta duração e informalidade do meio onde se 

realizaram as entrevistas optou-se por não as gravar, até porque nas tentativas feitas para 

proceder ao seu registo os inquiridos não aceitaram. De salientar que o processo de gravar a 

conversa ou de solicitar nomes se traduzia por norma num pedido não aceite ou aceite com 

algumas reticências. O simples fato de se tirarem notas dava por vezes origem a alguma 

desconfiança, levantando-se dúvidas sobre a finalidade do trabalho (os berberes do Atlas 

mantêm forte desconfiança em relação às autoridades marroquinas).  

A recolha de entrevistas foi um trabalho que requereu muitos horas e muitos quilómetros de 

caminhadas, mas, apesar disso, os guias mostravam-se bastante satisfeitos com o sucesso que 

constituía o número de pessoas que conseguíamos inquirir. No fim de cada dia do trabalho de 

campo, as entrevistas foram organizadas numa tabela, onde foram registadas "a limpo" e 

digitalizadas as respostas dadas pelos entrevistados, sendo cada entrevistado identificado 

como a letra e número referente à aldeia onde decorreu a entrevista e um número de ordem. 
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Seria, mais tarde, este registo informático o usado na análise das entrevistas, para a qual se 

recorreu ao software NVivo1031, utilizado para o efeito. 

 

  3.2.2 Entrevistas não estruturadas 

As entrevistas não estruturadas foram efetuadas a elementos da população local com ligação à 

atividade turística tais como: gîteurs, guias, antigos guias, associações locais, ajudantes e 

cozinheiros em gîtes. Com a ajuda de três guias de montanha locais (de três gerações 

diferentes), começámos por identificar os gîtes, ao longo de todo o vale, onde poderíamos 

encontrar pessoas que tivessem uma opinião sobre o turismo e estivessem disponíveis para 

falar sobre isso. Para o desenrolar destas entrevistas era importante que os entrevistados 

fossem capazes de comunicar as suas perceções da atividade turística e de verbalizar as suas 

ideias, de preferência em francês (língua dominada pela investigadora) a fim de proporcionar 

um diálogo, a troca de ideias, e a recolha de observações de uma forma mais proveitosa.  

O objetivo destas entrevistas era conseguir obter dados sobre a importância que era atribuída 

pelos locais ao turismo, e as alterações percebidas, receios e expectativas em resultado da 

atividade turística desenvolvida no vale. Baseada essencialmente na experiência de vida e na 

opinião de cada entrevistado, as entrevistas desenrolaram-se num modelo não estruturado, 

onde apenas se encetava ou direcionava a conversa aos tópicos pretendidos, permitindo que os 

interlocutores expusessem as suas perceções do turismo e dos seus impactes.  

Para balizar a conversa foi definido um guião (tabela 4.2) com pontos chave a abordar e que 

considerámos serem os mais importantes para a concretização dos objetivos da investigação, 

mas que nem sempre foi cumprido, pois dependíamos da abertura e da vontade do 

entrevistado de falar sobre as questões em causa. Além disso, cada entrevistado é um 

indivíduo diferente e com percursos de vida distintos, fazendo com que alguns 

demonstrassem mais interesse numas questões do que noutras, introduzindo por vezes 

informações relativas a outros assuntos que inicialmente não tínhamos considerado. Não 

obstante, a existência deste guião foi bastante útil para nos ajudar a focar as interações com os 

locais nos temas chave da investigação.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 O NVivo é um software especificamente desenhado para análise qualitativa (QDA - Qualitative Data 
Analysis) com o objetivo de ajudar a gerir a informação não estruturada. Este software não substitui o 
investigador na sua função mas facilita o seu trabalho ao fornecer um espaço facilmente organizável e 
ferramentas facilitadoras para a análise. 
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Tabela 4.2 - Guião para entrevistas não estruturadas 
	  

Guião para entrevistas não estruturadas 

1. Escolaridade / Formação no turismo; 

2. Naturalidade (do vale?); 

3. Trabalha unicamente no turismo? 

4. Qual a importância do turismo para o vale? 

5. O que o turismo alterou no vale (na vida das pessoas, cultura...); 

6. Importância do turismo para o comércio local? 

7. Na sua atividade compra as coisas no vale, em Azilal ou Marraquexe? 

8. Considera o CFAMM uma oportunidade para os jovens do vale? 

9. O turismo ajuda à melhoria das infraestruturas do vale? 

10. O estado deve ajudar na promoção turística do vale? 

11. Há quem deixe de trabalhar na terra para trabalhar no turismo? 

12. Qual a época do ano em que tem mais turistas? 

 

 

As entrevistas foram realizadas em setembro de 2012 e em maio de 2013 e, na sua maior 

parte, foram efetuadas nas casas ou nos locais de trabalho de cada entrevistado. A duração 

destas entrevistas variou entre os 7 e 38 minutos, tendo sido todas gravadas, com autorização 

dos inquiridos, e posteriormente transcritas. Embora as entrevistas tenham decorrido em 

francês, a sua transcrição e a análise de conteúdo foi feita em português. Também neste caso 

identificámos cada um dos entrevistados com a letra e número referente à secção do vale e à 

aldeia onde decorreu a entrevista e um número de ordem. 

A transcrição destas entrevistas, que se revelaram um elemento essencial neste trabalho de 

investigação, revelou-se um trabalho bastante árduo pelo tempo consumido e pela 

concentração exigida para garantir a fidedignidade das declarações que foram registadas, ao 

mesmo tempo que se ouvia o registo áudio. Nesta passagem do áudio para a escrita procurou-

se respeitar sempre que possível as características do registo oral, no entanto, procedeu-se a 

algumas correções pontuais de certos aspectos da oralidade, nomeadamente repetições de 

palavras e eventuais incorreções a nível da concordância em género e/ou número e repetições 

redundantes duma mesma palavra. 
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 3.3 Observação direta 

Neste trabalho foram desenvolvidos dois tipos de observação: uma mais estruturada, 

sistemática, incidente nos edifícios de uma amostra de aldeias e que teve como objetivo o 

registo dos edifícios com elementos de arquitetura alterados; e outra, não estruturada, 

realizada em continuidade no decurso das largas semanas de permanência no vale, com a qual 

se pretendeu obter informações adicionais sobre a vida quotidiana, os hábitos e costumes dos 

habitantes locais.  

Para a realização do primeiro exercício, recorremos a imagens do vale, no formato de 

fotografias de satélite, disponíveis através do Google Earth v.7.0 e do Google Maps, a uma 

atitude de visualização de cerca de dois quilómetros, e datadas de 2012. A altitude de 

visualização foi sendo ajustada de acordo com a qualidade e definição apresentadas nas 

fotografias, para garantir uma maior facilidade de leitura da imagem. 

Com esta observação quisemos identificar e registar, nas aldeias selecionadas, as construções 

que não seguiam a arquitetura local ou que, seguindo a arquitetura, optam por incluir 

materiais não tradicionais. Como o que se pretende é uma ordem de grandeza destas 

alterações em cada secção do vale, optou-se por fazer o levantamento numa amostra das 

aldeias, seguido os seguintes critérios: 

 - Considerámos sempre a aldeia no extremo de cada secção (A1-Agouti, C1-Rbat e 

 B1- Zaouiat Oulemzi); 

 - Após verificar uma aldeia, passámos duas sem o fazer e voltámos a considerar a 

 terceira; 

 - Considerámos Tabant (C5) pela sua importância na vida do vale. 

Daqui resultou o levantamento em 10 das 25 aldeias do vale, nomeadamente nas aldeias 

Agouti (A1), Aït Ziri (A4), Zaouiat Oulemzi (B1), Ighirine (B4), Taghoulid (B7), Tadrouit 

(B10), Iskattafene (B13), Rbat (C1), Aït Imi (C4) e Tabant (C5), como assinalado no mapa 

seguinte. 
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Figura 4.10 - Amostra de aldeias onde se realizou o levantamento dos edifícios com 
elementos de arquitetura alterados. Elaboração própria sobre base cartográfica do Aït 
Bouguemmez de Auclair, et al. (2007). 
 

 

Para executar este levantamento fez-se a impressão das fotos de satélite das aldeias em causa. 

In loco, procedemos à verificação dos edifícios existentes nas fotografias, para identificar qual 

o tipo de construção (moradia, curral, eira, etc.) e quais possuíam as características que 

pretendíamos identificar, realizando para estes últimos um registo com fotografia. O registo 

foi feito com base na observação direta, sem recorrer a instrumentos de medição. 

Este registo deu origem a uma tabela de Excel, que, juntamente com as fotografias, serviu de 

base para marcar na imagem do Google Earth cada um destes edifícios com um polígono 

colorido. Além disso, com base nas fotos de satélite, foi também apurado o número total de 

edifícios das aldeias observadas, para conseguirmos definir um valor percentual de edifícios 

alterados, obtendo desta forma um indicador de mudança em cada aldeia. Considerámos que 

este poderia ser um indicador expressivo do grau de transformação da paisagem no vale, com 

a agravante de que a arquitetura tradicional constitui um dos elementos mais distintivos do 

vale e relevantes para a atratividade deste destino. 

Não menos importante para a pesquisa levada a cabo foram as observações de campo 

realizadas no decurso dos longos percursos realizados a pé pelo vale, nas refeições feitas em 

casas privadas, das visitas a cafés e a amigos dos nossos guias, das idas ao mercado para 
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comprar os víveres, e da participação em expedições turísticas. Esta aproximação foi 

facilitada pelo fato de ficarmos alojados no gîte de uma família local com quem já a autora 

tinha contacto há alguns anos e onde, a maior parte das vezes, éramos os únicos hóspedes. 

Desta forma, pudemos realizar uma melhor observação da vida quotidiana das pessoas locais, 

das suas práticas usuais de trabalho, das diferenças sociais e de género, e obter informações 

através de várias conversas informais. 

Estas observações deram origem a um conjunto de notas de campo que mostraram ser  

bastante úteis na interpretação, verificação, qualificação, ou como complemento dos restantes 

dados recolhidos. Estas observações recolhidas ao longo das semanas de permanência no vale 

permitiram-nos perceber, por exemplo, os diferentes papéis sociais entre homens e mulheres, 

as muitas condicionantes de vida material com que os locais se confrontam no seu quotidiano, 

ou o avanço da arabização neste território originalmente berbere. Neste caso, as notas foram 

tomadas sempre posteriormente aos contactos, de forma a não constranger as pessoas com 

quem contactávamos. 



Capítulo 5  Análise dos dados e discussão dos resultados
  

	   121	  

CAPÍTULO 5 - ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS  

	  

1 - Introdução  

Depois de apresentarmos no capítulo anterior as opções metodológicas e os instrumentos 

utilizados para a recolha de dados e de informações, este capítulo tem por objetivo apresentar 

a análise dos dados obtidos no trabalho de campo. Com base nas entrevistas realizadas à 

comunidade local, complementadas pela observação direta que foi sendo realizada ao longo 

do período de permanência no vale, iremos averiguar as representações que a comunidade do 

Aït Bouguemmez tem sobre o turismo e os seus impactes, e procurar interpretar as causas 

dessas representações.  

Para melhor se enquadrarem e perceberem os resultados obtidos com as entrevistas, 

apresenta-se também neste capítulo uma descrição das transformações paisagísticas e nos 

estilos de vida mais visíveis no vale de Aït Bouguemmez. Em capítulo anterior, descreveu-se 

já o processo de desenvolvimento turístico deste território e deu-se conta do papel que o 

turismo tem presentemente na economia local. Neste capítulo, procuraremos, tendo por base o 

trabalho de campo e a observação que foi feita no terreno, descrever e avaliar os impactes 

visíveis dessa atividade, dando-se particular destaque à transformação da paisagem construída 

e ao dia-a-dia no vale.  

 

 

2 - Apresentação e análise dos dados 

 2.1  Entrevistas  

As entrevistas são uma forma de interação humana, um processo de comunicação bilateral e 

por isso constituem-se num poderoso instrumento quando se pretende estimular a 

comunicação e a apresentação de ideias. Pelas suas características, deve ter-se em conta que 

no momento de uma entrevista estamos a conviver com sentimentos, afetos pessoais e 

fragilidades humanas, e que cada um dos entrevistados tem uma história de vida diferente, é 

uma pessoa singular, o que faz das entrevistas um instrumento muito sensível. Desta forma, as 
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entrevistas realizadas neste estudo foram conduzidas sempre num bom relacionamento 

humano, visando o maior respeito pela cultura e pelas pessoas, procurando uma base de 

confiança, mas também de neutralidade e sem juízo de valores.  

Como já explicado no capítulo anterior, de acordo com as características dos grupos a 

entrevistar, utilizámos dois tipos de entrevistas - as semiestruturadas e as não estruturadas - 

que foram realizadas sem obrigar a uma ordem na conversação das temáticas e respeitando a 

vontade e tempo disponível dos entrevistados. Para além do conteúdo verbal das entrevistas, 

teve-se também em conta a informação comportamental indireta, que é em si mesma uma 

forma de comunicar ideias e sentimentos, como por exemplo o desvio às questões, o encetar 

de um diálogo paralelo em berbere (língua não dominada pela entrevistadora), ou a colocação 

de questões por parte do entrevistado. 

A análise das entrevistas foi desenvolvida tendo por base os objetivos já anteriormente 

definidos neste trabalho e os temas que emergiram da análise de conteúdo realizada no 

NVivo10. De modo a facilitar a análise dos dados, reunimos as entrevistas em dois grupos: o 

Grupo 1 referente às entrevistas semiestruturadas e o Grupo 2 referente às não estruturadas. 

Em cada um dos grupos, os entrevistados foram identificados com a letra "E" como prefixo 

para as entrevistas semiestruturadas e "ENT" para as não estruturadas, seguido de um número 

correspondente à ordem de realização da entrevista e de um código alfanumérico, 

correspondente à aldeia em que foram realizadas. 

Os dados recolhidos foram objeto de análise de conteúdo, na qual se destacam as seguintes 

etapas de trabalho: 

 Etapa 1: Transcrição das entrevistas 

Como já mencionado no capítulo anterior, as entrevistas foram transcritas para 

português. Para ajudar no processo de transcrição utilizou-se um software profissional, 

leitor de áudio, o ExpressScribe, que permite a audição do material em velocidades 

reduzidas, facilitando a sua transcrição. Neste processo, e após a transcrição inicial, as 

entrevistas voltaram a ser ouvidas e lidas em simultâneo, para verificação e correção 

de possíveis falhas.   
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 Etapa 2: Leitura dos dados 

Nesta fase de trabalho os dados foram lidos diversas vezes, permitindo obter uma 

visão geral do conjunto, considerada essencial para nos "inteirarmos" dos dados. Foi 

possível também identificar diferentes temas e categorias que foram úteis para a 

categorização e codificação a realizar posteriormente. 

 

 Etapa 3: Categorização e codificação 

As transcrições das entrevistas foram importadas para o NVivo10 onde se procedeu a 

uma categorização e codificação deste material. Algumas das categorias criadas já 

estavam definidas tendo em conta os objetivos do trabalho (exemplo: "Impactes do 

turismo"), mas outras surgiram no decorrer desta tarefa (exemplo: "Antes" e "Agora"). 

A codificação é o processo pelo qual secções dos dados são agregadas em categorias e 

subcategorias de características específicas e consideradas pertinentes no âmbito do 

trabalho e é um aspecto essencial na análise qualitativa. O NVivo10 mostrou ser uma 

ferramenta eficaz neste processo permitindo uma codificação hierárquica dos dados 

em categorias e subcategorias, numa lógica que permite a não exclusividade de cada 

uma delas. 

 

Etapa 4: Quantificação e tratamento estatístico das características dos entrevistados 

Apesar de nos focarmos na análise qualitativa existem elementos que não podem 

deixar de ser tratados de forma quantitativa e as características dos entrevistados são 

um deles. Estes elementos serão tratados e apresentados nos pontos 2.1.1 e 2.1.2 sob a 

forma de gráficos para permitir uma melhor perceção da informação obtida. 

 

Etapa 5: Elaboração de consultas e de matrizes de análise  

Nesta fase procedemos à elaboração de consultas de frequências e de matrizes de 

cruzamento de informação possíveis de realizar com a ajuda do NVivo10, com base 
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nas categorias e características anteriormente definidas, facilitando a interpretação dos 

dados e posterior discussão dos resultados. 

 

Etapa 6: Análise e interpretação dos resultados 

O software permitiu a consulta por categorias temáticas, indicando a segmentação dos 

dados codificados e facultando em simultâneo a sua proveniência, o que facilitou a 

análise. Este mostrou ser um precioso instrumento para o tratamento do abundante 

material recolhido, permitindo uma análise fundamentada com os extratos das 

entrevistas. 

Com esta análise às entrevistas procurámos identificar um conjunto de elementos comuns, 

delineadores do discurso coletivo - as representações sociais - e que caracterizam a 

comunidade onde desenvolvemos o trabalho, dentro das temáticas que pretendemos 

investigar.  

 

  2.1.1 Caracterização dos entrevistados 

a) Grupo 1 

Este grupo inclui os entrevistados com recurso à entrevista semiestruturada e é composto por 

habitantes locais que encontrámos ao longo dos percursos realizados no vale. Estas entrevistas 

foram realizadas de forma aleatória e sem recurso a gravação.  

Apesar do processo aleatório, procurámos incluir pessoas de diferentes condições 

profissionais, de diferentes idades e de ambos os sexos por forma a constituir um grupo o 

mais variado possível, porém, confrontámo-nos com alguns obstáculos. Devido a questões de 

ordem cultural, muitas das mulheres com quem tentámos falar recusavam-se a fazê-lo por 

serem casadas ou porque o nosso guia era homem, o que fez com que os indivíduos do sexo 

masculino acabassem por ficar em predominância no grupo de entrevistados. Era mais fácil 

falar com as mulheres com mais idade ou com as mais jovens. As de idade mais elevada 

demonstravam curiosidade, gracejavam, mas nem sempre queriam responder ao que 

pretendíamos, preferindo ser elas a questionar o que andávamos a fazer. O grupo acabou 
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assim constituído por indivíduos maioritariamente masculinos mas ainda assim de idades e 

atividades profissionais variadas (tabela 5.1).  

Foi sempre mais fácil estabelecer o diálogo com os homens embora tenha existido uma 

situação em que o potencial entrevistado se recusou a falar com a investigadora por esta não 

se fazer acompanhar do marido. Através do nosso guia, pudemos saber que este indivíduo não 

era natural do vale nem berbere, embora estivesse ali a residir. 

 

Tabela 5.1 - Caracterização dos entrevistados do Grupo 1. 
	  

ID 

Cód. 

entrevistado 
 

Género Grupo etário Escolaridade Profissão/atividade mais 

importante para 

subsistência 

1 E1C1 Masculino 26 - 35 anos Até 6 anos Agricultor 

2 E2C1 Feminino 16 - 25 anos Pré-escola Apoio ao gîte da família 

3 E3C4 Masculino 26 - 35 anos De 9 a 12 anos Arrieiro 

4 E4A5 Masculino 16 - 25 anos Até 6 anos Comerciante 

5 E5B3 Masculino 46 - 55 anos Não freq. ensino Agricultor 

6 E6C1 Masculino 16 - 25 anos De 6 a 9 anos Barbeiro 

7 E7C1 Masculino 56 - 65 anos Não freq. ensino Arrieiro 

8 E8C1 Masculino 26 - 35 anos Até 6 anos  

9 E9C2 Feminino 16 - 25 anos De 6 a 9 anos Agricultor e pastor 

10 E10C2 Masculino 26 - 35 anos Não freq. ensino Trabalhador da construção 

11 E11C3 Feminino 16 - 25 anos De 9 a 12 anos N/A (estudante) 

12 E12C3 Feminino 36 - 45 anos Não freq. ensino Gîteur  

13 E13C4 Masculino 46 - 55 anos Escola Corânica Agricultor 

14 E14C4 Feminino 36 - 45 anos Até 6 anos Agricultor 

15 E15C4 Masculino 26 - 35 anos Não freq. ensino Cozinheiro  

16 E16C4 Masculino 36 - 45 anos De 6 a 9 anos Cozinheiro 

17 E17C4 Masculino 16 - 25 anos Até 6 anos Agricultor 

18 E18C5 Masculino 36 - 45 anos Não freq. ensino Comerciante 

19 E19C5 Masculino 46 - 55 anos Não freq. ensino Comerciante 

20 E20C5 Masculino 26 - 35 anos Até 6 anos Comerciante 

21 E21A4 Masculino 56 - 65 anos Não freq. ensino Agricultor 

22 E22A4 Masculino 16 - 25 anos De 9 a 12 anos N/A (estudante) 

23 E23A4 Feminino 46 - 55 anos Não freq. ensino Agricultor 

24 E24A5 Feminino 26 - 35 anos Até 6 anos   

25 E25A5 Feminino 16 - 25 anos Não freq. ensino  

26 E26C5 Masculino 56 - 65 anos Não freq. ensino Comerciante 

27 E27A1 Masculino 16 - 25 anos De 9 a 12 anos N/A (estudante) 
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28 E28A1 Masculino 16 - 25 anos De 9 a 12 anos N/A (estudante) 

29 E29A6 Masculino 36 - 45 anos Não freq. ensino Gîteur 

30 E30B1 Masculino 26 - 35 anos Até 6 anos Agricultor 

31 E31B1 Feminino 26 - 35 anos Não freq. ensino Agricultor 

32 E32B1 Masculino 26 - 35 anos Até 6 anos Gîteur 

33 E33B6 Feminino Mais de 65 anos Não freq. ensino Apoio ao gîte da família 

34 E34B7 Masculino Não tem certeza Não freq. ensino Agricultor 

35 E35B8 Masculino 36 - 45 anos Não freq. ensino Comerciante 

36 E36C5 Masculino 26 - 35 anos De 9 a 12 anos Agricultor 

37 E37B14 Feminino 56 - 65 anos Não freq. ensino Agricultor 

38 E38B14 Masculino 26 - 35 anos Até 6 anos Arrieiro 

39 E39B13 Masculino 56 - 65 anos Não freq. ensino Arrieiro 

40 E40B12 Masculino 26 - 35 anos Até 6 anos Gîteur 

41 E41B12 Masculino 36 - 45 anos Até 6 anos Cozinheiro 

42 E42B11 Feminino Não tem certeza Não freq. ensino N/A (doméstica) 

43 E43B10 Masculino Mais de 65 anos Escola Corânica  

44 E44B12 Masculino 26 - 35 anos Até 6 anos Cozinheiro 

45 E45B14 Feminino 26 - 35 anos Não freq. ensino N/A (doméstica) 

46 E46B14 Masculino 26 - 35 anos Até 6 anos Cozinheiro 

47 E47B14 Masculino 16 - 25 anos Até 6 anos Comerciante 

48 E48B14 Masculino 36 - 45 anos De 9 a 12 anos Comerciante 

   N/A - Não se aplica 

 

Relativamente à idade, é de realçar que o povo berbere não festeja o aniversário nem dá 

qualquer importância à data de nascimento. Apenas os mais novos têm presente a sua idade, 

quer por motivos legais quer por frequentarem a escola e estarem mais recetivos a este tipo de 

dados. Os mais velhos, regra geral, não respondem a essa pergunta ou respondem, entre risos, 

por considerarem essa informação irrelevante. A fim de reduzir a margem de erro, 

considerámos que seria mais adequado apresentar a idade sob a forma de intervalo. A coluna 

de "Profissão/atividade mais importante para subsistência" inclui a atividade que os 

entrevistados indicaram como tal, uma vez que no vale é usual as pessoas terem mais do que 

uma atividade. Nesta coluna foram ainda omitidos os dados referentes às situações que 

considerámos tornar possível a identificação dos entrevistados, uma vez que esta informação, 

associadas à indicação da aldeia, seriam suficientes para os identificar, não garantindo o seu 

anonimato, questão sempre assegurada no âmbito das entrevistas.  
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As 48 entrevistas realizadas neste grupo foram agrupadas numa tabela de respostas (anexo 3, 

em CD) e posteriormente importada para o NVivo10. 

 

b) Grupo 2 

Este grupo inclui os entrevistados com recurso à entrevista não estruturada e é composto por 

habitantes locais que na sua maioria são parte interessada no turismo, nomeadamente guias e 

gîteurs. Neste grupo de entrevistados apenas o ENT13A1 e o ENT19B14 não têm uma 

atividade direta no turismo, no entanto, por serem fluentes em francês ou espanhol, puderam 

manter um diálogo connosco sem obstáculos e demonstrando as suas opiniões.  

Também neste caso o grupo é constituído maioritariamente por indivíduos masculinos e de 

idades até 45 anos (tabela 5.2).  

 

Tabela 5.2 - Caracterização dos entrevistados do Grupo 2. 
	  

ID Cód. 

entrevistado 
 

Género Grupo etário Escolaridade Profissão/atividade 

mais importante para 

subsistência 

1 ENT1B12 Masculino 36 - 45 anos Curso Guia Montanha Gîteur 

2 ENT2B14 Masculino 36 - 45 anos Até 6 anos Guia 

3 ENT3B5 Masculino 26 - 35 anos Curso Guia Montanha Guia 

4 ENT4C4 Masculino 36 - 45 anos Curso Guia Montanha Gîteur 

5 ENT5C3 Masculino 46 - 55 anos Curso Guia Montanha Gîteur 

6 ENT6C5 Masculino 36 - 45 anos Curso Guia Montanha Guia 

7 ENT7C5 Masculino Mais de 65 anos   

8 ENT8A5 Masculino 36 - 45 anos De 6 a 9 anos Gîteur 

9 ENT9A6 Masculino 16 - 25 anos Ensino superior Gîteur 

10 ENT10C5 Masculino 16 - 25 anos Ensino superior N/A (estudante) 

11 ENT11C5 Masculino 16 - 25 anos Ensino superior Guia 

12 ENT12A1 Masculino 16 - 25 anos De 9 a 12 anos Cozinheiro no gîte 

13 ENT13A1 Masculino 36 - 45 anos   

14 ENT14A1 Masculino 36 - 45 anos Curso Guia Montanha Guia 

15 ENT15A1 Masculino 26 - 35 anos Ensino superior Gîteur 

16 ENT16A2 Masculino 16 - 25 anos Ensino superior Apoio ao gîte da família 

17 ENT17A3 Masculino Mais de 65 anos   

18 ENT18A4 Masculino 36 - 45 anos Curso Guia Montanha Guia  
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19 ENT19B14 Feminino 16 - 25 anos   

20 ENT20C5 Masculino 36 - 45 anos Curso Guia Montanha Guia 

21 ENT21C5 Masculino 26 - 35 anos Não freq. ensino Gîteur 

22 ENT22C4 Masculino 36 - 45 anos Curso Guia Montanha Guia 

23 ENT23B13 Masculino 36 - 45 anos Curso Guia Montanha Gîteur 

 

Neste quadro, em quatro dos entrevistados, foi omitida a informação da coluna de 

"Profissão/atividade mais importante para subsistência" e de "Escolaridade" por 

considerarmos que estas, associadas à informação da aldeia, não garantiam o seu anonimato. 

Neste grupo, o anonimato foi-nos especialmente solicitado por um destes entrevistados, 

dando-nos mesmo um nome fictício na altura da entrevista.  

As 23 entrevistas realizadas neste grupo foram gravadas em suporte digital, transcritas para 

português (anexo 4, em CD) e posteriormente importadas para o NVivo10 para análise de 

conteúdo. 

Numa perspetiva geral (Grupo 1 e Grupo 2) e como apresentado na figuras 5.1, o conjunto 

dos entrevistados é maioritariamente masculino (80,3%) e com idades compreendidas entre os 

16 e os 45 anos (77,5%).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 - Distribuição dos entrevistados por género e por grupo etário (Grupos 1 e 2). 
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Do total de entrevistados, 35 pessoas (49,3%) consideram que o turismo é a sua principal 

fonte de subsistência, mas a agricultura, uma das atividades mais relevantes e tradicionais do 

vale, continua a ser a atividade principal de 18,3% dos entrevistados (figura 5.2).  

 

 

Nota ao gráfico: a classe "Não aplicável" refere-se a estudantes e donas de casa, em "Outros" estão incluídos os 
entrevistados que trabalham em serviços de apoio, associações e cooperativas e na construção. 

 
 

Figura 5.2 - Distribuição dos entrevistados por atividade mais importante para subsistência 
(Grupos 1 e 2). 
 

 

É de referir todavia que, para além dos entrevistados que referiram ter no turismo a sua 

principal atividade de subsistência, 7 outros entrevistados referiram que desenvolviam uma 

atividade complementar no turismo, ou seja, do total de entrevistados, 42 têm atividade no 

turismo (59,2%) e 29 (40,8%) indicam que não. Dos 29 entrevistados que não trabalham no 

sector turístico, 16 têm familiares a trabalhar nesta atividade e 13 não têm (tabela 5.3). Destes, 

porém, pudemos ainda aferir que 5 e 8 dos entrevistados respetivamente, indicam que 

gostariam de trabalhar no turismo. Apreendemos destes dados que, direta ou indiretamente, 

Distribuição dos entrevistados por principal atividade para subsistência 

Nº de entrevistados 
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como atividade principal ou complementar, o turismo está muito presente na vida dos 

entrevistados mas também na da população local, o que poderá condicionar de alguma forma 

as opiniões expressas. 

 

Tabela 5.3 – Distribuição dos entrevistados segundo a sua relação com o turismo. 

 Não trabalham no turismo 

 Trabalham 
no turismo 

 

Têm familiares com atividade 

no turismo 

 

Não têm familiares com 

atividade no turismo 
Nº 

entrevistados 

42 16 
(5 gostariam de trabalhar, 

11 não pretendem trabalhar.) 

13 
(8 gostariam de trabalhar, 

5 não pretendem trabalhar.) 
% 59,2% 40,8% 

 

 

  2.1.2 Distribuição das entrevistas no território 

Na figura 5.3 é apresentada a percentagem de entrevistas por cada secção do vale e na figura 

5.4 é mostrada a distribuição dos locais onde foram feitas entrevistas. Cada circulo e losango 

da figura 5.4 corresponde a um entrevistado, dos grupos 1 e 2 respetivamente, e a sua situação 

no mapa é apenas indicativa do local de realização da entrevista. Essa distribuição é de 

alguma forma não só reflexo das características de cada secção do vale, mas também das 

diferenças sentidas no contacto com a população.  

 

Figura 5.3 - Percentagem das entrevistas realizadas em cada secção do vale. 

25% 

34% 

41% 

Percentagem de entrevistas realizadas por secção do vale 

Secção A Secção B Secção C 
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Figura 5.4 - Distribuição das entrevistas realizadas ao longo das três secções (A, B e C) do 
vale. Elaboração própria sobre base cartográfica do Aït Bougemmez de Auclair, et al. (2007). 

 

 

A maior parte das entrevistas foi feita a jusante do vale, no triângulo Ikhef-n-Ighir - Tabant - 

Agouti. Esta é a área onde também encontramos o maior número de gîtes no vale (figura 3.6, 

no capítulo 3). Por outro lado, Tabant é a aldeia onde se situa o souk e os serviços públicos do 

vale, além de que de Agouti a Imelghas há estrada alcatroada, o que não sucede nas outras 

áreas do Aït Bouguemmez. Estas características estão na realidade ligadas entre si e acabaram 

por explicar a maior concentração das entrevistas neste sector, desde logo porque se encontra 

um maior número de pessoas a circular nos caminhos, mas também porque há aqui uma maior 

abertura da população para conversar com alguém de fora do vale. 

A montante da secção "B" foi onde obtivemos mais recusas em falarem connosco e, portanto, 

onde se realizaram menos entrevistas. Esta diferença pode estar relacionada com o maior 

afastamento ao centro do vale mas também com a própria organização social, pois esta área 

de maior altitude, a nordeste, compreende um dos principais grupos sociais do vale, os Aït 

Hakim que, como já explicado no capítulo 3, viveram em oposição aos Aït Mihya e os Aït 

Legenda 

Entrevistados do Grupo 1 

Entrevistados do Grupo 2 

A	  

B	  

C	  
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Ouanougdal durante bastante tempo. Estes acontecimentos históricos, podem também refletir-

se nesta menor abertura a conversar com quem é de fora.  

 

  2.1.3 Representações do turismo 

No decorrer das entrevistas procurámos obter resposta para as representações do turismo, quer 

através de questões indiretas, quer através de questões mais diretas, quando os interlocutores 

assim permitiam, mas sempre com o objetivo de perceber como a comunidade local vê esta 

atividade no território. Durante o teste às entrevistas percebemos que perguntar 

separadamente sobre o "turismo" e os "turistas" seria praticamente impossível pois os locais 

utilizam a mesma palavra em berbere para identificar ambas as coisas. Assim, optámos por 

perguntar sobre o turismo enquanto atividade, deixando que nos expusessem as suas ideias 

relativamente ao que consideravam mais pertinente, inclusive no que diz respeito aos turistas . 

Relativamente às representações do turismo, explorámos as entrevistas em três grandes 

componentes: a importância do turismo para o vale (ou seja, de que forma consideram as 

pessoas que o turismo e os turistas são importantes no vale, que utilidade têm e que 

consequências produzem), a vida de quem trabalha no turismo (identificação de um género de 

vida específico e as representações a ele associadas), e o futuro do turismo no vale, refletindo 

os receios e expectativas para o futuro desta atividade. Na tabela 5.4 sintetiza-se o resultado 

desse trabalho, identificando nela as ideias que mais frequentemente apareceram associadas a 

cada uma das componentes de exploração das entrevistas. 

A tabela 5.4 mostra que a representação social do turismo é dominada pelas noções de 

trabalho, novas alternativas de subsistência e retorno económico, permitindo uma vida melhor 

e com mais oportunidades. A perspetiva do turismo enquanto trabalho e fonte de rendimento é 

uma ideia transversal a quase todos os entrevistados: 58 dos 71 entrevistados tecem este tipo 

de observações.  
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Tabela 5.4 – Principais temas associados às várias componentes de exploração das entrevistas 
– síntese das representações sociais do turismo.  
	  

Componentes de exploração  Representações do turismo 

Importância do turismo para o 

vale 

Trabalho 

Retorno económico, dinheiro 

Alternativa 
Ajuda 

A vida de quem trabalha no 

turismo 

Boa 

Novas oportunidades e contacto 

com outras culturas  

Trabalho para a família 
Insegurança 

 

Futuro do turismo no vale 

 

Receios  Poucos turistas 

Dependência 

Expectativas 

 

Melhor organização 

Mais divulgação 

 

 

O turismo é visto pelos locais com quem falámos como uma atividade importante para a vida 

das pessoas no Aït Bouguemmez, prendendo-se essa importância essencialmente com 

questões de ordem económica e de trabalho e, consequentemente, com a melhoria de vida da 

comunidade. Quando inquirido sobre essa importância, por exemplo, o entrevistado E46B14 

expressou-se mesmo dizendo que o turismo "é importante só para trabalho".  

O turismo representa uma oportunidade que os locais têm para usufruir de rendimento 

adicional, tal como mencionado por exemplo por este entrevistado: 

"O turismo é algo muito importante pois é mais uma fonte de rendimento a 

juntar ao que as pessoas têm no vale. As pessoas têm a agricultura, a criação 

de gado e tudo isso... e quando o turismo chegou ao vale mudou muitas 
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coisas. Bem, podemos sempre dizer que todas as coisas têm as suas 

vantagens e os seus inconvenientes. Mas quando vemos o lado positivo... 

vemos que o turismo ajudou bastante as pessoas. Criou bastantes postos de 

trabalho, há pessoas que trabalham como guias, como cozinheiros, arrieiros, 

gîteurs... [...] O turismo é mais um recurso e ajudou bastante as pessoas do 

vale. As pessoas têm agora um pouco mais de meios do que antes" ( 

ENT14A1)32. 

Além de uma forma de obter rendimentos adicionais, é mesmo considerado como o segundo 

recurso para as pessoas do vale, logo a seguir à agricultura:   

"Temos como base as duas coisas. A agricultura é o primeiro recurso... E 

depois temos o segundo recurso que é o turismo... para a família temos o 

turismo, o gîte e os guias. O principal recurso continua a ser a agricultura" 

( ENT15A1). 

"Para o vale é a segunda riqueza do vale, é o turismo... a primeira é a 

agricultura. Muitas pessoas trabalham nas duas coisas... mas há quem não 

trabalhe mesmo no turismo, mas uma parte considerável trabalha com o 

turismo" ( ENT21C5). 

O turismo conquistou um papel de tal forma importante que muitas pessoas reconhecem já ter 

no turismo a sua atividade profissional ou fonte de subsistência principal, incluindo quando 

não é a única atividade, e mesmo os que não trabalham diretamente com o turismo beneficiam 

dele de alguma forma: 

"... tenho duas pessoas que trabalham comigo nos campos. Há uma terceira 

pessoa que cuida das ovelhas. É graças ao turismo que tenho, que... nós 

pagamos essas pessoas. Senão... senão não poderia pagar. Não é que eu não 

pudesse trabalhar... pessoalmente poderia trabalhar no meu terreno... mas e 

os outros, o que fariam? Todos ganham com o turismo. Não só os guias, não 

só os gîteurs... todos ganham... mesmo que não ganhem muito, ganham um 

pouco..." ( ENT23B13). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Ao longo do trabalho, as referências/citações relativas ao discurso dos entrevistados serão identificadas com o 
ícone  seguido do respetivo código.	  
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Como o entrevistado ENT23B13 declara, mesmo as pessoas que não trabalham no turismo 

acabam por beneficiar com ele quando por exemplo passam a poder arranjar trabalho nos 

campos ou na pastorícia, pois os donos desses campos, por sua vez, trabalham no turismo 

como guias ou gîteurs e, por falta de tempo ou porque assim preferem, optam por pagar a 

outros para trabalharem nas suas terras ou cuidar do seu gado. Desta forma, ambas as partes 

beneficiam. 

A agricultura é uma atividade visivelmente presente no vale pela predominância de campos 

cultivados e para os entrevistados ENT5C3 e ENT7C5 o turismo permite mesmo criar um 

equilíbrio na vida do vale, com a agricultura a ser dinamizada através da atividade turística. 

Para eles o turismo ajuda a agricultura a desenvolver-se e a agricultura também contribui para 

o turismo, como "duas mãos que se ajudam" ( ENT7C5). O turismo tem permitido a muitas 

famílias a obtenção do rendimento para comprarem as sementes necessárias para os campos, 

evitando que as terras fiquem sem ser cultivadas, situação que se verificava antes da atividade 

turística proliferar no vale e que atualmente é menos frequente. Além disso, é também o 

trabalho na agricultura que garante ao vale o seu aspecto verdejante e ao mesmo tempo 

organizado, oferecendo aos turistas que o visitam uma perspetiva de tradição e de contacto 

com a terra. Ao manter e incentivar  a agricultura, é também possível oferecer aos turistas o 

contacto com esta atividade, através do turismo rural, oferecendo refeições com produtos 

locais, como os legumes, carne e frutas.  

Esta ligação entre turismo e agricultura tem contribuído para que menos pessoas deixem os 

seus terrenos e emigrem para as cidades uma vez que atualmente o vale oferece melhores 

condições de vida e até alternativas de trabalho. Por exemplo o entrevistado ENT23B13 

apresenta bem essa situação quando nos diz: 

"Porque as pessoas se têm um bocado de terreno, trabalham nele... deixam 

a família a trabalhar no terreno... as mulheres, as crianças, trabalham no 

campo. Quase ninguém abandonou os campos. Antes sim... antes havia 

pessoas que vendiam os terrenos para irem para a cidade... antes do 

turismo... mas eles tinham razão... porque antes não havia eletricidade, não 

havia estrada alcatroada, no inverno ((o vale)) ficava isolado... as estradas 

ficavam bloqueadas durante três, quatro meses. Eram obrigados a se 
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abastecer para quatro meses. As coisas eram difíceis, eram duras..." ( 

ENT23B13). 

O turismo criou também novas profissões no vale e nesta área o CFAMM teve um papel 

fundamental pois foi onde se iniciaram os primeiros cursos de formação dos profissionais em 

turismo de montanha e muito especificamente neste território berbere, embora pudessem 

trabalhar em todo o país. Estas novas profissões tornaram-se uma alternativa ao tradicional 

trabalho agrícola:  

"Antes havia só uma fonte de rendimento, a agricultura, agora temos duas, a 

agricultura em primeiro lugar e o turismo em segundo. Quem não é guia é 

gîteur, quem não é gîteur é arrieiro, quem não é arrieiro é cozinheiro... é 

assim ( ENT22C4). 

Com novas possibilidades de emprego no vale, os jovens passaram a sentir menos 

necessidade de partir para as cidades em busca de emprego e apesar de também terem que sair 

do vale para trabalhar no turismo, como por exemplo quando vão para o deserto, fazem-no 

por períodos mais curtos do que seria uma situação de emigração. 

Além disso, as famílias que têm disponibilidade económica para adaptar a casa da família 

para gîte d'étape, acabam por dar trabalho a boa parte dos elementos da família pois todos, de 

uma forma ou de outra, acabam por ajudar na manutenção do gîte ou no apoio, nas 

caminhadas que os turistas fazem.   

E embora nem todos possam ser gîteurs (proprietários ou gestores de um gîte d'étape), guias, 

ou mesmo arrieiros (que implica possuírem um animal de carga, normalmente uma mula), o 

turismo trouxe à comunidade local a possibilidade de surgirem outras profissões, ou fontes de 

rendimento, além da agricultura, designadamente no comércio. De facto, o turismo permite à 

família obter dinheiro para fazer compras no souk, questão mais difícil para as famílias que 

apenas fazem agricultura de subsistência e que muito dificilmente têm dinheiro para comprar 

as restantes coisas necessárias à casa, como por exemplo o sal e o açúcar. 

O turismo é, portanto, visto principalmente como um motor impulsionador da economia local, 

gerador de emprego e diversificador de fontes de rendimento familiar. As famílias são 

tradicionalmente numerosas e na generalidade dos casos a agricultura não consegue garantir o 
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rendimento suficiente para que todos usufruam dos bens e serviços básicos, logo o turismo 

apresenta-se como uma alternativa acessível, garantindo à família mais dinheiro, não só para 

as suas necessidades básicas como bens alimentares e saúde, mas muitas vezes também para 

aceder a bens e serviços menos tradicionais e mais modernos como a televisão, telemóvel e 

educação. 

Além de melhorar a vida das famílias e de garantir o acesso a consumos não tradicionais, o 

turismo permite novas perspetivas de futuro e projetos de vida principalmente para os mais 

jovens, não só porque os pais que trabalham no turismo podem enviar os seus filhos para 

estudar na universidade, em cidades como Marraquexe, Beni Mellal ou Rabat, mas também 

porque desde pequenos experimentam o contacto com outras pessoas e culturas: 

"... o turismo para nós é muito, muito, muito importante e quando eu tenho 

como por exemplo os grupos, quando tenho os grupos na minha casa, há 

também os meus filhos... porque fiz um gîte? gîte para dar de trabalho à 

família e para criar também uma boa relação entre os meus filhos e as pessoas 

que vêm por exemplo, deixá-los falar ora o berbere ora o francês, há um 

contacto entre eles..." ( ENT1B12). 

E este contacto com outras pessoas, conhecer o que existe além do vale e a liberdade de saber 

sobre outras culturas é também salientado pelos entrevistados. Por exemplo, o entrevistado 

ENT15A1 menciona que o turismo ajudou a que as pessoas "se tornassem mais instruídas". 

Provavelmente por procurarem mais formação e pela curiosidade de tentarem saber mais 

sobre quem as visita. Observando por outro ângulo, isto pode dever-se não só aos turistas que 

visitam o vale, mas também porque quem trabalha no turismo, principalmente os guias, sai 

frequentemente do vale para trabalhar noutras regiões de Marrocos e até para se deslocar à 

Europa, para formações e contactos com agências, conhecendo uma realidade diferente. Ao 

verem a realidade de outros territórios e outras culturas, provavelmente também procuram 

fazer no seio da sua família, o que viram e consideram melhor, como por exemplo investir nos 

estudos dos filhos. 

Trabalhar no turismo traduz-se também em não ter que trabalhar todos os dias, mas, quando 

há trabalho, pode implicar estar longe da família e fora de casas, muitas vezes, por várias 

semanas. Por exemplo os arrieiros e cozinheiros, que acompanham as expedições turísticas, 
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podem ausentar-se por duas semanas seguidas, embora acompanhem atividades 

principalmente nas imediações do Aït Bouguemmez e M'Goun; já os guias, chegam a 

ausentar-se por mais de um mês, principalmente quando no inverno não há turismo no vale e 

optam por ir para o deserto ou para as montanhas mais a sul, no Anti-Atlas, como a Jbel 

Saghro. 

Por outro lado, e apesar de atualmente existirem no vale profissionais do turismo formados 

pelo CFAMM, nem sempre conseguem arranjar trabalho, e quando arranjam é na maior parte 

dos casos um trabalho sazonal, de modo que a agricultura continua sempre presente no seio 

familiar, sendo a solução para as épocas em que o turismo escasseia ou falta. 

Quer trabalhem ou não nesta atividade, os entrevistados consideram em geral que a vida de 

quem trabalha no turismo é boa e melhor do que a de quem trabalha na agricultura. Apenas no 

Grupo 1 encontrámos alguns entrevistados, na sua maioria com atividade no turismo, que não 

viam grandes vantagens em trabalhar nesta atividade. Um exemplo disso, e referindo-se à vida 

de quem trabalha no turismo, é o comentário feito pelo entrevistado E16C4: 

"É igual à dos outros... é um trabalho para ganhar a vida. Não é melhor." ( 

E16C4). 

Embora tratando-se de um caso isolado, um dos entrevistados deste grupo, sem atividade no 

turismo, mencionou inclusive que considerava o trabalho no turismo pesado e desinteressante: 

"Não gosto do trabalho no turismo. Não se ganha muito, é duro e trabalham 

todos os dias. Por mim podia mesmo não existir." ( E4A5). 

No caso deste entrevistado, que tem uma pequena loja na aldeia e cumpre com dias e horários 

de abertura, situação que não se aplica a quem trabalha no turismo, esta é uma questão que 

provavelmente o faz considerar o turismo um trabalho exigente. Na realidade, quem trabalha 

no turismo e em particular os guias, arrieiros e cozinheiros, não têm uma tarefa muito fácil, 

especialmente durante o período do Ramadão33, quando precisam cumprir os seus 

compromissos profissionais, que pode implicar andar durante todo o dia em montanha, 

preparar comida para os turistas e não se poderem alimentar nem mesmo beber água até ao 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 O Ramadão é o nono mês do calendário islâmico e durante o qual os muçulmanos praticam o seu jejum ritual. 
É considerado um mês sagrado e um período de maior proximidade a valores sagrados e com maior frequência 
da mesquita. O jejum é observado durante todo o mês, do alvorecer até ao pôr-do-sol e aplica-se à alimentação, 
bebidas, fumo e relações sexuais. 
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pôr-do-sol. Muito embora o vale seja originalmente berbere e a islamização relativamente 

recente, a observação do Ramadão é obrigatória pela lei marroquina. 

Associado à importância económica do turismo aparece também em algumas entrevistas um 

sentimento de incerteza em relação à continuidade desta atividade e de receio no futuro. Pela 

importância de que se reveste e pela dependência que algumas famílias já têm desta atividade, 

emerge o receio de uma crise nos mercados emissores e uma interrupção da procura, como foi 

exemplo a dos anos 2008-2009 na Europa. As seguintes citações mostram isso muito 

claramente: 

"No vale há muita gente que trabalha no turismo e será um problema se não 

houver e as coisas serão mais difíceis" ( ENT11C5). 

"... as pessoas estão habituadas a trabalhar com os turistas, ganham bem e 

têm agora novos hábitos... Se voltar a acontecer uma crise como a que esta a 

acontecer, etc. ... isso pode criar problemas para as famílias..." ( 

ENT14A1). 

O tema da crise sentida na Europa nos anos de 2007-2010 foi um tema recorrente nas 

entrevistas realizadas, pois além da Europa ser um dos principais mercados emissores de 

turismo em Marrocos e no Aït Bouguemmez, na data de realização deste trabalho de campo, 

era também um tema relativamente recente. 

Quando inquiridos sobre o futuro do turismo no vale, os entrevistados cuja atividade está 

relacionada com o turismo foram os que apresentaram opiniões mais concretas relativamente 

ao que gostariam de ver desenvolvido no vale e aos receios que têm desse desenvolvimento 

para a população local. Indicam que gostariam de ter mais turistas mas sem que isso altere o 

vale significativamente. Um dos entrevistados expressou essa ideia dizendo:  

"Então, no vale do Bouguemmez, se tivermos um turismo de massa, o vale 

estará acabado. Portanto... se há um turismo de massas, é necessário fazer 

isto, e isto, e grandes hotéis, e depois o vale está acabado. Portanto o 

turismo de massas não é bom. Um pouco de turismo rural... pessoas 

solidárias... isso é bom. Mas o turismo de massas não é bom." ( ENT6C5) 
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Esta preocupação com um turismo de massa está essencialmente relacionada com a perda de 

autenticidade do território, e neste sentido o ENT4C4 disse que os jovens deveriam ser 

"guardiões da cultura, e fazendo mais do que os antigos anciãos deram e já fizeram pelo vale". 

Apesar de demonstrarem também preocupação com a forma como os jovens se passam a 

vestir e com as alterações na arquitetura local, fazem-no muito menos frequentemente e sem 

associar esses receios diretamente ao turismo. 

Para alguns dos entrevistados, o desenvolvimento do turismo no vale é uma questão que não 

consideram poder controlar, planear ou tomar quaisquer medidas, e quando inquiridos sobre o 

futuro da atividade no vale indicam que esse é um assunto para "deixar nas mãos de Deus", ou 

seja, que não são eles próprios quem poderão decidir sobre essa matéria. 

Reconhecem, no entanto, a necessidade de promover o Aït Bouguemmez, prepará-lo melhor 

em termos de comunicação e diversidade de produtos para que possam contar com mais 

turistas e os jovens possam permanecer no vale a trabalhar. Compreendem que, se assim não 

for, as famílias terão menos rendimentos e toda a economia do vale sofre.  

Os entrevistados consideram que seria importante criar associações ou parcerias, por forma a 

organizar o turismo no vale, num modelo comum em todo o território, como por exemplo 

para promoverem o vale no exterior em conjunto, mas isso ainda não acontece: 

"... o problema é que é difícil para as pessoas daqui, criarem um grupo e 

formarem alguma coisa, é muito difícil... neste momento não existe essa 

mentalidade..." ( ENT6C5). 

Os entrevistados E2C1 e ENT6C5 salientam ainda que o turismo tem contribuído para a 

criação de associações de desenvolvimento local ou para que o vale usufrua da ajuda 

resultante de associações estrangeiras. Ao longo dos últimos trinta anos, e em consequência 

da visita de turistas com contactos privilegiados em instituições internacionais de cooperação 

para o desenvolvimento, o vale teve a ajuda de associações estrangeiras ou apoios monetários 

para projetos vários, nomeadamente construção de poços, canais de rega, produção de 

eletricidade, escolas e jardins de infância, e para angariação de professores e médicos. O 

entrevistado E2C1 menciona mesmo que essa é a única coisa positiva que o turismo pode 

trazer. 
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  2.1.4 Representações dos impactes do turismo 
	  

Identificar de que forma os impactes do turismo são percebidos pela comunidade do Aït 

Bouguemmez é outros dos objetivos deste trabalho e, como já explicado anteriormente, o que 

se pretendeu foi que a própria comunidade identificasse os impactes/alterações provocadas 

pela atividade turística. Desta forma, não seguimos uma lista de impactes predefinida, mas 

ficámos recetivos ao que nos foi indicado pela comunidade.  

Durante as entrevistas, a questão das alterações provocadas pelo turismo surgiu muitas vezes 

no diálogo. Quando isso não aconteceu, os entrevistados foram questionados sobre esta 

problemática. Para uma melhor organização e análise, agrupámos os vários impactes numa 

tipologia próxima do que usualmente são apresentados: impactes económicos, socioculturais e 

ambientais.  

 

a) Representações dos impactes económicos 

As principais representações sociais que emergem dos impactes da atividade turística são, 

como facilmente se deduzirá do que dissemos antes, os impactes económicos, onde se destaca 

a criação de trabalho e o aumento no rendimento familiar, representando uma perspetiva 

positiva destes impactes. Este tipo de impacte foi o mais realçado pelos entrevistados. Por 

outro lado, as questões ambientais, foram as menos destacadas nas entrevistas realizadas 

(tabela 5.5).  

De notar também que, além dos impactes económicos serem o tipo de impacte mais 

assinalado, é também o mais salientado pelos entrevistados que trabalham no turismo, e 

embora seja menos mencionado por quem não trabalha no turismo, não se registam diferenças 

significativas entre o tipo de perceções de quem trabalha e de quem não trabalha nesta 

atividade. 

 

 

 



Capítulo 5  Análise dos dados e discussão dos resultados
  

	   142	  

Tabela 5.5 - Tabela de representações dos impactes do turismo.  
	  

Tipo de impacte  
Número de 

referências 
Representações 

Económicos 88 

Criação de trabalho  

Aumento do rendimento familiar 

disponível 

Socioculturais 84 
Alteração na forma de vestir e de pensar 

Não traz mudanças 

Ambientais 10 Criação de uma consciência ambiental 

 

 

Os entrevistados apontam o turismo como razão para existirem atualmente mais alternativas 

onde trabalhar: 

"Há alguns anos era normal as pessoas trabalharem nos campos, não tinham 

outras oportunidades... Se se desenvolver mais o turismo é melhor... porque 

o trabalho no campo é difícil... as pessoas têm agora a possibilidade de 

trabalhar em coisas que não apenas a terra." ( ENT10C5). 

Além desta alternativa, houve outras mudanças, nomeadamente a possibilidade das mulheres 

trabalharem também, sem ser na casa e no campo, e que também contribui para ajudar a 

família: 

"... porque antes havia turismo mas pouco, mas tem ajudado a mudar a vida 

das pessoas porque antes só se trabalhava unicamente nos campos e, bem... 

isso não ajuda muito. Com o turismo mudou  porque trabalham as mulheres, 

os homens, os jovens também. Então... aumentou um pouco o nível da vida 

aqui." ( ENT19B14). 

No entanto, em boa verdade, no caso das mulheres, o trabalho no turismo resume-se ao apoio 

que dão no gîte da família e que pode ser nas limpezas, na cozinha ou mesmo na receção dos 

turistas se não houver um homem na família para o fazer. Não é usual as mulheres 

trabalharem por exemplo dando apoio noutros gîtes, nem como guias ou dando qualquer outra 

forma de apoio, durante as caminhadas com os turistas.  
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O turismo é visto como a atividade que "ajuda as pessoas a ganharem dinheiro para viver" ( 

E12C3) e que "dá trabalho a muita gente"( E14C4). No entanto, a atividade agrícola não é 

posta de parte e continua a ser uma atividade muito importante no vale, embora na maior parte 

seja desenvolvida para consumo da família e não para comercializar. Muitas das pessoas que 

trabalham no turismo fazem-no 

"Quando há turistas (...), quando não há turismo não trabalham no turismo, 

trabalham no campo. É uma tradição que continuou." ( ENT12A1). 

Esta nova possibilidade de trabalho, tanto pela diversidade como pela possibilidade de agora 

as mulheres poderem também trabalhar, veio trazer às famílias mais rendimento disponível e 

contribuir assim para a dinamização do consumo. Através do consumo gerado pelo aumento 

do rendimento disponível nas famílias, embora indiretamente, outros no vale ganham com o 

turismo: 

"As pessoas que trabalham no turismo, quando ganham fazem compras. E 

isso faz girar a economia. Se houver turismo não são só as pessoas que 

trabalham no turismo que ganham. Os comerciantes também. É uma cadeia. 

Se ganhar melhor a vida, compro mais... isso faz trabalhar todas as pessoas." 

( ENT21C5). 

O turismo impulsionou também um conjunto de atividades, que embora não pertencendo ao 

sector turístico, passaram a existir e dinamizaram-se por sua causa. Um exemplo disso são as 

cooperativas femininas que produzem peças de artesanato. A sua formação e continuidade 

deve-se essencialmente ao turismo e a sua criação gerou alternativas de trabalho para as 

mulheres do vale. Como também os entrevistados mostram perceber, os benefícios 

económicos que advêm do turismo não são apenas os diretos, o turismo contribui também 

com benefícios indiretos e induzidos, dinamizando desta forma a economia no Aït 

Bouguemmez. 

Os entrevistados demonstram, no entanto, alguma preocupação pela dependência que as 

famílias mostram pelo consumo, uma vez que o turismo não é uma atividade segura e, caso 

algo afete a atividade, as famílias podem sofrer com a falta do rendimento:  



Capítulo 5  Análise dos dados e discussão dos resultados
  

	   144	  

"Antes as pessoas ganhavam menos mas gastavam menos. Agora as coisas 

são mais difíceis de gerir. Quando têm muito dinheiro... gastam muito." ( 

ENT21C5). 

Além disso, receiam também que a falta de turismo faça com que os jovens emigrem para as 

cidades em procura de alternativas melhores pois a agricultura não é suficiente, muito menos 

agora que já se conhece outra realidade: 

"Se não há desenvolvimento do turismo haverá emigração, os jovens irão 

para as cidades, não vão ficar cá, pois vão viver de quê? A agricultura... mas 

é insuficiente..." ( ENT5C3). 

Apesar disso, o turismo veio também ajudar as famílias no trabalho no campo, pois permite-

lhes ter dinheiro para comprar sementes para cultivarem, garantindo que, em épocas baixas, 

possam ter a sua agricultura, embora de subsistência. Algumas famílias no vale deparavam-se 

com o problema de não ter dinheiro suficiente para adquirir as sementes necessárias para 

cultivarem as suas terras e produzirem alimento. Como o ENT2B14 destaca, o fato de terem 

terra não era suficiente: 

"... antes as pessoas tinham problemas por exemplo no campo para... 

cultivar, etc. eles não tinham muitos meios para comprar as coisas para 

cultivar. Com o turismo, posso dizer que eles agora têm meios para fazer 

tudo o que querem. Antes havia fome, mesmo com terrenos não havia meios 

para comprar, por exemplo, os grãos ou as batatas, etc. Mas agora... já não é 

um problema..." ( ENT2B14). 

Esta mesma agricultura, embora tradicional e de subsistência, ajuda a que nos anos de maior 

crise no turismo, mesmo os profissionais do turismo (guias e gîteurs), voltem a trabalhar nas 

suas terras e garantam o sustento para a família.  

Mas, apesar do turismo contribuir para dinamizar a economia do vale, isso não parece ser 

resultado direto das compras realizadas pelos turistas no comércio local, nomeadamente nas 

pequenas lojas existentes nas aldeias, pois como indicado pelos entrevistados,  

"Os turistas de montanha, das caminhadas, eles não compram... vão 

caminhar." ( ENT13A1). 
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De acordo com o que nos indicaram os comerciantes das lojas com quem falámos e as 

cooperativas e associações de artesanato (tapetes, doces, bijutaria), a venda a turistas é 

reduzida. O comércio local é dinamizado principalmente pelas compras realizadas pelos 

guias, cozinheiros e gîteurs, baseando-se na compra de fruta e legumes, uns, cultivados no 

vale e outros, que vêm de outras regiões de Marrocos e são vendidos no souk. Embora em 

menor escala, também recorrem às lojas locais para a compra de bens não perecíveis, como as 

conservas e produtos de limpeza, mas neste caso preferem optar pelas grandes superfícies 

comercias em Marraquexe.  

No vale existe ainda uma outra fonte de rendimento proveniente da agricultura, 

nomeadamente as maçãs. Esta é, no entanto, uma fonte de rendimento de uma minoria de 

famílias, que também pelo fato de terem terrenos de grandes dimensões, puderam plantar 

macieiras que produzem maçãs suficientes com o objetivo de serem vendidas fora do vale. 

Para estes produtores, a agricultura é a sua principal e maior fonte de rendimento e embora 

alguns também trabalhem no turismo, assumem que esse representa a menor parte do seu 

rendimento.  

 

b) Representações dos impactes socioculturais 

No que respeita os impactes socioculturais, a ideia que mais ressalta das entrevistas é a de que 

o turismo tem contribuído para alterar a forma de vestir e de pensar da comunidade local. 

Contudo, esta não é uma opinião absolutamente dominante ou consensual. Há, a este nível, 

posições bastante divergentes, o que demonstra que não há uma perceção clara do efeito 

transformador do turismo nos modos de vida. Quase tantos quantos os que referiram as 

alterações acima enunciadas foram os que consideraram que a cultura e as tradições não 

mudam em consequência do turismo. É de mencionar ainda que os entrevistados que não 

trabalham no turismo foram os que menos referenciaram os impactes do turismo nos modos 

de vida. 

Entre os entrevistados que referiram impactes socioculturais, os aspectos mais mencionados 

residem nas mudanças na forma de vestir. Pelo contacto com as turistas (internacionais e 

nacionais), tende-se a colocar de parte as roupas tradicionais, como a djellaba, e vestir o que 

normalmente se vê nas cidades: 
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"No que diz respeito à forma como as pessoas se vestem, é uma mudança 

que se vê. Antes usava-se djellaba, a capa... agora... a capa já não se usa... a 

djellaba, um pouco, mas as pessoas agora usam-na mais à sexta-feira, 

sobretudo nos dias de oração. Mas a maior parte das pessoas usa agora 

calças de ganga, t-shirt, bonés... começam a... no caso das mulheres há ainda 

alguns limites mas as coisas um dia destes vão mudar." ( ENT15A1). 

Mas essa mudança também é possível porque os jovens têm mais dinheiro disponível para 

comprar o que veem os turistas usar e o que veem na televisão, pois para alguns dos 

entrevistados, as mudanças que se verificam não são necessariamente por via do turismo: 

"... a cultura no vale muda quando passas a ter eletricidade e a parabólica. 

Quando se passa a ter a eletricidade, vê-se a televisão e os filmes, e tudo 

isso, a cultura vai mudando pouco a pouco... não é como antigamente, que 

havia a tradição, a música todas as noites, as histórias, e tudo isso... quando 

há a televisão assim, as pessoas deixam de ser sociais, passam a ver a 

televisão, é tudo..." ( ENT3B5). 

"Os jovens por exemplo não mudaram por causa do turismo. Mais por causa 

da televisão e internet." ( E21A4). 

No entanto, o turismo tem alguma contribuição nessa mudança, no sentido em que é através 

do trabalho no turismo que os jovens ou os seus pais, passaram a ter dinheiro para o consumo 

de bens menos tradicionais.  Relativamente a isso o entrevistado ENT22C4 diz: 

"Não é que os jovens tenham mudado por causa do turismo ou por ver como 

se vestem... O que se passa é que antes não tinham dinheiro. Não tinham 

dinheiro para esse tipo de coisas. Mas agora com o turismo e a agricultura e 

com as maçãs as coisas funcionam muito bem. Foi por essas coisas que os 

jovens desta geração mudaram. Não por causa do turismo só por si. Mas 

como se ganha com o turismo, têm meios para comprar o que querem." ( 

ENT22C4).  

Um dos entrevistados indicou ainda que as alterações culturais são também consequência da 

arabização do vale, que pelo seu isolamento, apenas se sentiu mais nos últimos vinte anos. Ele 
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diz-nos que são algumas proibições resultantes desta arabização que vão contra as tradições 

locais, acabando por isso com algumas delas: 

"... nunca houve um turista que me tenha dito "não deves cantar, ou não 

deves fazer as tuas orações, ou não podes fazer isto" não... os costumes e as 

tradições mudaram por causa dos muçulmanos, dos árabes." ( E21A4). 

Apesar da forma de vestir ser a mais fácil de observar, outra perceção é também bastante 

referenciada - a alteração na forma de pensar das pessoas, principalmente de quem trabalha 

com o turismo: 

"Quando vejo as pessoas que trabalham com o turismo, vejo que há 

mudanças, mudanças de mentalidade, na forma como vivem, como reagem, 

como veem as coisas... Têm contacto com outras pessoas. Não é a mesma 

mentalidade. São mais abertas, as pessoas que trabalham no turismo... têm 

outros modos... como posso dizer... têm um outro comportamento. Pelo 

contrário, as pessoas que estão mais afastada do turismo preservam mais a 

cultura local... nós também preservamos a cultura local mas... as pessoas 

que não trabalham no turismo estão mais preservadas... são camponeses que 

mantêm o mesmo aspecto." ( ENT20C5). 

Ao longo do trabalho de campo conseguimos também perceber este facto pela facilidade com 

que podíamos falar com as pessoas com atividade no turismo, ao mesmo tempo que sentíamos 

barreiras para encetar diálogo com as pessoas que apenas trabalham no campo e por norma 

não têm contacto com gente de fora do vale, embora estivéssemos com um guia/tradutor local. 

Estas pessoas foram-nos indicadas como sendo aquelas que se mantêm mais fieis às tradições 

e que estão mais protegidas de influências exteriores (ENT20C5). Mas esta alteração na forma 

de pensar é vista como positiva e não somente uma consequência do turismo, é vista também 

como um efeito da abertura do vale ao exterior por intermédio da televisão, como menciona o 

seguinte entrevistado: 

" O vale não estava aberto, as pessoas não viam o que se passava no 

exterior... Viviam de acordo com a suas tradições, não tinham televisão, não 

tinha acesso a informação e não viam nada, enquanto agora todos estamos a 

par do que se passa no mundo. Pelo que é normal que as mentalidades 

mudem um pouco mas as origens, as coisas mais importantes, essas 
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continuam tradicionais... as relações entre as famílias, os vizinhos, o 

respeito dos mais novos para com os mais velhos, para com os pais, a 

família, os vizinhos, tudo isso continua tradicional." ( ENT14A1). 

Além da questão do vestuário e da forma de pensar, outras mudanças são enumeradas, 

nomeadamente alguns hábitos: 

"Há muitas coisas que mudaram. Antes comia-se na cozinha, fazia-se um 

grande fogo, sentávamo-nos à volta do fogo, com os tapetes, no chão, as 

mulheres faziam a comida ali, nós sentávamo-nos aqui, com toda a família... 

Era a cozinha berbere. Mas agora já não há dessas coisas. Antes dormia-se 

no chão, com um cobertor ou algo do género. Agora há lençóis... as pessoas 

tomam duche. Antes para tomar um duche era preciso ir à mesquita, como 

às sextas-feiras... agora tudo mudou, as casas mudaram..." ( ENT17A3). 

E estes hábitos mudam especialmente nas famílias que vivem do turismo e que procuram 

responder aos desejos dos turistas, como é o caso das casas de banho, a água corrente, a água 

quente, as refeições em mesas e cadeiras, as camas, etc. Nas tradições da cozinha berbere, as 

mulheres também têm um papel crucial na mudança, pois querem loiças e utensílios que as 

possam ajudar no seu dia-a-dia e a opção pelos materiais mais tradicionais é visto como 

significado de não "ter dinheiro" ( ENT2B14). 

Entre os hábitos que se foram alterando encontram-se os de higiene. O melhoramento nas 

infraestruturas das casas, principalmente para receber turistas, privilegiou toda a família, no 

sentido em que todos passaram a poder usufruir, por exemplo, das casas de banho e da água 

quente, principalmente no inverno. Os banhos deixaram de ser possíveis apenas na mesquita34 

e no rio, e neste âmbito, as crianças foram as que mais beneficiaram. Tais transformações 

representam um avanço relevante das condições higienossanitárias, com efeitos na redução da 

taxa de mortalidade infantil, diminuição das morbilidades infantojuvenis e benefício para as 

populações.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 As mesquitas são o local de culto dos seguidores do islão e desempenham também um papel comunitário a 
nível do ensino e do encontro entre muçulmanos. É também usual encontrar associado às mesquitas uma zona de 
banhos (hammam), que se constitui como um lugar de purificação, de higiene e de socialização. Em territórios 
mais isolados e com menos infraestruturas sanitárias, como o caso do Aït Bouguemmez, os banhos nas 
mesquitas ou nalguns casos os banhos públicos (edifícios construídos para esse fim) eram dos poucos locais com 
condições para as pessoas se lavarem adequadamente.  
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A disponibilidade monetária nas famílias permitiu também, como já referimos, que mais 

crianças possam estudar e ambicionar ir para a universidade, ou seja, optar por sair do vale e 

regressar, ou não, depois de terminar a licenciatura. E esta é uma situação que se começa a 

verificar cada vez mais. Alguns dos entrevistados com quem falámos, com licenciatura, são 

"filhos do vale" que optaram por regressar após concluírem os seus estudos. É verdade que se 

tratam ainda de casos muito pontuais, claramente minoritários, mas isto tornou-se possível 

pela alternativa que esperam encontrar no turismo (como na gestão de um gîte) ou nas áreas 

que lhe estão associadas (como por exemplo na gestão ou coordenação de associações ou 

cooperativas de artesanato ou para o desenvolvimento turístico). A redução de saída de jovens 

do vale também tem contribuído para o aumento da população e do número de crianças, 

fazendo com que outro tipo de profissões sejam necessárias, como é o caso dos professores, 

sendo esta mais uma oportunidade para os licenciados do vale. 

Entre os entrevistados com ensino superior, as transformações relacionadas com a cultura, 

tradição e sociedade foram as mais mencionadas, conjuntamente com as questões económicas. 

Apesar de reconhecerem as alterações acima mencionadas, o turismo é indicado ainda como 

um meio de revitalização da cultura local: 

"Com o turismo recuperou-se o que faziam os nossos avós, mesmo que seja 

para vender." ( ENT19B14). 

Os entrevistados reconhecem ainda a importância de haver um equilíbrio entre as tradições e a 

modernidade como forma de melhorar as condições de vida, como salientado pelo 

entrevistado ENT11C5: 

"A modernidade é importante mas devemos preservar as tradições, para não 

as perdermos, para não entrarmos na modernidade por uma porta que não 

seja a mais correta. Para ficarmos bem... Isto porque devemos combinar a 

modernidade e a tradição ao mesmo tempo. Há muitas coisas que mudaram 

e outras que gostaria que permanecessem tradicionais como a comida, o 

estilo de vestir. Mas ao mesmo tempo há que aproveitar modernidade, como 

é o caso da eletricidade, por exemplo, ou o computador, pois traz muitas 

vantagens... e as parabólicas..." ( ENT11C5). 
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As representações sociais que identificámos nas entrevistas traduzem maioritariamente uma 

perspetiva positiva do impacte do turismo, embora se encontrem pontualmente registos 

negativos, provenientes especialmente de entrevistados que trabalham no turismo: 

"Os costumes e as tradições locais mudaram bastante, a vida mudou muito. 

Traz más ideias para os jovens, é uma má influência." ( E16C4).  

"A alteração na roupa que as pessoas vestem e o hábito de pedir das crianças 

é mau. Também é mau as crianças quererem brinquedos35. É uma influência 

negativa para os jovens." ( E16C4). 

Por norma não se veem crianças com brinquedos no vale, apenas vimos brinquedos na casa do 

entrevistado E7C1, que além de trabalhar como arrieiro também é músico e toca nalguns 

festivais de música popular em Marrocos e em apresentações de música berbere, viajando 

muitas vezes para fora do vale. Provavelmente por isso, vimos em sua casa, brinquedos para o 

seu filho mais novo. O hábito das crianças pedirem é associado ao turismo pelo fato de ser 

habitual, quando os turistas viajam para países do Sul Global e em especial para África, 

fazerem-se acompanhar de pequenos objetos, que vão distribuindo pelas crianças, criando 

nestas o hábito de pedir e alimentando uma ligação entre o turismo e o ato de receber coisas. 

Para o entrevistado E16C4, ambas as coisas são consideradas más influências. 

Negativamente é também mencionado o fato de alguns turistas não mostrarem respeito pela 

cultura local e os seus códigos sociais, nomeadamente ao tirarem fotografias sem pedirem 

autorização, especialmente às mulheres, que apenas podem ser fotografadas com a 

autorização dos maridos. A forma como os turistas se vestem, especialmente as mulheres, 

com roupas que deixam a descoberto os membros ou o colo, também é salientado como uma 

forma de falta de respeito pela comunidade local. Além disso, o fato das mulheres 

estrangeiras se apresentarem com roupa mais curta ou de viajarem sozinhas, é visto como uma 

má influência para as mulheres locais, por poderem suscitar comportamentos que vão contra a 

tradição e são reprovados pela comunidade local, fortemente patriarcal. De forma geral, os 

impactes culturais estão ancorados na questão da observação dos turistas e do que eles fazem. 

Por outro lado, os entrevistados com mais idade fazem também referência a um conjunto de 

práticas familiares que se foram perdendo, nomeadamente as reuniões em família para contar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Tradicionalmente as crianças berberes não brincam com brinquedos tal como estamos habituados a observar 
nos países ocidentais. Começam a trabalhar no campo, a ajudar os pais, desde muito cedo, e brincam com o que 
encontram na natureza: água, pedras, paus, pequenos animais, etc. 
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histórias e ouvir música. Esta é uma prática que praticamente desapareceu, mas, de acordo 

com os entrevistados, não foi por causa do turismo, mas sim pelo tempo que a televisão 

passou a ocupar na família. Atualmente, ao fim do dia ou depois do jantar, as pessoas reúnem-

se em família para ver televisão, especialmente para acompanhar as novelas, programas muito 

apreciados pelas mulheres. No caso dos homens, o futebol e as noticias são o que preferem 

assistir. E em muitas situações, a televisão está apenas ligada, marcando presença e fazendo 

ruído de fundo, enquanto todos conversam. A televisão ganhou de tal forma importância que 

nos dados do recenseamento de 2004 existiam no vale 897 televisões, mas apenas 96 casas de 

banho com duche para o mesmo universo de habitações. 

 

c) Representações dos impactes ambientais  

Os impactes ambientais foram os menos referenciados pelos entrevistados e a opinião mais 

identificada é de que o turismo contribui para o desenvolvimento de uma consciência 

ambiental nas populações locais. Esta consciencialização centra-se em dois focos específicos: 

o lixo e a água. 

Devido à sua localização geográfica e às características da comunidade local, em particular a 

religião animista tradicional, a vida no Aït Bouguemmez está intrinsecamente ligada à 

natureza. Essa relação reflete-se em técnicas e práticas culturais que procuram respeitar os 

ciclos da natureza e fazer uma gestão cuidadosa dos recursos naturais, como a água, a lenha 

ou os pastos, no entanto a alteração no tipo de consumo trouxe repercussões no ambiente. 

Onde isto se torna mais percetível é no lixo. Por exemplo, ao invés de apenas se consumirem 

produtos frescos, passou a sobressair o consumo de comidas e bebidas com embalagens 

plásticas ou metálicas, que se acumulam nas periferias das aldeias e se passaram a fazer notar 

na paisagem:  

"... os conselhos das aldeias reportam agora coisas que não havia antes, como 

é o caso de sacos de plástico, garrafas de plástico, coisas que não havia antes. 

Antes a natureza estava adequada... Agora há muita coisa, compramos uma 

garrafa de água e é de plástico, compram-se bolachas, come-se e vêm em 

pacotes de plástico... bem... Atualmente há algumas aldeias que se 

começaram a organizar no sentido de tentarem evitar esse problema... para 
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não continuar. Mas há ainda muito trabalho a fazer a este respeito." ( 

ENT14A1). 

No seguimento de uma visita de turistas ao vale, que ficaram preocupados com a situação  que 

encontraram de acumulação e mau ordenamento dos resíduos, uma associação estrangeira 

contribuiu com o fornecimento de bidões para a recolha de lixo nas aldeias.  Embora os 

entrevistados reconheçam que "o turismo deixa a sua pegada" (ENT16A2) e que "não é muito 

responsável e contribui para uma certa degradação da natureza" (ENT 15A1), denotam que 

tem também ajudado a que a população local perceba a existência deste problema e adote 

condutas mais adequadas. Nalgumas aldeias já é possível ver mudanças: 

"Cada família queima o seu lixo próximo de casa. Antes atiravam tudo para a 

terra, mas agora não... é bom para nós e para a água... antes tirávamos a água 

dos canais... para a cozinha e tudo isso... mas agora vamos diretamente à 

nascente que foi tapada." ( ENT17A3). 

Embora exista muito a fazer relativamente ao tratamento do lixo, grande parte já é queimado 

em vez de ser abandonado nos campos ou nas áreas de pasto, embora a incineração ainda se 

faça perto ou mesmo nas casas (figura 5.5). 

 

Figura 5.5 - Pormenor de local para queimar lixo numa casa em Aït Ziri (Foto da autora). 
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O turismo tem também contribuído para que se dedique uma maior atenção ao recurso água, 

criando condições técnicas para práticas de gestão e distribuição mais eficazes, para que se 

alarguem os perímetros irrigados, e para que se protejam as linhas de água. Também neste 

caso os progressos foram na sua maior parte resultado de ações desenvolvidas por turistas 

ligados a associações ambientais e de desenvolvimento local, que após a visita ao vale criaram 

programas de cooperação: 

"O turismo trouxe as associações que ajudaram a criar os canais para a água e 

fontes." ( E7C1). 

Algumas das associações existentes no Aït Bouguemmez foram criadas para facilitar a ligação 

com outras associações estrangeiras e puderem receber apoios financeiros para concretizar os 

seus objetivos. Do que apurámos, algumas destas relações, nomeadamente as que resultaram 

no melhoramento dos canais de rega e na distribuição de bidões para o lixo, foram resultado 

de visitas de turistas ao território. Por exemplo, o projeto relativo à construção e manutenção 

de canais de rega, garantindo um menor desperdício da água utilizada, foi apoiado pelo Banco 

Mundial mas, segundo nos indicaram, por iniciativa de um turista americano que visitou o 

vale, e a colocação dos recipientes para queimar o lixo em Agouti, foi resultado da visita de 

turistas alemães, que vendo a situação do lixo, posteriormente ajudaram a criar uma 

associação local que se encarregou de fazer essa tarefa.   

As referências a esta tipologia de impactes foi feita exclusivamente pelos entrevistados das 

secções A e C do vale e maioritariamente (80%) os mais jovens, com idade inferior a 45 anos. 

Os entrevistados da Secção A referiram-se especialmente à questão do tratamento do lixo e os 

da Secção C aos cuidados com a água. De salientar também que foram os entrevistados que 

trabalham no turismo os que fizeram mais referências aos impactes ambientais, não sendo 

estes aspectos praticamente abordados pelos restantes entrevistados. 

Embora as questões ambientais tenham sido abordadas essencialmente numa perspetiva 

positiva, de melhoria do quadro de vida ambiental e dos comportamentos da população, dois 

entrevistados (ENT14A1 e ENT15A1) mostraram preocupação com o surgimento nos últimos 

tempos de um tipo de turistas menos preocupado com o ambiente e menos respeitador da 

natureza do que os que visitavam o vale em décadas anteriores. 
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  2.1.5 Os turistas no tempo: antes e agora 
 

Ao longo do trabalho de campo e no decurso da realização das entrevistas apercebemo-nos de 

que há entre as pessoas com quem falámos a perceção de dois tempos distintos em relação à 

atividade turística no Aït Bouguemmez: o primeiro, a que os entrevistados se referem como 

"antes", e um outro, que no essencial traduz o passado recente e o presente, ao qual se referem 

como "agora".  

O "antes" não é possível precisar exatamente a que época se refere, mas não é nitidamente 

marcado pela não existência de turismo, pelo que não se pode associar a um tempo anterior ao 

arranque do turismo no Aït Bouguemmez. As referências são sobretudo a um tempo em que 

as características do turismo e do turista diferiam das atuais. Portanto, o aparecimento desta 

atividade no vale não parece retratar-se como um evento marcante e suficiente para criar uma 

rutura no tempo do vale, sendo sim as características de quem o visita e o tipo de atividades 

que desenvolve e práticas que tem o elemento mais causador desta diferença. De fato, não se 

encontram referência a um tempo "depois", referente ao após a atividade turística se iniciar no 

vale. Além das características associadas aos turistas, esta mesma dualidade temporal é usada 

relativamente a alterações verificadas nos estilos de vida e cultura locais (figura 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 - Árvore de palavras, realizada no NVivo, com termo de raiz "mas agora", 
apresentando o "antes" em oposição ao "agora". 
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Os entrevistados salientam por exemplo, que "antes as pessoas viviam de uma forma muito 

simples e modesta", viviam apenas com as coisas que tinham mas agora, com a eletricidade 

no vale, passou a ser possível ver televisão e saber o que se passa pelo mundo, dando aos 

locais uma perspetiva diferente de como viver, ou seja, mostrando-lhes uma realidade mais 

materialista e o dinheiro que ganham apenas com a agricultura não é suficiente para o que 

passaram a desejar. Antes, nalguns casos nem havia dinheiro para comprar as sementes e 

muitos campos ficavam sem ser trabalhados, e os jovens também não tinham dinheiro para 

comprar o que viam nas cidades ou na televisão. Agora, com a possibilidade de trabalharem 

no turismo e com a fruticultura, especificamente das maçãs, é muito diferente, é possível 

ganhar mais dinheiro e isso contribuiu para mudar os jovens desta geração. Antes, apenas os 

homens vendiam e compravam no mercado e as mulheres ficavam em casa, mas isso também 

mudou, e agora há homens que ficam em casa e podemos observar as mulheres que trabalham 

e vão às compras ao mercado. E no caso das mulheres, estas já não dão a mesma importância 

ao casamento como antes, pois já nem sobem ao Sidi Moussa para garantir que arranjam 

marido como se fazia antigamente. Antes, a pastorícia era uma atividade a que muitas famílias 

se dedicavam e haviam várias cabeças de gado em cada aldeia, mas hoje, as pessoas têm 

apenas uma ou duas ovelhas ou cabras. Em muitas aldeias é possível juntar todos as ovelhas e 

cabras num rebanho comunitário apenas. 

Os entrevistados demonstram perceber uma mudança existente entre o que era a vida "antes" 

mas não reconhecem o turismo como causador desta mudança, na realidade, a eletricidade é 

que vem trazer a grande alteração, embora o turismo contribua, no sentido em que é 

essencialmente através do trabalho no turismo, que conseguem o dinheiro para comprar as 

coisas menos essenciais, como as próprias televisões. O turismo contribui assim para que a 

comunidade local, e em especial os jovens, possam ter o que desejam, sem que para isso 

necessitem de emigrar. 

Nos hábitos locais que registam alteração, está também o de atirar o lixo para a natureza. Isso 

mudou e agora já há aldeias em que o lixo é colocado em recipientes e queimado evitando a 

poluição das linhas de água e dos terrenos.  

Em contrapartida, os entrevistados falam num tipo de turismo e turista diferentes em termos 

da sua relação e respeito com o ambiente: 

"Antes o tipo de turistas era adequado com boas atitude... eram muitos mas 

gente adequada... que vinha e respeitava mais a natureza. Agora o tipo de 
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turistas que vem agora contribui para uma certa degradação da natureza, 

deixam o lixo... Agora temos um turismo que não é tão responsável. Mais 

pessoas e menos responsabilidade. Isso não é nada bom para o vale." ( 

ENT15A1). 

E ao contrário de agora, indicam que o turista das décadas de 80 e 90 "queria participar em 

qualquer coisa, ajudar, fazer qualquer coisa, participar no desenvolvimento da região, 

ajudar..." ( ENT20C5). Eram pessoas mais velhas e que comiam e dormiam nos mesmos 

locais que os berberes mas agora as pessoas que visitam o vale são mais novas e procuram 

mais conforto, já não partilham as tradições:  

"Nos anos oitenta os turistas vinham com a família, com grandes famílias, 

ou vinham visitar os familiares berberes, mas sempre dentro da mesma 

cultura... dormiam nos mesmos lugares mas agora há muitas coisas que 

mudaram na cultura mesmo que... Nos anos oitenta os turistas eram homens 

mais velhos mas agora são jovens, com uma cultura diferente..." ( 

ENT7C5).	  

Agora os turistas estão num lado e os berberes noutro e introduziram-se muitas coisas na 

alimentação local, que os turistas apreciam mas que não são tradicionais, como o queijo e as 

compotas. O vale também já não é como "antes" pois agora há mais gîtes e as pessoas já 

vivem com melhores condições, contribuindo provavelmente para as mudanças sentidas 

também no relacionamento entre turistas e comunidade local: 

"Agora há também um turismo que mudou muito. Na altura em que eu 

trabalhava, os turistas ficavam contentes por falar com as crianças nas 

aldeias, com as famílias... mas agora... os turistas, não falam com as pessoas 

locais, com as crianças... é diferente." ( ENT7C5). 

O turista de agora é um turista que não se integra e apenas observa, provavelmente na 

tentativa de deixar um menor impacte na comunidade que visita. Mas por outro lado é um 

turista que exige mais conforto, obrigando a algumas alterações e adaptações nos espaços e 

nos hábitos de quem trabalha no turismo. Uma possível explicação para esta perceção por 

parte da comunidade local pode ser o fato dos turistas agora deixarem menos dinheiro no vale, 

não pagando provavelmente a sua "pegada eco-social", ou seja, a comunidade considera não 

estar a ser ressarcida na medida adequada em que permite a "entrada" de turistas no seu meio 
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e o acesso à sua cultura. No entanto, dos contactos realizados no trabalho de campo e das 

entrevistas, percebeu-se que, de forma geral, a comunidade gostava de conversar e de 

conhecer quem os visita.  

Mas as alterações sentidas passam também pela disponibilidade que os turistas têm para 

consumir. Os entrevistados indicam que antes os turistas "eram burgueses, eram pessoas com 

meios" ( ENT20C5) mas que nos dias de hoje pouca diferença fazem dos locais, pois 

viajam com um orçamento bastante apertado e com pouca margem para compras. Embora 

viagem para o vale, vêm com pouco dinheiro (ENT22C4, ENT3B5). Os entrevistados sentem 

mesmo que nalguns casos os turistas têm menos dinheiro do que a comunidade local, o que 

também altera em muito a perspetiva que havia do turismo, de serem pessoas que viajavam 

para ajudar as comunidades mais pobres, que visitavam.  

	  

  2.1.6 Grupos de representações sociais comuns 
	  

Aproveitámos ainda a importante possibilidade que a abordagem das representações sociais 

possui, que permite explorar primeiro as opiniões comuns na comunidade, explorando 

posteriormente, as características dos grupos que as formulam e quais os tipos de 

agrupamento social e padrões que podem explicar a existência de diferentes visões (Pearce, et 

al., 1996). Após análise do conteúdo das entrevistas, conseguimos distinguir quatro grupos de 

opiniões e atitudes, comuns a vários dos entrevistados, possíveis de agrupar também com base 

em características sociodemográficas comuns a estes, nomeadamente a ocupação profissional, 

e a sua posição socioeconómica. Para avaliar a posição socioeconómica tivemos em 

consideração a ocupação profissional e o nível de escolaridade dos entrevistados, ou mais 

pormenorizadamente e associado ao que nos foi dado a conhecer das famílias no vale, o que é 

necessário para que possam ter a referida ocupação e formação. 

Esta decomposição baseia-se nas representações sociais, agregando os resultados em grupos e 

identificando posteriormente as características dos elementos dos grupos formados, ao 

contrário do que usualmente é feito na aplicação da metodologia por cluster, que se parte dos 

grupos com características comuns, para o resultado. Distinguem-se desta análise, quatro 

grupos: 
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 a) Grupo A: entrevistados com atividade direta no turismo e posição socioeconómica 

média/alta.  

Este grupo inclui os entrevistados que trabalham no turismo, possuem na maioria um gîte e 

são guias credenciados pelo CFAMM. O facto de serem guias credenciados, só por si, é 

indicador de alguma disponibilidade económica, pois indica que tiveram possibilidades de 

deixar o vale e irem para uma cidade, provavelmente Azilal, para realizarem a escolaridade 

necessária de acesso ao curso. Da mesma forma, a criação do gîte também só é possível se a 

família possuir algum dinheiro.  

O fato de terem um maior envolvimento na atividade turística, terem mais escolaridade e uma 

posição social mais proeminente, pode explicar que sejam também mais críticos relativamente 

ao turismo e aos seus impactes. É neste grupo que surgem os comentários ou críticas 

relacionadas com iniciativas desenvolvidas pelo governo, ou que deveriam ser levada a cabo 

por este, mostrando estarem mais informados sobre o planeamento e gestão do território. 

O maior conhecimento destas questões pode também ser explicado pela preocupação direta 

com o seu negócio, muito embora, nas entrevistas, os juízos e comentários emitidos 

versassem sempre questões genéricas relativamente ao vale. 

Neste grupo, as perceções dos impactes são em regra positivas, especialmente na vertente 

económica. Em termos culturais, embora não considerem que o turismo tenha impactes 

negativos, mencionam concretamente as alterações na forma de vestir e de pensar das pessoas. 

Por outro lado, indicam que o vale ainda mantém muito da cultura tradicional e que esta deve 

ser mantida como elemento diferenciador. É neste grupo também que são mencionadas as 

questões ambientais, nomeadamente relativas à sensibilização da população para o tratamento 

do lixo.   

 b) Grupo B: entrevistados com atividade direta no turismo e posição socioeconómica 

média/baixa.  

Neste grupo estão os entrevistados que, embora trabalhem diretamente com o turismo, fazem-

no como trabalhadores por conta de outrem ou como subcontratados, uma vez que o trabalho 

lhes chega através dos guias e gîteurs anteriormente mencionados. Compõem-no sobretudo os 

cozinheiros e arrieiros, com e sem formação, que trabalham no turismo quando há turistas, e 

que se dedicam à agricultura quando o turismo falta.  
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Neste grupo, o turismo é visto basicamente como uma fonte de rendimento, o que justifica 

que as questões económicas sejam as mais mencionadas. Relativamente às questões culturais, 

os entrevistados consideram que as alterações observadas no vale não têm que ver com o 

turismo mas sim ‘com a vida’, referindo também frequentemente a televisão e internet e, em 

alguns casos pontuais, a emigração. Este grupo perceciona os impactes do turismo 

positivamente, ao mesmo tempo que considera que a vida de quem trabalha no turismo não é 

diferentes da dos que não trabalham, embora consigam ganhar mais dinheiro. Relativamente 

às questões ambientais, foi neste grupo que identificámos referências à importância dos 

projetos hidráulicos de armazenamento e acesso à água, considerando que o turismo 

contribuiu para a sua existência. 

Este é um grupo menos crítico e que, mesmo quando afirma que o turismo é importante ou 

positivo, não descreve porquê. Isto pode ser explicado pelo fato de serem menos fluentes no 

francês, sendo mais difícil expressarem-se, ou também porque o seu nível de escolaridade é 

bastante mais baixo, reduzindo a sua capacidade crítica. 

 c) Grupo C: entrevistados sem atividade direta no turismo e posição socioeconómica 

média/alta.  

Neste grupo incluem-se os entrevistados que não trabalham diretamente no turismo mas que 

ainda assim detêm elevado poder crítico e de análise, relativamente a esta atividade. Uma das 

explicações para isso pode ser o facto de serem detentores de um nível de escolaridade mais 

elevado, no caso dos mais jovens, ou deterem uma posição social reconhecida na sociedade, 

no caso dos restantes. Também neste grupo o turismo e os seus impactes são percecionados de 

forma positiva e, embora não trabalhem diretamente na atividade, demonstram elevado 

espírito crítico, formulando sugestões relativamente ao que se poderia fazer no vale. Pelo 

trabalho que algumas destas pessoas desenvolvem em associações ou cooperativas, indicam o 

turismo como um elemento dinamizador e estimulador da cultura local. 

 d) Grupo D: entrevistados sem atividade direta no turismo e posição socioeconómica 

média/baixa. 

Este último grupo inclui as pessoas que não trabalham diretamente na atividade turística e 

que, devido à sua menor condição económica, dificilmente o poderão fazer. Alguns dos 

entrevistados mencionaram inclusive essa dificuldade, e esperam que os turistas possam de 

alguma forma contribuir para melhorar as condições de vida no vale através da criação de 
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associações nas suas aldeias. São pessoas que trabalham no campo, na construção ou em casa, 

e com quem se torna mais difícil comunicar. Algumas recusaram-se a falar dizendo que não 

tinham nenhuma opinião sobre o turismo uma vez que não trabalhavam na área nem tinham 

contacto com turistas, e que não falavam outra língua além do berbere. Mesmo os mais novos 

falam apenas algumas palavras de francês, aprendido na escola, mas não suficientes para 

conversarem com os turistas, como alguns indicaram que gostariam de fazer. 

Apesar disso, a maioria indica que o turismo não mudou nada no vale, que a vida continua na 

mesma, apenas traz trabalho para quem trabalha no turismo. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.7 - Características e representações comuns aos grupos identificados, de acordo com 
ocupação profissional e posição socioeconómica. Elaboração própria. 
 

Tal como acabámos de referir (figura 5.7), os dados não demonstram haver uma perceção 

negativa do turismo e a perceção positiva existente, por seu turno, parece ser independente do 

facto dos entrevistados terem ou não atividade no turismo.  

Participação na 
atividade turística  

Situação 
socioeconómica 

- 

- 

+ 

Grupo D 
- Turismo não traz alterações para o vale; 
- Traz trabalho e dinheiro para as famílias; 
- Turismo contribui para a criação de associações 
e para ajudar a comunidade local; 
- Perceção positiva do turismo e dos impactes; 
- Muitos elementos sem opinião. 

Grupo A 
- Elevada análise crítica; 
- Conhecimento das ações desenvolvidas no 
território; 
- Perceção positiva do turismo e dos impactes; 
- Enumeram impactes do turismo; 
- Pensam o território na sua totalidade; 
- Salientam a preocupação com o ambiente; 
- Reconhecem valor da cultura local. 

Grupo B 
- O turismo é uma fonte de rendimento alternativa; 
- Alterações culturais não são uma causa do 
turismo; 
- Perceção positiva do turismo e dos impactes; 
- Enumeram impactes do turismo; 
- Turismo contribuiu para uma melhor gestão da 
água. 

Grupo C 
- Elevada análise crítica; 
- Conhecimento das ações desenvolvidas no 
território; 
- Perceção positiva do turismo e dos impactes; 
- Enumeram impactes do turismo; 
- Pensam o território na sua totalidade; 
- Turismo estimula a cultura; 
- Discutem propostas para o território. 

+ 
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Esta análise mostra-nos no entanto que o acesso à atividade, assim como o tipo de trabalho 

desempenhado no turismo, são grandemente condicionados pela posição socioeconómica 

precedente. Também a capacidade de ajuizar criticamente os impactes do turismo surge 

bastante ligada à situação socioeconómica. 

Desta forma, os dados encontrados não apoiam a ideia de que a diferentes níveis de 

participação na atividade turística correspondem necessariamente diferentes representações 

sociais. O que encontramos neste território é um conjunto de perceções muito uniforme entre 

quem beneficia e quem não beneficia diretamente do turismo. Ao contrário do que se 

verificou noutros estudos, os dados não refletem que o tipo de retorno que advém do turismo 

condicione o modo como este e os seus impactes são percecionados (e.g. Pearce, et al., 1996; 

Wang & Pfister, 2008; Yutyunyong, 2010). De resto, como já referimos, os dados indicam 

também que quem trabalha e fez formação no turismo ou tem mais anos de escolaridade, 

possui por norma um carácter mais crítico relativo às questões associadas ao turismo e aos 

seus impactes, formulando uma opinião mais concreta sobre o assunto.  

	  

 2.2 Transformações sensíveis na paisagem e nos quotidianos – resultados da 

observação direta 

  2.2.1 Alterações na paisagem construída  

A arquitetura das construções do Aït Bouguemmez é uma das coisas que distingue este de 

outros vales marroquinos, principalmente pela sua preservação, garantindo-lhe uma paisagem 

tradicional e única. 

No vale encontramos o que Battesti (2008) chama de arquitetura berbere, ou seja, uma 

arquitetura tradicionalmente em terra, misturada com água e palha seca, com uma aparência 

sólida, mas harmoniosa com o meio envolvente e onde prevalecem as linhas retas. As casas 

são usualmente constituídas por dois ou três pisos e, além da função de habitação, muitas 

casas abrigam o gado no piso térreo. Tal como Bourdieu (2003) descreve no seu estudo sobre 

a casa berbere, a casa no Aït Bouguemmez também tem uma base retangular, mas aqui, os 

edifícios são compostos por várias peças, que são construídas à medida que a família aumenta 

e, além do corpo da casa, têm associado um jardim ou pátio onde se cultivam legumes, frutas 

e ervas aromáticas para consumo da família (figura 5.8). 
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Figura 5.8 - Casas em Rbat (Foto da autora). 
 

 

Percebe-se que a casa é o domínio das mulheres, onde elas se movimentam com mais 

liberdade e onde tomam as decisões, lembrando a observação de Bourdieu (2003, p. 140) de 

que "Man is the lamp of the outside and woman the lamp of the inside".  

Ao longo do vale é percetível a alteração dos materiais utilizados na construção, que vai 

mudando de acordo com o contexto ecológico, nomeadamente a disponibilidade local do 

material. Por isso, nas áreas de maior altitude, onde a pedra é mais abundante, as casas são 

feitas nesse material (figuras 5.9).  

Embora esta seja a explicação dada pelas pessoas com quem falámos, Pezelet (1997) 

apresenta outra possibilidade associada ao maior isolamento da parte do vale de Ifrane a 

Zaouiat Oulemzi. Considerando que a construção em pedra é a mais antiga e provavelmente a 

originária desta região (Adam, 1950, p. 294 cit. por Pezelet, 1997), Pezelet coloca a 

possibilidade desta diferença estar associada a um maior isolamento, ficando esta zona menos 

permeável à "inovação" de construir em  terra. 

Ao invés disso, nas áreas de menor altitude, é utilizada a terra (figura 5.8). No entanto, ao 

longo do vale é também possível encontrar exemplos de construções em que se misturaram os 

dois tipos de material, a terra e a pedra. A cobertura das casas é plana, sendo que para a sua 
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construção é utilizada terra sobre ramos de arbustos locais, que por sua vez assentam em vigas 

de madeira (figura 5.10).  

 

 
Figura 5.9 - Casas em Zaouiat Oulemzi (Foto da autora). 
 

 

Figura 5.10 - Pormenor de teto em casa tradicional (Foto da autora). 
 

Os materiais utilizados neste género de arquitetura exigem uma manutenção muito atenta e 

permanente, especialmente a seguir à época das chuvas, a fim de arranjar as possíveis fissuras 



Capítulo 5  Análise dos dados e discussão dos resultados
  

	   164	  

e inspecionar zonas de drenagem de água. Para garantir uma maior durabilidade das 

construções começaram a ser introduzidos materiais mais resistentes e de apoio, tal como o 

plástico, para aumentar a impermeabilidade dos tetos (figura 5.11), e o cimento, para 

aumentar a durabilidade das paredes (figura 5.12). Mas o recurso a estes materiais, uma vez 

que não estão disponíveis no meio e têm de ser comprados, geralmente são utilizados apenas 

por quem tem mais dinheiro. Porém, mesmo nestes casos, o mais frequente é esses materiais 

surgirem em combinação com as matérias-primas tradicionais das casas. Assim, encontram-se 

ao longo do vale casas que mantêm as características originais, mas onde se incluiu o cimento 

na fachada virada a sudoeste, direção de onde vem normalmente a chuva e o vento, tornando 

desta forma a fachada mais resistente. 

Como se pode observar na figura 5.8, o exterior de algumas casas é ainda revestido com uma 

mistura de terra, palha e areia ou cimento, de tonalidade entre o ocre e o bege. Com uma 

função que nos disseram ser apenas estética, este revestimento dá às habitações um aspecto 

mais uniforme e liso, escondendo a rugosidade dos materiais utilizados. 

 

 
Figura 5.11 - Pormenor de teto com plástico (Foto da autora). 
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Figura 5.12 - Pormenor de fachada com cimento (Foto da autora). 
 

 

 

Embora não tenha sido objeto de estudo neste trabalho, percebemos nas incursões no terreno 

que também os métodos de construção sofreram alterações, nomeadamente no que diz 

respeito aos materiais utilizados para os elementos de estrutura das habitações tais como 

fundações, vigas e pilares. Atualmente, algumas das casas que vimos em construção utilizam 

betão e ferro em vez da terra, para os elementos estruturais, e blocos de cimento expandido 

em vez do adobe ou da taipa, para as alvenarias. Posteriormente, é feito um acabamento numa 

mistura de terra e fibras vegetais ou pedra, para lhes fornecer um aspecto mais tradicional. 

Conseguimos também apurar junto das pessoas locais com quem falámos que antigamente no 

vale as portas e as janelas eram em madeira, com entalhes como o exemplo da figura 5.13. 

Atualmente este tipo de elementos apenas se encontram em locais destinados a turistas, como 

os gîtes.  
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Figura 5.13 - Pormenor de porta tradicional de um gîte (Fotos da autora). 
	  

	  

Hoje em dia, a maioria das entradas das casas usam materiais metálicos. É comum as 

habitações mais modestas terem portas de lata batida, construídas a partir de restos de latas de 

conserva (figura 5.14).  

 

Figura 5.14 - Pormenor de porta de uma casa feita com latas de conserva (Foto da autora). 
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O ferro e a chapa aparecem nas portas e portões de forma já bastante disseminada, mas foram 

elementos introduzidos recentemente nas construções do vale. Aparecem também nos portões 

das garagens, uma inovação associada às famílias mais ricas que já adquiriram automóvel ou 

que compraram máquinas agrícolas para o trabalho no campo. Neste caso, embora as 

estruturas acompanhem a geometria da arquitetura tradicional, os materiais utilizados não são 

tradicionais e estes elementos apresentam-se bastante dissonantes (figura 5.15). 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
Figura 5.15 - Aspecto de uma garagem: estrutura em betão e portões de chapa (Foto da 
autora). 
 

No Aït Bouguemmez há poucas ruínas, à exceção dos antigos celeiros coletivos, de que há 

alguns restaurados, mas poucos. É usual que antigas casas, quando são abandonadas ou 

sofrem estragos profundos e ficam em ruínas, deem lugar a novas casas. Inclusive, o material 

das ruínas é empregue e reutilizado na construção dos novos edifícios. Em contrapartida, é 

usual encontrar casas inacabadas e que passam longo tempo em construção, uma vez que são 

quase sempre produto de autoconstrução familiar. Só as famílias mais ricas recorrem a 

trabalhos de pedreiro ou carpinteiro. 

De forma a avaliarmos o grau de transformação da paisagem construída e tentarmos perceber 

as suas possíveis relações com o turismo, tivemos em consideração as características acima 

apresentadas e, de acordo com metodologia apresentada no capitulo anterior, realizámos um 

levantamento sistemático das características dos edifícios em 10 das 25 aldeias do vale, 

distribuídas pelas três secções, como apresentado na tabela 5.6. 
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Tabela 5.6 - Lista das aldeias onde se realizou a observação aos edifícios. 
	  

Secção A Secção B Secção C 

A1 Agouti B1 Zaouiat 

Oulemzi 

B10 Tadrouit C1 Rbat 

A4 Ait Ziri B4 Ighirine B13 Iskattafene C4 Ait Imi 

 B7 Taghoulid   C5 Tabant 

 

No total realizámos a observação em 40% das aldeias, sendo que na Secção A foram 

observadas 33,3%, na Secção B 35,7% e 60% na Secção C. Para este trabalho, tomámos como 

referência a seguinte escala: 

 

Tabela 5.7 - Escala de classificação dos edifícios (fotos da autora). 

Classificação 

dos edifício 

Cor do 

polígono 

no mapa 

Características visíveis Exemplo 

ENT 

(edifícios não 

tradicionais) 

Vermelho 

Inclui os edifícios que não usam 

os materiais tradicionais e têm 

um desenho arquitetónico 

moderno (volumes, alçados e/ou 

forma de implantação 

dissonantes).  

EVNT 

(edifícios com 

vestígios não 

tradicionais) 

Roxo 

Inclui os edifícios que embora 

mantenham a arquitetura 

tradicional, apresentam 

elementos dissonantes como 

fachadas em cimento, caixilhos 

em alumínio, azulejos nas 

paredes, varandins em metal, etc.  
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Com base nestes parâmetros, identificámos e cartografámos, utilizando como base as imagens 

satélite disponíveis no Google Maps e Google Earth, os edifícios com a cor correspondente ao 

tipo de alteração (anexo 5, em CD). Os edifícios tradicionais não foram assinalados nos 

mapas. Este trabalho permitiu obter uma distribuição espacial dos edifícios alterados ao longo 

do vale. Com os dados obtidos, criámos também um indicador – Indicador de Alteração na 

Construção (IAC), que nos permite obter a proporção de construções alteradas em relação às 

construções totais, sendo também uma forma de avaliar o nível de alteração das aldeias: 

 IAC = Nº de construções alteradas / Nº total de construções *100% 

Desta forma, pudemos apurar valores médios de alteração em cada aldeia observada e em 

cada secção do vale, como apresentado na tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8 - Tabela resumo dos edifícios alterados nas três secções do vale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da leitura desta tabela, podemos constatar que o índice médio de alterações é mais elevado na 

Secção A, o sector do vale que tem as melhores acessibilidades externas e onde a estrada é 

alcatroada, o que torna mais fácil a importação de inovações a partir de fora e o transporte de 

materiais. No entanto, nesta área, os edifícios com vestígios não tradicionais são mais 

numerosos do que propriamente os edifícios não tradicionais, o que significa que as alterações 
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na paisagem construída se devem sobretudo à introdução de alguns materiais não tradicionais 

na casa berbere tradicional. Já a Secção C, por sua vez, atinge uma média de 19,57%, mas 

isso deve-se essencialmente a Tabant, que regista um elevado número de edifícios não 

tradicionais (a maior proporção entre todas as aldeias do vale que foram objeto deste estudo 

sistemático). Esta aldeia, por se tratar do centro administrativo e funcional do Aït 

Bouguemmez, concentra os edifícios públicos, como por exemplo a caïdat, a gendarmerie e 

as escolas, assim como o comércio e os serviços (correios e hospital), e praticamente todas 

estas construções são edifícios não tradicionais. No resto deste sector do vale, detetam-se 

Índices de Alteração na Construção nas ordens dos 6% e 4%, o que significa que a paisagem 

construída está pouco alterada. 

A Secção B, embora apresente um valor de índice médio que é o mais baixo dos três, agrupa 

algumas aldeias onde o Índice de Alteração na Construção varia entre os 14 e os 20%, 

sobretudo na área mais a montante. O fato de aqui existir uma outra estrada, embora de terra, 

que vem de Azilal para Ifrane (próximo de Ighirine), aproveitando os colos da montanha, 

poderá explicar mais uma vez, por razões que se prendem com a maior acessibilidade externa 

e facilidade de acesso a inovações do exterior, essa maior transformação da paisagem 

construída.  

Em Ighirine, a aldeia deste sector que apresenta o maior número absoluto de edifícios 

alterados, essas alterações verificam-se na escola, numa loja, e em edifícios de habitação, que 

pelas dimensões, pertencem a famílias mais abastadas da região por via provavelmente de 

emigração, possibilitando assim o acesso a materiais de fora do vale. 

A partir do gráfico da figura 5.16 verificamos que as aldeias onde se verificam maiores 

transformações na paisagem são também as de maior dimensão e, simultaneamente com 

melhores acessibilidades ao exterior. Portanto, a alteração na paisagem construída parece estar 

associada à centralidade funcional, o que indicia a influência da urbanização. Por outro lado, 

não parece haver uma relação direta com o turismo, pois Ighirine e Zaouiat Oulemzi não têm 

praticamente gîtes e pela sua altitude e afastamento à principal entrada no vale (Agouti) 

devem ser das aldeias menos visitadas pelos turistas. 
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Distribuição de percentagens de edifícios alterados  

 

 

Figura 5.16 - Gráfico da distribuição de percentagens de edifícios alterados ao longo do vale, 
em função da dimensão das aldeias, localização e altitude. Elaboração própria. 
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Outra evidência que identificámos é que a maior parte dos edifícios com arquitetura não 

tradicional correspondem a escolas, mesquitas, serviços administrativos e comércio. No caso 

da habitação, essas situações estão limitadas a algumas casas de grande dimensão. Um dos 

elementos tradicionais colocado desde logo de parte nestes edifícios é a cobertura de terra e 

ramos de arbustos, que passa a dar lugar às lajes de cimento. Por outro lado, os registos que 

mais se encontram referentes a vestígios de materiais não tradicionais dizem respeito à 

aplicação de cimento em algumas paredes de maior exposição aos agentes meteorológicos, 

com o objetivo de prolongar a durabilidade das fachadas das casas e, consequentemente, a 

qualidade de vida dos residentes. Pontualmente, existem registos de introdução de vidro nas 

janelas e azulejos como forma de revestimento exterior. 

A utilização do cimento no exterior é também muitas vezes gerida em consonância com a 

própria tradição, ao utilizarem uma mistura de cimento com palha e terra ou areia, 

aumentando a resistência, mas ao mesmo tempo garantindo um aspecto mais tradicional.  

Embora o triângulo Ikhef-n-Ighir - Tabant - Agouti seja a área onde se encontram mais gîtes, 

e o mais visitado pelos turistas, não se pode afirmar que a transformação da paisagem 

construída, muito visível também nesta área, resulte disso. Como referimos, as maiores 

alterações verificam-se em edifícios que providenciam serviços à comunidade no vale. Em 

relação aos gîtes, apenas no caso dos mais antigos, encontramos exemplo com alterações 

pontuais, essencialmente na Secção A. Os restantes, em contrapartida, tem contribuído para 

revitalizar ou relembrar tradições, como é exemplo o caso das portas e algumas decorações 

nas casas.  

	  

  2.2.2 Transformação no dia-a-dia dos residentes 

Ao longo das nossas visitas ao território fomos recolhendo notas de campo não estruturadas. 

Não foram observações feitas com recurso a grelhas de observação, como sucedeu com a 

análise das transformações na paisagem construída, mas sim com o objetivo de recolher o 

máximo de informações sobre o contexto em estudo, de forma a complementar os dados 

recolhidos pelas entrevistas.  

Caminhámos pelo vale, pelas aldeias, observando e conversando despreocupadamente com 

várias pessoas, nas lojas e cafés. Estas incursões permitiram tirar notas (após encontros), mas 

também criar uma ligação ao local, fazendo com que algumas pessoas se nos dirigissem para 
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saber que trabalho estávamos a desenvolver, o que se tornou por vezes um excelente início de 

entrevista. Por outro lado, a nossa presença passou a ser aceite como usual e o fato de 

andarmos no mercado nas compras, ou nos caminhos a conversar, deixou de se traduzir em 

algo de estranho. 

Esta permanência no terreno permitiu-nos, naquele universo social e cultural, a integração 

necessária para aceder às principais dimensões do objeto de estudo e à cultura do grupo. 

Facilitou ainda a construção dos instrumentos de recolha de informação e, posteriormente, 

ajudou a perceber e a interpretar os resultados. Com este tipo de observação, foi possível 

recolher dados de ordem cognitiva e afetiva, nomeadamente sobre a organização social da 

comunidade, sobre saberes e tradições familiares, e sobre as interações entre os membros da 

comunidade e destes com o exterior. 

Em muitas alturas esta observação foi sendo desenvolvida à medida que se realizava a 

observação às construções nas aldeias e muitas das informações obtidas nesses contactos a 

este respeito já foram incluídas na análise anterior. Uma vez que o nosso estudo não se 

debruçava sobre a organização do espaço interior das habitações, todas as observações foram 

feitas num ambiente de saudável convivência e conversação, ou mesmo partilhando as 

refeições com os nossos anfitriões.  

Dos dias passados com esta comunidade, pudemos perceber que o Aït Bouguemmez é um 

vale onde está bem patente a cultura berbere e que as tradições mais ancestrais continuam a 

fazer parte da vida destas pessoas.  

O acesso ao vale faz-se desde Azilal, a cidade mais próxima, por duas estradas de montanha. 

Uma delas, chega à aldeia de Ifrane mas apenas é possível utilizar com viaturas todo-o-terreno 

e fora da altura em que há neve. A outra, a mais utilizada, entra no vale por Agouti e é 

parcialmente alcatroada. São 80 quilómetros de curvas numa estrada estreita, como é usual 

das estradas de montanha. As ligações entre Azilal e o vale são morosas e para fazerem esta 

viagem, as pessoas locais, recorrem normalmente a "grand-taxis", que são viaturas ligeiras, 

normalmente bastante velhas e com lotação para sete passageiros, ou aos minibus, que são 

furgonetas que chegam a levar vinte passageiros. Normalmente estes transportes não são 

utilizados pelos turistas, mas no nosso caso, foram os transporte utilizados para as 

deslocações entre Marraquexe, Azilal  e o Aït Bouguemmez. 
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A grande parte das famílias no vale não têm viatura própria, apenas os que têm melhores 

condições económicas o podem fazer, além disso, o carro não é a melhor forma de deslocação 

no vale porque depois da aldeia de Timit, a estrada deixa de ser alcatroada (figura 5.17), 

danificando bastante as viaturas que por lá passam. Vêm-se também no vale algumas viaturas 

mais modernas, pertencentes normalmente a funcionários do governo, que se encontram a 

trabalhar no vale, ou a agências de turismo, que as utilizam para transportar os turistas para o 

vale.  

 

Figura 5.17 - Estrada principal de acesso a Tabant (Foto da autora). 
 

Os campos situados na zona baixa do vale são como mosaicos, onde é possível encontrar 

desde as árvores de fruta, aos legumes, ervas aromáticas e alimento para os animais. Salvo 

algumas exceções, os campos são unidades de pequena dimensão em resultado de divisões 

sucessivas, entre pais e filhos, o que torna difícil a produção agrícola ou o recurso a 

maquinaria nas parcelas de terreno. Pontualmente existem pomares de macieiras cujos frutos 

se destinam aos mercados em Marrakech e rendem bastante dinheiro aos agricultores que as 

cultivam. Apesar da macieira não ser tradicional do vale, está a ser introduzida com algum 

sucesso e já se tornou uma boa fonte de rendimento para uma muito pequena parte das 

famílias.  
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O acesso ao solo para a edificação segue uma prática muito própria e quando alguém quer 

construir fora do terreno da família (por exemplo, quando um dos filhos quer  construir uma 

casa fora do núcleo familiar), como não é usual a venda das terras entre as pessoas locais, 

recorrem à aquisição de uma parcela do terreno comunitário, em que a gestão é feita pela 

própria aldeia. Nesse caso, devem escolher um local e apresentar à jmâa essa pretensão, para 

saber se podem ali construir e quanto devem pagar; em alternativa, pode-lhes ser indicado o 

local mais adequado para o fazer. De qualquer das formas, o valor a pagar pelo terreno é 

definido pela jmâa e reverte a favor da aldeia, para realização de trabalhos de melhoria para 

todos. 

No Aït Bouguemmez as pessoas continuam a viver maioritariamente da terra e da pastorícia, 

mas o turismo tem vindo a ganhar relevância e hoje é já um complemento de rendimento 

importante para muitas famílias. Porém, esta ainda é uma atividade que não está acessível a 

todos, e mesmo os que trabalham com o turismo, continuam a ter o seu papel na agricultura e 

pastorícia. Até porque atualmente o turismo não parece ser suficiente para se viver dele e é 

preciso equilibrar com a agricultura que é essencialmente de subsistência, servindo para 

alimentar a família e não para venda. Praticamente todas as famílias têm galinhas, alguma 

cabra ou ovelha e mais pontualmente uma vaca, permitindo ter leite e fazer manteiga. 

Também as mulas são animais de grande valor no vale pois além de servirem como montada e 

para trabalhar a terra, permitem aos homens trabalhar no turismo como arrieiros, carregando 

os alimentos, materiais e as bagagens dos turistas nas expedições de montanha. 

No vale é muito usual as pessoas terem várias ocupações ao mesmo tempo, não se dedicando 

por norma a uma só profissão ou atividade e nas alturas em que o turismo falta, há sempre o 

trabalho na terra. Para os guias isso parece mais difícil de conjugar pois, desde que tenham 

trabalho no turismo, dificilmente conseguem trabalhar a terra. Acompanham os grupos para a 

montanha ou para o deserto, passando longos períodos longe da família, não conseguindo 

cuidar dos campos nas alturas devidas. Nesses casos, essa tarefa é deixada para os outros 

homens da família ou para as mulheres. 

Boa parte da montanha marroquina é bastante árida mas o Aït Bouguemmez possui várias 

nascentes de água garantindo este bem precioso aos seus habitantes e campos durante todo o 

ano. A água é no entanto uma questão que requer uma gestão bastante atenta e rigorosa para 

garantir que chega a todos e evitar que possa faltar. Devido ao rigor necessário na gestão da 

água e das infraestruturas de rega, apenas é possível duas colheitas por ano. Desde as 
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nascentes de água até às parcelas de terreno, a água é conduzida através de canais de terra, no 

entanto, já existe uma parte destes canais que foram reforçados com cimento, em resultado de 

um projeto financiado pelo Banco Mundial e depois desenvolvido por associações locais. Esta 

alteração na infraestrutura de rega, apesar de recorrer a materiais não tradicionais, como o 

cimento, garante um menor desperdício de água.  

O conjunto de canais forma como que uma teia que percorre todas as parcelas de terreno ao 

longo do vale e as regras de distribuição da água pelas várias parcelas de terreno varia 

consoante a altura do ano, a abundância ou falta de água e também entre aldeias. Mas o 

objetivo é que todos possam usufruir de água e esta seja repartida pelas várias aldeias. Desde 

as aldeias mais a montante e mais próximas das nascentes, até às aldeias mais a jusante, existe 

uma rotatividade de turnos, em dias ou horas, em que cada aldeia usufrui da água para as 

parcelas de terra. Por vezes surgem conflitos entre aldeias, mas de forma geral todos 

respeitam as regras. 

Poucas casas contam com água corrente, e poucas também têm casas de banho, como as 

estatísticas a que já anteriormente nos referimos demonstram. O usual é fazer-se o transporte 

da água, em garrafões, desde as linhas de águas, nascentes ou poços, para as respetivas casas. 

Esse trabalho é normalmente executado pelas mulheres ou pelas crianças, com a ajuda das 

mulas no transporte ou apenas "a braço". Ao longo do vale já existem vários poços nalgumas 

aldeias, que recebem a águas das nascentes e permitem que a população tenha acesso à água 

em melhores condições de higiene e nalguns casos mais próximo das suas casas.  

Além dos gîtes (onde nalguns já se reconhece a influência da modernidade na sua decoração 

interior) a maior parte das casas são bastante simples e modestas. As divisões como as salas 

comuns, são preenchidas com os tapetes e cobertores tradicionais normalmente tecidos pelas 

mulheres da família, onde se juntam as almofadas que servem de encosto ou acento. Por vezes 

possuem um móvel ou pequena mesa, mas não bancos nem cadeiras, e nem sempre é fácil 

definir a função da sala. Nos gîtes a funcionalidade dos espaços é claramente definida e já se 

encontram mesas e cadeiras na sala de refeições e camas nos quartos. 

A maior parte das casas têm eletricidade e televisão, algumas têm antenas parabólicas que 

lhes permitem receber o sinal de vários canais internacionais, mas, por exemplo, frigorifico, é 

algo que poucas famílias têm. Muitos alimentos são ainda "conservados" na terra, sendo 

apanhados na hora de consumir, como por exemplo as cenouras e as batatas.  
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O Aït Bouguemmez tem muitas crianças e atualmente todas vão à escola. Existem escolas 

primárias e até ao 6ª ano noutras aldeias mas a partir daí têm que ir para Tabant onde é 

possível estudarem até ao 9º ano mas em breve, com a abertura do novo liceu, poderão faze-lo 

até irem para a universidade. Mesmo assim, não deixa de ser complicado para algumas 

crianças que vivem nas aldeias mais afastadas e especialmente para aquelas que vivem nas 

aldeias onde a estrada de acesso não é alcatroada. Alguns jovens aproveitam o internato que 

existe em Tabant junto ao liceu mas não é possível lá ficarem todos. Além deste internato, que 

é para rapazes, existe ainda uma associação local que tem como principal objetivo incentivar a 

que as meninas também estudem. Além de ajudarem as famílias a perceber a importância das 

raparigas estudarem, também ajuda as que não têm condições económicas, garantindo às 

jovens alojamento, comida e materiais escolares. Além disso, o espaço em que se encontram 

tem também uma zona comum para estudarem e têm aulas de apoio ao estudo. Estas 

iniciativas são especialmente importantes neste território pois é importante fazer as famílias 

perceberem que as meninas, também precisam de receber formação e têm direito a ter outras 

possibilidades na vida que não seja apenas casar e constituir família. 

O telefone, o telemóvel e a internet já são muito usados no vale e apesar da maior parte dos 

jovens não ter computador, existe um café, um estabelecimento comercial, que permite aceder 

à internet. Também existe um espaço de estudo, facultado por uma associação local, onde os 

jovens podem aceder à internet para realizar os seus trabalhos escolares. Esta sala não está 

acessível às pessoas em geral. 

Com características fortemente patriarcais, a família tem uma posição crucial na comunidade 

do Aït Bouguemmez e, embora a poligamia seja permitida pelo islão, não é prática comum no 

vale. As aldeias, por norma, assumem o nome da família fundadora e é em volta da família 

que a vida se faz: é o pai, homem mais velho e chefe da família, que orienta e aconselha a 

família; todas as mulheres da casa, desde a mais velha à mais jovem, trabalham, dentro de 

casa e no campo, para a família; os homens trabalham também noutras atividade, como por 

exemplo no turismo, para obter rendimentos para a família; os animais e os terrenos são da 

família e por esta tratados e trabalhados; as refeições são feitas em famílias; as tradições são 

mantidas e observadas no seio da família e esta funciona como a estrutura de suporte, o 

garante da continuidade das mesmas. 

As sociedades berberes são reconhecidas pela sua democracia, participação e respeito pela 

mulher, no entanto, há ainda situações que não são fáceis de gerir, nomeadamente o caso dos 
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divórcios. O divórcio é aceite e apesar do património do casal ser dividido, as mulheres ficam 

numa situação fragilizada pois normalmente não têm uma profissão e a maior parte delas nem 

frequentou a escola. Para fazer face a estas situações, foi criada uma associação no vale que 

tem como objetivo ajudar as mulheres divorciadas a arranjar trabalho, usualmente em 

associações ou cooperativas, integrando-se, desta forma, na vida ativa. 

As pessoas no vale são pobres. É comum ao caminhar, passarmos por casas e pessoas em que 

notamos falta de higiene e que, consequentemente, podem dar origem a problemas de saúde. 

Embora já exista um hospital com serviços muito básicos e farmácia em Tabant, o vale ainda 

é deficitário neste tipo de assistência. Por exemplo, no vale do M'Goun, que fica a um dia de 

viagem a pé, atravessando o colo de Aït Imi, não existe assistência médica, e quando alguém 

está doente, criança, velho ou grávida, tem que vir a Tabant. Um dos maiores problemas são 

os partos, e muitas parturientes acabam por falecer em resultado da deficiente assistência pós-

parto. No Aït Bouguemmez, atualmente as coisas estão melhores, mas o hospital local apenas 

responde a situações pouco complicadas. Quando as situações requerem mais atenção (como 

por exemplo um membro fraturado), as pessoas precisam ser deslocadas para um hospital 

mais equipado e, nesse caso, é preciso chamar uma ambulância, que vem de Azilal, ou seja, 

pode decorrer cerca de quatro horas até que uma urgência chegue ao hospital de Azilal. Não é 

raro durante as caminhadas sermos abordados pelos locais que nos solicitam medicamentos. 

Os medicamentos são caros e a compra não é acessível à maior parte da população. 

Também percebemos a existência de bastante lixo nos caminhos e nas linhas de água ao longo 

do vale. Ainda não existe uma cultura de tratamento do lixo nem de tratamento de dejetos 

biológicos ou das águas com sabão. E embora já se comece a trabalhar no sentido de 

sensibilizar a população para evitar atirar o lixo para a natureza, o resultado ainda é muito 

ténue.  

As pessoas vestem-se de forma muito modesta e, embora os visitantes sejam muitas vezes 

inebriados pelas cores que as mulheres vestem, quando observamos mais atentamente vimos 

que a sua roupa já não é a tradicional indumentária berbere, mas uma mistura entre o "prêt-à-

porter" do Ocidente com uma tentativa de não esquecer a tradição (figuras 5.18 a 5.20). 

Recorrem muitas vezes a peças como túnicas, camisas de dormir e leggings, que adornadas 

com lenços na cabeça e na cintura, nos transportam para um imaginário do que era o 

tradicional berbere. Ocasionalmente ainda se veem peças tradicionais e trabalhadas à mão, 
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como é ocaso dos mantos que transportam as crianças na figura 5.19, e que são bordados 

pelas mães.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18 - Mulheres do Aït Bouguemmez junto a uma nascente (Foto da autora).   
	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19 - Mulheres do Aït Bouguemmez a transportarem crianças (Foto da autora). 
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Figura 5.20 - Mulher do Aït Bouguemmez a cuidar de rebanho (Foto da autora). 
 

 

Ainda no que se refere às mulheres, elas trabalham sem cessar na casa e no campo. São elas 

as responsáveis pelas tarefas e gestão da casa. Por outro lado, o turismo é uma atividade para 

os homens, não sendo usual encontrar mulheres a trabalhar, a não ser no gîte da família, onde 

desempenham funções desde cozinhar, limpar e receber os turistas quando os homens da 

família estão ausentes.  

Encontrámos apenas uma mulher no vale a usar burca e as mulheres berberes não têm por 

tradição cobrir o rosto. Indicaram-nos que o costume de cobrir a cabeça entre as mulheres 

berberes se deve ao fato de nem sempre haver água para a higiene e, como não podem lavar 

os cabelos com frequência, preferem tapá-los. Por baixo do lenço usam o cabelo comprido e 

às vezes pintam-no com henna. As tatuagens em henna são reservadas para os dias de festa, 

como os casamentos, mas por vezes cruzámo-nos com algumas mulheres mais velhas que 

exibem na testa, no queixo ou nas faces tatuagens, normalmente de desenhos geométricos. 

Informaram-nos que esta era uma tradição que se perdeu e que consistia em fazer tatuagens de 

símbolos de proteção nas meninas ainda jovens, quando eram muito bonitas. Diziam que 

desta forma seriam protegidas "dos maus olhados" por causa da sua beleza. 

As mulheres encontram-se e falam normalmente durante as suas tarefas no campo, a lavar a 

roupa no rio ou a cozer o pão nos fornos comunitários (figura 5.21) existentes nas aldeias. Ao 

contrário do que muitas vezes somos levados a pensar, as mulheres não passam o dia 
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confinadas nas suas casas, embora mostrem estar sempre a trabalhar. As crianças desde muito 

jovens começam a ter os seus papéis na família, a aprender as regras e costumes locais e a 

trabalhar com a família no campo. As meninas começam desde cedo a ajudar na casa e a 

cuidar dos irmãos mais novos. No Aït Bouguemmez não se vê, e dizem-nos que entre os 

berberes não é costume, as crianças brincarem com brinquedos. Brincam com o que 

encontram na natureza, mas o futebol está sempre presente. 

 

 

Figura 5.21 - Forno comunitário em Rbat (Foto da autora). 
 

Os homens, mesmo os meninos, são os que vestem peças menos tradicionais. Vestem-se 

normalmente com simples calças e camisas, ou fatos de treino (figura 5.22). Os homens mais 

velhos, é normal serem vistos a usar as roupas mais tradicionais como a tadjellabit (que é o 

termo berbere para djellaba), cujas cores variam entre o branco, castanhos e preto, não 

recorrendo a cores fortes.  
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Figura 5.22 - Crianças do Aït Bouguemmez (Foto da autora). 
 

Todo o planeamento das atividades executadas com os turistas (passeios em estrela, 

expedições, etc.) é realizado pelos homens. As caminhadas são as atividades que encontramos 

mais turistas a fazer, e dentro destas, as expedições de montanha, são as que implicam um 

planeamento mais cuidadoso. Para estas atividades, com duração que pode variar entre 5 e 18 

dias (ou até mais), é necessário planear não só o itinerário mas também escolher a equipa que 

servirá de apoio, e aqui incluem-se guias de apoio (e que nalguns casos estão em estágio), 

cozinheiros e arrieiros. Cada arrieiro é integrado na expedição com o seu respetivo animal de 

carga (a mula) e na razão de 1 mula para cada duas pessoas, aproximadamente. As mulas, 

além de transportarem parte da sua alimentação (outra parte encontram pelo caminho), 

transportam as bagagens dos turistas, a da própria equipa de apoio, alimentação para todos, 

tendas e equipamento, como por exemplo o fogão e o gás para cozinhar, a tenda que servirá 

para as refeições e, nalguns casos, água engarrafada (figura 5.23). Embora seja possível 

nalguns percursos comprar algumas coisas de alimentação, a maior parte da comida é 

comprada com antecedência em Azilal, em Marraquexe e no souk em Tabant. Em todo este 

processo, as mulheres não são incluídas. 
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Figura 5.23 - Preparação de uma expedição em Tabant. Momento que antecede a saída para 
expedição na montanha (Foto da autora). 
 

Além do turismo, os homens tomam a seu cargo o trabalho mais pesado dos campos, como o 

lavrar e o preparar da terra para as sementeiras. Também são os homens que constroem as 

casas para a família. O usual é que as casas sejam construídas pelas pessoas da família, 

embora se comece a encontrar casos em que a família externaliza essa tarefa e paga a 

pedreiros para o fazerem. As casas, feitas em taipa, ocupam as encostas do vale e integram-se 

na paisagem, quer pela cor, quer pelos materiais utilizados, que vêm quase na totalidade da 

natureza: terra, madeiras, ramos de arbustos e palha. As madeiras utilizadas para a construção 

das casas vêm da região, e apesar da floresta no vale ser protegida pelo Estado, aqui o 

costume sobrepõe-se à lei e são os aldeões quem gerem e definem as regras de gestão e de 

exploração deste recurso, em especial do Agdal.  

Uma das árvores que marca mais presença no vale é a Juniperus thurifera (Junípero-espanhol, 

figura 5.24), que toma formas de escultura devido aos cortes sucessivos nos ramos jovens 

todos os invernos, para servir de alimento aos animais ou para as casas, mas as mais antigas e 

de maiores dimensões apenas se encontram nas zonas de maior altitude do vale. 
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Figura 5.24 - Junípero-espanhol no Aït Bouguemmez (Foto da autora). 
	  

	  

Como por todo o Marrocos, também aqui a tradição do chá está muito presente. Embora 

nalgumas casas se use também o café, o chá é mais acessível. Basta um bule, água e menta 

que se apanha nos campos e por fim o açúcar (que se adquire em blocos no formato de cones 

– o "pão-de-açúcar"). Nos gîtes, no entanto, já se encontra o chá preto ou as infusões em 

saquetas, menos tradicionais mas mais práticas e ao gosto dos turistas. Usualmente o café 

feito à moda local não é oferecido aos turistas. É um café feito com adição de especiarias: 

canela, gengibre, pimenta e cominhos, a que algumas pessoas, ao pequeno-almoço, juntam um 

pouco de leite. A hospitalidade é uma característica destas pessoas e recusar um chá ou uma 

refeição é considerado indelicadeza.  

Tradicionalmente as refeições são tomadas em família e nas refeições principais o prato com a 

comida é apenas um e fica ao centro da mesa para que todos possam comer dele. Cada um 

come a sua porção com as mãos e com a ajuda de pão. O tajine e os cuscuz são os principais 

pratos locais, confecionados usualmente com legumes da época. Aos legumes junta-se 

também a carne de frango ou de cabrito, mas sempre em quantidades reduzidas. Essa carne 

apenas é comida no fim da refeição e é dividida pela mulher mais velha presente. É ela quem 

limpa a carne dos ossos e a divide, fazendo pequenos montinhos para cada pessoa. Também é 

tradicional a confeção de pratos com ovos e legumes, muito próximo das tortilhas espanholas. 

Nalguns gîtes já servem também frango com batatas fritas, ao modo europeu, provavelmente 

procurando responder a desejos dos turistas. Apesar da presença francesa no passado, o queijo 



Capítulo 5  Análise dos dados e discussão dos resultados
  

	   185	  

não faz parte da alimentação berbere nem é apreciado pelos locais. Da mesma forma, a 

elaboração de compotas, apesar de terem fruta e legumes para a fazer, não é uma prática 

tradicional. Existe uma cooperativa feminina no vale que prepara frascos de mel com nozes, 

mas é um projeto que se destina apenas para vender aos turistas, dado o elevado preço. O mel 

é um bem consumido no vale mas muito caro, ou seja, não acessível a todos. 

Independentemente da hora da refeição, está sempre presente no ar o cheiro das especiarias e 

do chá. 

Embora sejam originariamente animistas, já pouco falam disso e essa crença reflete-se apenas 

em pequenos hábitos e histórias locais. Um deles é o recurso às ervas locais para tratamento 

de maleitas. São várias as ervas que encontramos no campo e que os locais nos indicam que 

servem para o estômago, para os ouvidos, para os dentes, etc., mas fica a dúvida se o recurso 

às ervas locais é por questões de crença popular ou se pelo difícil acesso a medicamentos. 

Desta relação da comunidade com as práticas animistas já pouco resta. Existem ainda locais 

tidos como sagrados, nomeadamente uma árvore junto a Rbat que dizem ter poderes mágicos 

sobre as mulheres que têm dificuldades em engravidar, bastando lá passar a noite para que 

seja possível isso acontecer. Por outro lado, expressões populares como "a água é casada com 

a terra" mostram a humanização de elementos da natureza e lembram ao homem que a água e 

a terra não lhes pertence.  

No verão, o vale é visitado por várias famílias de nómadas que continuam a fazer a 

transumância e a saber que têm no Aït Bouguemmez um local onde são sempre bem recebidos 

e onde podem contar com água e pastagens para os seus rebanhos. Além disso, alguns destes 

nómadas pertencem a linhagens das famílias que estão no vale. 

No vale, as pessoas não têm por costume contar com a ajuda do Estado e contam em primeiro 

lugar com a família, depois com o que tiram da terra e com os animais. Ninguém é deixado 

sem apoio e mesmo os que possam por qualquer razão não ter família próximo, são apoiados 

pelos vizinhos, mas é difícil encontrar alguém que viva só, pois tradicionalmente vivem doze 

a quinze pessoas em cada casa de família. 

A vida no vale segue as estações do ano mas também os dias da semana. Ao domingo é dia de 

mercado em Tabant, que é o ponto de encontro para agricultores e pastores. A segunda-feira é 

o dia em que o médico está no hospital de Tabant e encontramos famílias que vêm do vale 

vizinho, o do M'Goun, para ir ao médico. As sextas-feiras é o dia de oração e em que os 

homens se reúnem para falar das questões comunitárias, pois todos os assuntos são tratados 
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com base na discussão e muitos conflitos são resolvidos localmente sem necessidade de 

recorrer a tribunais. Estes são sempre o último recurso. 

Embora continue a haver uma grande predominância da tradição, e isso é bastante evidente a 

quem visita este território, ao longo do vale estão sempre presente elementos da modernidade, 

da globalização, que nos lembram as carências desta comunidade, e acima de tudo, mostram a 

necessidade e aparente vontade em se desenvolver e ter uma vida melhor. 

	  

3 - Discussão dos resultados 

A importância de que se reveste a atividade turística nas montanhas, em especial nos países 

do Sul Global, associada à sua crescente procura e à sensibilidade que lhes é inerente, impõem 

a necessidade de um olhar mais atento para estes territórios e para as suas comunidades. Na 

revisão da literatura, detetámos a necessidade de uma análise deste tipo de territórios, 

particularmente na perspetiva da comunidade local e com recurso a métodos qualitativos, 

permitindo uma maior exploração de dados que não são passiveis de traduzir em valores. 

Deste modo, este trabalho que desenvolvemos teve como objetivo conhecer as representações 

sociais do turismo e dos seus impactes na perspetiva da comunidade do Aït Bougemmez, com 

o propósito de contribuir para um maior conhecimento da relação deste tipo de comunidades 

rurais, e nesta tipologia de territórios, com a atividade turística.  

Dos dados analisados emergem, associadas ao turismo, representações que estão ancoradas na 

melhoria de vida da comunidade. As alterações e impactes resultantes do turismo são 

percecionados e "arrumados" no que já é conhecido da comunidade, nomeadamente como: 

trabalho, meio para obter mais rendimentos e melhorar as condições de vida. O turismo 

passou assim a ser integrado na vida do vale como se dele sempre tivesse feito parte, levando 

alguns dos entrevistados a dizer que "o turismo não alterou nada" e que "é a vida".  

Os dados sugerem que o turismo se tem constituído como um elemento necessário à 

sobrevivência do vale, garantindo a sua continuidade, que apenas pela agricultura e pastorícia 

seria difícil. O turismo não é visto como um elemento invasor, nem provocador de conflitos 

entre a comunidade local e os turistas, como se verifica noutros estudos (e.g. Andereck, et al. 

(2005) e Jurowski e Gursoy (2004)), sendo que, no caso do Aït Bouguemmez, os dados 

mostram que a comunidade o integrou nos seus hábitos.  
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Identificou-se também, das entrevistas e da observação direta, que a família se reveste de 

grande importância nesta comunidade, o que não nos surpreende, devido às características 

patriarcais da mesma. No conjunto das dinâmicas existentes no vale, podemos dizer que a 

família tem um papel crucial, é a "espinha dorsal" da comunidade (figura 5.25), sendo o 

suporte da cultura e da continuidade das tradições (inclusive a nível da arquitetura nas 

aldeias), mantém a paisagem do vale também pela continuidade da atividade agrícola e  

executa práticas ancestrais que preservam o meio natural. Além disso, também a atividade 

turística está assente em estruturas empresariais de carácter familiar, nas quais é possível dar 

trabalho à família, obtendo retorno para a mesma. 

 
 

Figura 5.25 - Rede de relações entre os intervenientes do vale, centrada na família. Elaboração 
própria.	  
 

Nesta rede, e como já vimos anteriormente, o turismo tem um lugar em que beneficia as 

famílias, o ambiente, a agricultura e economia, e, contribui simultaneamente, para uma 

valorização e revitalização de práticas tradicionais.  

Apesar disso, a observação direta da vida no vale indica-nos que a opção por trabalhar no 

turismo não é acessível a todos. Apesar de ser uma atividade onde é possível trabalhar sem 

um elevado investimento, é necessário fazer algum, tendo em conta o tipo de atividades e de 

turismo desenvolvido no vale. Por exemplo, nem todas as famílias têm disponibilidade 
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financeira para construir de raiz, ou preparar uma casa e transformá-la num gîte, com as 

condições de habitabilidade, de higiene e de segurança necessárias à sua classificação pelo 

Estado. Mesmo não se tratando de um gîte, a aquisição de animais de carga (mulas) para 

trabalhar nas expedições, ou uma viatura para o transporte de turistas, também não é acessível 

à maioria dos habitantes.  

No que diz respeito à formação, o acesso é igualmente limitado, pois apenas as famílias que 

têm mais disponibilidade económica podem pagar a ida dos jovens para as cidades para 

continuarem os seus estudos. A recente construção de uma escola secundária em Tabant 

(ensino até ao 12º ano) irá permitir aos jovens locais optarem por estudar mais anos sem que 

para isso tenham de sair do vale, e depois candidatarem-se a entrar no CFAMM, caso queiram 

seguir uma profissão como guia. Trata-se portanto de um investimento que, a médio prazo, 

poderá abrir o acesso à formação em turismo a um maior número de jovens e, com isso, 

alargar os benefícios desta atividade a um maior número de pessoas no vale. A mesma 

oportunidade não se coloca no entanto às raparigas que, para além das dificuldades 

económicas, estão condicionadas por códigos culturais que dificultam o acesso à formação: é 

raro receberem incentivo, ou até simples aceitação da família para prosseguirem os estudos e 

terem uma profissão, que, desde logo, dificilmente será como guia de montanha. 

O turismo é visto pela maioria dos entrevistados como uma atividade que favorece a todos, de 

forma geral, e, com base nos dados e na observação direta, o turista é visto como um cliente, 

mas também como alguém que apenas está de passagem. Porém, os entrevistados referem que 

as características dos turistas têm vindo a mudar, não escondendo, em alguns casos, alguma 

deceção com essa mudança. Mencionam que agora são mais novos, gastam menos, e alguns 

indicam que têm menos respeito pelas questões éticas e culturais da população local. Estas 

ideias não parecem ser corroboradas, no que respeita à estrutura etária, pelo breve inquérito 

que realizámos aos turistas para conhecer as características da procura, uma vez que 64,8% 

dos inquiridos tinham mais de 46 anos, mas também é um facto que não dispomos de dados 

sobre as características dos turistas no Aït Bouguemmez em décadas anteriores para se fazer 

uma análise evolutiva. Por outro lado, o inquérito confirmou que, no grupo inquirido, o valor 

das despesas dos turistas realizadas no vale é bastante baixo, não havendo quase gastos para 

além dos do pacote. 

A perceção de que o turista que visita o vale gasta pouco dinheiro localmente é muito 

destacada nas entrevistas, salientando-se que os turistas vêm ao vale para andar e não para 
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fazer compras. Por norma, as viagens ao vale são feitas em pacotes turísticos em que está tudo 

incluído e, pelo facto de haver pouco comércio local que incentive os turistas a comprarem, 

por exemplo, produtos tradicionais, os turistas acabam mesmo por não fazer compras, 

fazendo-as em Marraquexe, cidade por cujo aeroporto chegam antes da viagem para o vale e 

por onde, normalmente, regressam aos países de origem.  

As únicas compras que contribuem para dinamizar o comércio local são as realizadas pelos 

guias e cozinheiros na aquisição dos produtos que levam nos passeios ou expedições, mas 

mesmo neste caso há muitos alimentos que são comprados ao longo da viagem para garantir a 

sua qualidade e frescura. Por outro lado, os produtos não perecíveis como conservas, café, 

compotas, etc., são normalmente adquiridos nos grandes centros urbanos, como Azilal ou 

Marraquexe, para garantir uma validade mais alargado, uma vez que o comércio local, tendo 

baixa rotação de stock, oferece normalmente produtos com datas de validade curtas ou já 

mesmo ultrapassadas. Este é, aliás, um aspecto relativamente ao qual os profissionais de 

turismo entrevistados demonstraram grande sensibilidade; percebendo que as questões 

sanitárias são cruciais para granjearem confiança, revelam uma especial preocupação com o 

cuidado a ter com a alimentação dos turistas. 

A criação dos chamados pacotes em estrela têm trazido turistas ao vale que permanecem mais 

de uma noite. No entanto, embora este formato leve à permanência dos turistas no território 

durante mais dias, praticamente só a família detentora do gîte beneficia dessa presença, já que 

é aí que os turistas fazem também as refeições. De resto, é comum o guia ser o próprio dono 

do gîte ou alguém da família. Por outro lado, quando os turistas usam o vale como "porta de 

entrada" para expedições mais longas e demoradas (por exemplo para ascensão e gargantas do 

M'Goun ou para o vale das Rosas, podem durar de 5 a 8 dias), mais famílias podem ficar a 

ganhar, dado que os homens que integram a equipa de apoio podem pertencer a famílias 

diferentes. Contudo, apesar destas várias nuances, a perceção que a comunidade tem dos 

impactes turísticos a nível económico é maioritariamente positiva. 

Nas entrevistas realizadas, a componente dos impactes económico foi de forma geral 

abordada por iniciativa dos entrevistados refletindo que esta é uma das dimensões da 

representação social do turismo mais evidente entre os habitantes do Aït Bouguemmez. Ao 

contrário de Lindberg, et al. (2001), assim como de Tosun (2002), que sublinharam o facto 

dos benefícios do turismo poderem ser apenas usufruídos por quem trabalha na atividade e 
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não beneficiarem as comunidades na sua globalidade, aquilo que concluímos é que no Aït 

Bouguemmez há uma perceção bastante generalizada de que todos, ainda que indiretamente, 

beneficiam do turismo. Não obstante, pudemos ouvir por parte de alguns dos entrevistados 

com atividade no turismo a queixa de que as agências estrangeiras que operam no território 

pagam um valor muito baixo pelo trabalho exigido, e por vezes com muitos meses de atraso. 

A título de exemplo, relataram-nos que uma agência europeia vende um dia de guia de 

montanha em Marrocos a cerca de 200 euros aos seus clientes, embora pague ao guia local 30 

euros pelo mesmo serviço. Estas situações vêm comprovar a preocupação manifestada pela 

FAO (2005), de que as regiões de montanha são zonas atraentes para o investimento 

estrangeiro mas com o perigo de trazerem reduzidos benefícios para as comunidades locais, 

resultando, na realidade, numa exploração do trabalho local por parte destes operadores 

internacionais, que, provavelmente não conseguindo reduzir os seus custos por outros meios, 

veem nos trabalhadores locais o "elo mais fraco". Tratando-se, nestes casos, de uma 

exploração dos territórios frágeis das montanhas, e particularmente das montanhas do Sul 

Global, pelo capitalismo global. 

Em outros estudos sobre os impactes socioculturais do turismo, embora não realizados em 

territórios de montanha, questões como a droga e a criminalidade são apontadas 

frequentemente como consequências negativas desta atividade (e.g. Andereck, et al., 2005; 

Deery, et al., 2005; Diedrich & García-Buades, 2009; Fredline, 2002). Nos contactos que 

mantivemos com a população do Aït Bouguemmez, identificámos que a droga e a insegurança 

são vistos como problemas em crescimento, porém, isso raramente foi atribuído ao turismo; 

apenas duas das pessoas com quem falámos estabeleceram no seu discurso essa relação. A 

opinião mais frequente consistiu em atribuir o crescimento da droga e da criminalidade à 

vinda de pessoas de fora do vale, nomeadamente para trabalharem na construção. 

No que se refere aos impactes ambientais, estudos como os de Andereck, et al. (2005) e 

Jurowski e Gursoy (2004) referem que a comunidade local pode considerar que o turismo 

aumenta o lixo, reduzindo a beleza dos locais, mas no caso do nosso estudo o que 

encontrámos foi a ideia de que o turismo gerou na população local uma sensibilização para 

esse problema, estimulando os locais a adotarem práticas mais cuidadosas relativamente à 

eliminação e gestão dos resíduos. O mesmo pode ser salientado em relação à gestão da água 

no território, como anteriormente referimos. Os dados recolhidos sugerem ainda que a 

perceção dos impactes ambientais e socioculturais estão sobretudo ligados às características 
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dos turistas e não ao seu número. É a forma como o turista se relaciona com o meio ambiente 

e com a comunidade, o que condiciona a perceção da comunidade local. 

Isto vem reforçar a questão salientada por Meyer-Arendt (2004) de que a relação entre o 

turismo e ambiente está intrinsecamente ligada ao tipo de turista que visita os locais. Como 

pudemos verificar nos resultados dos questionários, os turistas que visitam o vale são 

maioritariamente pessoas com níveis de escolaridade elevada, com preocupações ecológicas, 

e que procuram os territórios de montanha pelo contacto com a natureza e pela beleza das 

paisagens. Correspondem, em suma, ao que Poon (1993) designa por ‘novo turista’, ou seja, 

um turista com uma crescente preocupação pelo ambiente e procurando territórios detentores 

de elementos naturais preservados e de elevado valor.  

Por outro lado, esta mesma constatação contradiz a observação feita por um dos entrevistados 

de que os turistas atualmente já não falam com as crianças e com as pessoas, nem se integram 

nas atividades locais, como faziam no passado, e de que alguns tiram fotografias sem pedir 

autorização. Talvez seja de nos interrogarmos sobre se esta atitude mais distante e reservada, 

a verificar-se, não poderá ser o reverso da medalha de uma atitude mais ética e responsável 

dos turistas, cada vez mais preocupada em minimizar o impacte nas comunidades visitadas e a 

interferência nos seus modos de vida, e que, levada ao extremo, resulta numa perceção 

negativa relativamente ao contacto entre a comunidade local e os turistas.  

Como já referimos, a comunidade do Aït Bouguemmez tende a não atribuir ao turismo a 

causa das transformações socioculturais que se têm observado no vale. Na verdade, é difícil 

perceber exatamente o que, no capítulo das alterações nos modos de vida, resulta da atividade 

turística diretamente e o que é consequência de um processo de modernização mais amplo, 

pois o vale já não está isolado e a televisão, o telefone e a internet têm um papel crucial no 

contacto com outras culturas e, logo, no espoletar de possíveis mudanças societais, sendo 

mesmo esta a razão mais indicada pelos entrevistados. 

O baixo índice de saturação turística encontrado (0,3 nos anos de 2011 e 2012), pode explicar 

a perceção maioritariamente positiva dos vários impactes pois, de acordo com Butler (1980),  

as perceções negativas dos impactes começam a surgir nos estágios mais avançados do ciclo 

de vida do destino turístico, quando o número de turistas e as infraestruturas para os servirem 

começam a tomar proporções que desagradam à comunidade local. Por outro lado, Leep 

(2007) destaca também que os destinos menos desenvolvido economicamente tendem a ter 

uma perceção predominantemente positiva do turismo e dos seus impactes por criarem 
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maiores expectativas em torno de possíveis benefícios. O Aït Bouguemmez é um destino 

reconhecidamente pouco desenvolvido em termos económicos e, embora a comunidade local, 

nomeadamente os stakeholders, procurem satisfazer algumas das necessidades dos turistas, 

não existe uma alteração e adaptação do espaço que configure a sua turistificação (Urry, 

1990). A existência de necessidades tão primárias como a educação e a saúde por resolver 

pode explicar por seu turno a ausência de preocupações com os impactes ambientais do 

turismo, ou os seus impactes socioculturais. No fundo, esta é uma temática que se encontra 

numa esfera a que poucos se "podem dar ao luxo" de pensar. 

Os dados que recolhemos também não apoiam a existência de diferentes perceções nas três 

secções do vale, nem de qualquer relação entre as perceções do turismo e dos seus impactes e 

as alterações na paisagem construída. As alterações que encontrámos na arquitetura 

verificam-se essencialmente em edifícios estatais/públicos (escolas, mesquitas, hospital, 

correios, caïdat, alojamento dos funcionários públicos) e são mais significativas nas aldeias 

em que o acesso é facilitado pela estrada. As alterações nas habitações têm essencialmente 

que ver com a melhoria nas condições de habitabilidade e com vista a prolongar a qualidade 

das habitações. Ao contrário do verificado noutros estudos como Andereck, et al. (2007), 

Frauman e Banks (2011) e Huh e Vogt (2008), atualmente no Aït Bouguemmez não se 

verifica um aumento descontrolado das construções nem a descaracterização da região, que é 

possuidora de uma arquitetura tradicional e diferenciadora. Com um IAC médio de 18,6%, 

verifica-se no vale uma continuidade da arquitetura tradicional e, nalguns casos dos próprios 

métodos de construção, mesclando muitas vezes a tradição e a inovação. Os dados 

demonstram ainda que o IAC não depende só da distância a Agouti (a primeira aldeia da 

principal entrada do vale) e da altitude, mas também da importância que a aldeia tem (os 

lugares que desempenham funções mais importantes apresentam uma arquitetura mais 

dissonante). 

A comunidade local demonstra valorizar a sua cultura, reconhecendo que a deve preservar 

como forma de se diferenciar de outros destinos em Marrocos, especialmente na 

particularidade da arquitetura em terra. Além disso, a ajuda dada pelo Estado, em tintas para 

as casas para garantir uma cor coerente com o tradicional, pode ajudar a explicar a sua 

manutenção e construção baseadas maioritariamente na arquitetura berbere, que se encontra 

no vale. Nalgumas unidades turísticas encontrámos mesmo o revitalizar e recuperar de 

tradições perdidas nas habitações, como é o caso das portas tradicionais de madeira com 

entalhes e da decoração das paredes em relevo. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES 

 

1 - Conclusões 

Embora a investigação sobre as representações sociais do turismo e dos seus impactes não 

seja um tema novo, é um tema sempre atual dada a importância e pertinência de que se 

reveste. Num quadro da Teoria das Representações Sociais e com recurso essencialmente a 

análise qualitativa, consideramos ter desenvolvido aqui um trabalho útil para um melhor 

entendimento da atividade turística nas comunidades de montanha, e, consequentemente, para 

o planeamento do turismo nestes territórios tendo em vista a sustentabilidade. 

A revisão da literatura sobre o turismo nos países do Sul Global, a montanha e o turismo em 

territórios de montanha, e sobre a Teoria das Representações Sociais, deu-nos o 

enquadramento teórico e as orientações necessárias para nos centrarmos na questão inicial, 

que era conhecer as representações sociais da comunidade do Aït Bouguemmez em relação ao 

turismo e aos seus impactes. Neste estudo, interessou-nos não só perceber como a população 

local vê o turismo mas também se, aos olhos da comunidade local, se sentiram alterações na 

vida do vale em consequência desta atividade. E nesta análise, percebemos a importância de 

não colocar uma visão centrada no Ocidente, com a sua conceção de vantagens e 

desvantagens, mas centrar-nos em perceber como a comunidade do Aït Bouguemmez vê o 

turismo e percebe os seus impactes.  

Os objetivos definidos na fase inicial da investigação consistiam, relembramos, em definir um 

quadro de referência sobre as representações do turismo e dos seus impactes, identificar 

fatores que interferem na definição dessas representações, validar a existência de capacidade 

crítica da comunidade local sobre a atividade turística, e identificar a ligação entre as 

representações sociais dos impactes da atividade turística e alterações sensíveis da vida no 

vale e da paisagem.  

O estudo revela-nos que para a maioria dos entrevistados as representações sociais do turismo 

estão associadas ao trabalho e a retorno económico, ancoradas na melhoria das condições de 

vida. O turismo é visto como uma alternativa, capaz de proporcionar uma vida melhor do que 

a de quem trabalha no campo, embora se trate de uma atividade com carácter bastante volátil 

e incerto, sendo essa insegurança decorrente da dependência do mercado externo bem sentida 
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pela população.  

Relativamente aos impactes do turismo, as representações mais patentes são as relativas às 

questões económicas e o mais percecionado pela população é que o turismo contribui para a 

criação de emprego e para o aumento do rendimento familiar. Os impactes socioculturais 

focam-se essencialmente na alteração da forma de vestir e de pensar, e embora identifiquem 

as mudanças no vestir como negativas e uma forma de afastamento às tradições, a mudança 

na forma de pensar, é vista numa perspetiva positiva do impacte. Ainda assim, de acordo com 

o que observámos no terreno, as mudanças no vestir são sobretudo nos homens, pois entre as 

mulheres mantém-se um grande tradicionalismo, embora usando produtos que não são os 

tradicionais. 

Além disso, não se verifica junto da população, a perceção de que o turismo seja um fator de 

disrupção sociocultural, o que pode querer significar que o turismo que existe no vale não é 

intrusivo, ou que então não atingiu ainda proporções que o tornem culturalmente 

insustentável. Merece ainda ressaltar que não há também, na perspetiva da comunidade, 

efeitos nefastos do turismo sobre o ambiente, pelo contrário, há até a ideia de que o turismo 

tem contribuído para o desenvolvimento da consciência ambiental, pelo menos entre os 

membros mais instruídos da comunidade. Podemos dizer que esta é de fato uma curiosidade 

nesta investigação, uma vez que se costuma salientar os efeitos nefastos da pegada dos turistas 

nos ecossistemas, mas a ideia do turismo como indutor de práticas ambientalmente corretas 

não é tão comum ser noticiada.  

De acordo com os resultados obtidos no nosso estudo, as características sociodemográficas 

não interferem no carácter positivo das representações sociais que a comunidade local tem 

sobre o turismo e os seus impactes. Tão-pouco essas representações são condicionadas pela 

existência ou não de vínculo direto ou indireto à atividade turística, nem diferem no espaço, 

consoante a maior ou menor presença de turistas. A comunidade local demonstra uma 

imagem globalmente positiva do turismo e dos seus impactes mas isso não significa, no 

entanto, que não reconheçam a existência de possíveis impactes negativos no futuro caso não 

se tenha a atenção adequada. 

Mas se as características sociodemográficas não condicionam as representações sociais nesta 

comunidade, a situação socioeconómica contribui e condiciona grandemente a capacidade 

crítica presente nos entrevistados. Neste campo, os dados indicam que independentemente de 
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trabalharem ou não no turismo, o fato de terem mais anos de escolaridade ou cargos sociais de 

maior reconhecimento na comunidade, faculta uma capacidade crítica muito mais acutilante. 

A importância da cultura berbere, associada à modernidade que garante a melhoria das 

condições de vida no vale, é uma questão muitas vezes apresentada. A comunidade reconhece 

o valor e alguns aspectos únicos da sua cultura, nomeadamente a questão da arquitetura. E 

relativamente a isso, podemos constatar que o vale não possui muitos elementos dissonantes 

face ao que constitui a arquitetura local. Encontram-se exemplos de habitações onde destoa a 

presença das antenas parabólicas e aldeias onde as cablagens elétricas e telefónicas tecem um 

emaranhado, além disso existem casos de edifícios onde a arquitetura e os materiais pouco 

têm de tradicional, mas isso ainda acontece em pequena escala. Pudemos constatar que os 

exemplos mais marcantes de dissonância arquitetónica dizem respeito aos edifícios referentes 

a serviços estatais e comércio, e a maior percentagem ocorre em Tabant. Do levantamento 

realizado nas aldeias, verificámos que as mais alteradas são as aldeias mais turistificadas, mas 

também as que são mais acessíveis às vias de transporte, e provavelmente aquelas onde as 

pessoas têm mais possibilidade em sair e emigrar.  

Nas restantes aldeias, embora existam alterações ocasionais, percebe-se uma atenção especial 

pela continuidade da tradição arquitetónica. De resto, a construção de acordo com os 

princípios tradicionais também é a mais economicamente acessível à maioria da comunidade.  

Assim, e embora existam vários edifícios alterados no vale, os dados não apoiam a ideia de 

que estas alterações sejam uma consequência do turismo. Tudo indica que essas alterações 

têm que ver com as melhorias das condições de habitabilidade por um lado, e com a 

funcionalidade dos edifícios, por outro. É difícil, no entanto, dizer se os impactes na 

arquitetura são decorrentes do turismo ou de um processo mais abrangente que também 

envolve o turismo. 

A comunidade local não demonstra considerar o turismo como algo impactante e não vê as 

transformações que ocorrem no vale como resultado da presença do turismo e dos turistas, 

apresentando uma atitude bastante favorável para a atividade e para com os seus visitantes. De 

certa forma, uma preparação prévia, embora não necessariamente resultado dum planeamento 

concertado e devidamente organizado, pode ter contribuído para esta relação entre turismo e 

comunidade local. 

Embora com um turismo em pequena escala, a população tem contacto com a atividade desde 
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há várias décadas e permanece na memória dos mais velhos uma relação bastante positiva 

entre turistas e locais, onde o respeito e o contacto entre culturas era valorizado. Essa pode ter 

sido de fato a pedra angular neste processo. A partir daí, registou-se um aumento desta 

vivência, havendo a preocupação em receber bem o turista, que se traduziu também na 

preocupação em formar profissionais. Este processo culminou na criação do CFAMM, que 

veio contribuir fortemente para estreitar o relacionamento entre a comunidade local e os 

profissionais do turismo que frequentam o centro de formação, acabando por preparar a 

comunidade para receber os turistas. A presença constante de formandos de várias partes de 

Marrocos no centro pode contribuir desde logo para tornar mais familiar a presença de 

visitantes no vale. 

Especialmente os entrevistados que têm formação no turismo, e em particular os guias e 

gîteurs, demonstram saber com muita certeza o tipo de turistas que desejam captar e o tipo de 

turismo e produtos que pretendem oferecer. Mencionam o seu interesse por um tipo de 

turismo que dizem especificamente não ser de massas. Mostram querer continuar a trabalhar 

em pequena escala, com práticas que evidenciem o estilo de vida local e que se foquem mais 

no turismo alternativo do que em grandes quantidades. Consequentemente, o tipo de turistas 

mais desejável é também o que quer conhecer o vale e a cultura, contribuindo para ajudar a 

comunidade.  

O tipo de turista que vai para o vale, tanto quanto conseguimos deduzir do limitado número 

de questionários obtidos, é um turista atento às questões da cultura local e da natureza, e que 

tem preocupações com a qualidade de vida no vale. É um turista que, de certa forma, se aceita 

submeter a uma certa invisibilidade e passar discreto no vale. Indo ao encontro do que Nash, 

et al. (1981) salientam, de que as comunidades podem desempenhar um papel significativo na 

determinação do tipo de turistas que recebem e da forma de turismo que praticam, esta 

seleção de turistas feita por parte dos stakholders, concede-lhes de alguma forma poder para 

controlar o turismo, para tirarem benefícios e de alguma forma se precaverem em relação a 

possíveis impactes negativos.  

Assim, em conclusão, podemos dizer que o Aït Bouguemmez mostra ser um destino onde o 

turismo é ambiental e culturalmente sustentado. Isto pode dever-se ao fato de, desde muito 

cedo, se terem criado um conjunto de elementos (centro de formação, gîtes, associações, 

cooperativas, geoparque) que capacitou a população local para lidar de forma adequada e 

crítica com a atividade e a foi progressivamente preparando para o desenvolvimento do 
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turismo. Todo este percurso pode justificar as perceções positivas do turismo e dos seus 

impactes.  

Por outro lado, a comunidade do Aït Bouguemmez conta com uma cultura fortemente 

participada, em que a população intervém ativamente nas decisões comunitárias. No fundo, 

todo o sistema social assenta num processo de participação onde a governança é intrínseca e 

está bastante enraizada. Trata-se, portanto, de uma comunidade coesa e bastante consciente 

das suas capacidades e valores, forte, defensora dos seus valores, mas também, se necessário, 

capaz de sacrificar parte das suas tradições em prol de um futuro melhor.   

Ao longo deste trabalho, não percecionámos em momento algum uma comunidade indefesa, 

passiva e com necessidade de ser resgatada de uma atividade parasitária e erosiva. Muito pelo 

contrário, identificámos claramente uma comunidade forte e resiliente, unida, com capacidade 

para uma adaptação contínua, associada a uma organização social rigorosa, mas ao mesmo 

tempo suficientemente versátil e capaz de mudar onde pretende. E embora a tradição atraia 

turistas, a comunidade local mostra que não quer que as coisas se mantenham apenas no 

estado tradicional. Aceitam a modernidade e a mudança, mas nos parâmetros que lhes possam 

interessar pois, como indicam, "a modernidade e tradição têm que caminhar lado a lado". Por 

um lado, a modernidade que contribui para a melhoria das condições de vida, e por outro, a 

tradição que permite o equilíbrio das estruturas sociais e, ao mesmo tempo, atrai o turista e 

contribui para a diferenciação deste destino. Na realidade, a comunidade parece controlar este 

avanço paralelo entre modernidade e tradição. 

	  

	  

2 - Limitações e linhas para futuras investigações  

Tal como qualquer estudo, este trabalho tem limitações, de que a maior parte decorre das 

dificuldades inerentes ao território sobre o qual incidiu.  

A primeira das limitações que reconhecemos neste estudo e que talvez possa condicionar a 

qualidade dos resultados prende-se com a grande assimetria de homens e mulheres nas 

pessoas que entrevistámos. Condicionados por questões de ordem cultural que fazem com que 

não haja mulheres a trabalhar como guias e não ser bem aceite que as mulheres casadas falem 
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com homens, acabámos por ter no conjunto de entrevistados um número de homens 

significativamente superior ao das mulheres. No entanto, as representações sociais são um 

sistema de conhecimento partilhado pela comunidade e pelos vários indivíduos que a 

compõem, e o que pretendemos identificar são as representações existentes e partilhadas, não 

por parcelas da comunidade (como o género) mas por padrões comuns. 

Outra limitação com que nos deparámos tem que ver com o inquérito por questionário 

realizado aos turistas, que pretendia conhecer o outro lado desta equação turística, mas que 

acabou por ter um baixo número de respostas. Sabemos que não chegaram a todos os tipos de 

turistas que visitam o vale, nomeadamente os que ficam a acampar apenas uma noite, no 

início ou no decorrer de alguma expedição. Informaram-nos que estes turistas vêm integrados 

em circuitos de turismo ativo de agências estrangeiras que preferem não ficar nos gîtes locais. 

Embora não tivéssemos por intenção, ao recorrer a um estudo de caso, obter resultados que 

permitissem a generalização das conclusões, consideramos que realizar este tipo de 

investigações noutros territórios de montanha é fundamental para o conhecimento destas 

comunidades, reconhecer pontos comuns e divergentes que conduzam à identificação de 

características comuns, assim como para antecipar os cuidados a ter no planeamento do 

turismo neste tipo de destinos.  

Seria igualmente proveitoso que futuras investigações se debruçassem na monitorização das 

perceções deste tipo de comunidades em relação ao turismo e aos seus impactes ao longo do 

tempo, pois só dessa forma será possível documentar convenientemente as alterações 

resultantes do contínuo contacto com a atividade turística e de que forma esta afeta as 

comunidades de montanha, em especial nos países do Sul Global. Além disso, a realização de 

estudos longitudinais é indispensável para entender as variações das perceções em função do 

desenvolvimento da atividade turística e da tipologia de turista, coisa que não podemos 

analisar neste trabalho devido ao seu carácter limitado no tempo. 

Uma vez que, de acordo com o modelo de Butler, as perceções da comunidade sobre o 

turismo e os seus impactes, e consequentemente a sua relação com este, podem estar 

diretamente ligadas ao estágio evolutivo em que se encontra o destino, (Butler, 1980; Lawson, 

Williams, Young, & Cossens, 1998), o alargamento deste estudo a outros vales no Alto Atlas 

com diferentes níveis de envolvimento com a atividade turística poderá ajudar a perceber 

melhor como o turismo está a afetar as comunidades nesta região e a delinear estratégias mais 
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adequadas no planeamento do futuro do turismo, garantindo modelos de sustentabilidade e 

minimizando perceções negativas e possíveis erros de gestão. 

	  

	  

3 - Recomendações para a comunidade e para futuros planeamentos  

Nem todas as montanhas têm que ser destinos turísticos e nem todos os destinos turísticos de 

montanha têm que ser iguais. O contributo que o turismo pode trazer para as regiões de 

montanha é amplamente conhecido e pode mesmo ser um importante auxílio para a 

preservação e desenvolvimento sustentável das montanhas. Porém é reconhecida a 

necessidade de olhar atentamente para as montanhas de forma a garantir que o turismo possa 

ser desenvolvido como parte integrante de uma estratégia mais ampla de desenvolvimento 

integrado, sustentável, e transversal a toda a comunidade.  

O Aït Bouguemmez demonstra já possuir iniciativas desenvolvidas neste sentido, quer 

levadas a cabo por associações internacionais, associações locais ou mesmo pela população, 

principalmente pelos que têm interesses no turismo. Mas apesar dos resultados obtidos neste 

trabalho de investigação e das perceções amplamente positivas demonstradas pela 

comunidade, não deve deixar de ser dada atenção à evolução da atividade no território. Os 

resultados podem indicar também uma ampla abertura da população para apoiar uma 

estratégia integrada para o desenvolvimento do turismo, nunca esquecendo a importância da 

sua participação.  

Como Mitchell (2008) destaca, a integração da comunidade pode influenciar o 

desenvolvimento do turismo, contribuindo para o seu sucesso e para ajudar a reduzir os 

impactes negativos e para aumentar os benefícios para os residentes. Além disso, a 

auscultação e participação dos agentes locais pode ajudar no planeamento turístico, enquanto 

a participação comunitária pode promover a proatividade na resolução dos problemas que 

possam surgir (Oliveira, 2010). Neste sentido, este trabalho é um ponto de partida, podendo 

contribuir para as bases de um planeamento turístico no território, de que destacamos alguns 

pontos merecedores de especial atenção: 

a) Diversificação do emprego: considerando que a indústria do turismo é volátil e 
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vulnerável a variados tipos de problemas, além de altamente sazonal, a diversificação das 

fontes de rendimento é particularmente importante para ajudar a que a economia local não 

fique dependente exclusivamente das receitas do turismo. Deve evitar-se que as famílias 

fiquem dependentes apenas desta atividade, desenvolvendo projetos que incentivem as 

atividades associadas à agricultura e pastorícia, bem como a continuação de atividades 

como a apicultura, o artesanato ou outros projetos baseados nos produtos locais. Desta 

forma, além de dar a conhecer a cultura e tradições locais, permitirá que mais rendimento 

possa ser canalizado para a comunidade local, contribuindo para a redução da pobreza, 

fornecendo serviços à comunidade e ajudando a diversificar a economia local; 

b) Equilíbrio entre o turismo e ambiente: embora a comunidade local, de forma geral, não 

percecione impactes ambientais negativos, é importante delinear uma estratégia que 

mantenha o equilíbrio entre o desenvolvimento do turismo e o ambiente, a fim de que os 

recursos naturais não sejam delapidados, comprometendo a vida no vale (e, naturalmente, 

a própria continuidade da atividade turística); 

c) Estratégias de comunicação e comercialização: desenvolver estratégias regionais e 

nacionais de comunicação e de operacionalização dos produtos e serviços oferecidos no 

vale, garantindo que a comunidade local não fica dependente de operadores estrangeiros e 

que consegue reter uma maior fatia dos benefícios do turismo; 

d) Formação para ativos: continuar a incentivar a formação no turismo, criando inclusive 

formações de curta duração para ativos em áreas como o marketing, novas tecnologias de 

informação, atendimento ao cliente, vocabulário básico em francês e inglês, 

especialmente direcionado a quem faz a gestão e a receção nos gîtes; 

e) Sinergias entre turismo e agricultura: garantir a existência de sinergias entre turismo e 

agricultura, incentivando a que os produtos utilizados na alimentação dos turistas sejam 

maioritariamente locais; 

f) Turismo na jmâa: como indicado pelos entrevistados, o turismo não é normalmente 

um tema de discussão na jmâa pelo facto de nem toda a gente trabalhar no turismo; 

contudo, sendo o turismo uma atividade crucial no vale, que indiretamente pode tocar 

todas as famílias, seria positivo que passasse a fazer parte integrante dos assuntos 

deliberados nestas assembleias;  
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g) Informação organizada para os turistas: desenvolver um conjunto de sinalética 

homogénea ao longo do vale e nos acessos a este, por forma a garantir aos turistas a 

informação necessária, para chegar por si próprios, por exemplo aos gîtes, associações, 

etc. Além disso, e como também indicado pelos entrevistados, a organização de uma 

publicação de apoio onde se inclua a fauna, flora, geologia, cultura e tradições do vale, 

poderia ser uma maior valia na promoção do território e da sua cultura; 

h) O vale em rede:  desenvolver um projeto em rede onde se integre todo o vale como 

destino, minimizando competições locais. Isto pode ser conseguido desenvolvendo 

iniciativas conjuntas entre várias aldeias, como por exemplo a nível da divulgação do 

destino no estrangeiro ou ações de sensibilização junto da população para preservar a 

cultura e tradições como a arquitetura, a gastronomia, etc. .  

Nunca esquecendo a necessidade de observação continuada, esta comunidade demonstra força 

e determinação para continuar a apostar no turismo, aproveitando o que este tem de bom e 

conseguindo ao mesmo tempo um equilíbrio tantas vezes difícil entre a modernidade e a 

tradição.  
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LÉXICO 

Tabela de léxico utilizado na região e presente no trabalho. 

 

Agdal: Termo berbere que se refere às áreas onde os direitos de acesso e uso 
dos recursos naturais são geridos por uma instituição local, de uma ou 
várias aldeias, estabelecendo regras relativas aos prazos e modalidades 
de exploração, de acordo com os recursos em causa, tendo em vista a 
reposição e continuidade dos mesmos. 

Amazigh: É a expressão com que os povos designados de "Berberes" pelos 
Romanos, se referem a si próprios. Atualmente o termo berbere é visto 
por muitos berberes como pejorativo e é cada vez mais substituído por 
esta. Literalmente significa "homem livre". 

Caïd e Caïdat: Atualmente em Marrocos o caïd é o representante do governo central na 
caïdat, que é a menor unidade territorial do Estado. 

Cheikh: Pl. Chioukh. Auxiliar do caïd e representa a ligação entre o Estado e a 
comunidade local. 

Djellaba É uma peça de roupa tradicional, usada por homens e mulheres, e é 
basicamente um robe largo com magas compridas. 

Douar: Aldeia ou aglomerado de várias famílias de uma ou mais linhas de 
parentesco. 

Gendarmerie: Gendarmerie royale marocaine é uma força policial militar, com 
funções de polícia. 

Gîte d'étape: Refere-se a um alojamento normalmente simples e com condições 
básica para os turistas ficarem alojados. No Atlas, começaram por ser 
casas de famílias partilhadas e atualmente são, por norma, uma função 
complementar às casas das famílias que os têm. 

Gîteur: Proprietário ou gestor de um gîte. 

Igherm Celeiro coletivo fortificado 

Ighs: Termo que se refere à família, mas enquanto grupo de pequenas 
unidades patriarcais (takat), unidas normalmente por uma linhagem 
comum. 

Jmâa: Assembleia dos chefes de família de uma aldeia ou de várias aldeias, 
realizada normalmente à sexta-feira, dia de oração. 

Moqadem: Ver naïb. 
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Naïb: Auxiliar do cheikh, homem respeitado na comunidade e designado pela 
jmâa como representante da aldeia. Termo utilizado usualmente para 
designar o responsável dos recursos naturais de uma aldeia. Também 
chamado de moqadem. 

Souk: Mercado 

Tadjellabit Termo berbere para djellaba. 

Taqbilt: Termo berbere para tribo, utilizado para designar uma unidade 
sociopolítica associada ao douar e à qual estão associados os espaços de 
pastoreio e as nascente de água. 

Takat: Grupo de pessoas que vivem sob o mesmo teto (família), fazendo uso 
da mesma cozinha ou lume. 

Tighremt: Termo berbere para grandes casas fortificadas nas aldeias. Equivalente 
ao termo árabe kasbah. 
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ANEXO 1 - Inquérito realizado aos turistas 

	  

a) Metodologia 

Em adição às entrevistas e à observação direta, foi realizado também um inquérito por 

questionário aos turistas que se encontravam de visita ao território em estudo. Este 

questionário teve como objetivo principal a caracterização dos turistas que visitam o Aït 

Bouguemmez. Tendo em conta este objetivo, procedeu-se à construção de um questionário, 

composto por três blocos de questões, com vista a caracterizar a viagem e a estada, definir 

motivações e satisfação. O questionário incluiu também questões relativas aos fatores chave 

para escolherem o Aït Bouguemmez e, embora este não fosse um tema fulcral na nossa 

investigação, trata-se de informação importante para perceber o tipo de turistas, as práticas 

que desenvolve e, consequentemente o cuidado e respeito que têm pela cultura e ambiente 

locais. Além disso, os questionários realizados auxiliam também na compreensão e discussão 

dos restantes dados. 

O formato dos itens do questionário permitiam respostas com uma ou múltiplas alternativas e 

itens onde o inquirido tinha que se posicionar numa escala de Likert. Nestas últimas, o 

formato do tipo de resposta variava numa chave da cotação entre 1 e 5. 

Depois de definidas as questões que pretendíamos ver respondidas através do questionário, 

este foi revisto por diferentes pessoas a fim de detetar possíveis situações de subjetividade. 

Posteriormente foi traduzido de português para francês, inglês e espanhol, recorrendo a 

diferentes tradutores. Depois, o questionário foi ainda traduzido novamente para português 

(back translation) por pessoas diferentes, de forma a corrigir eventuais desvios linguísticos. 

Após efetuar as revisões necessárias, realizámos no terreno, em abril de 2012, um teste a um 

total de dez turistas franceses e espanhóis, do qual não resultou nenhuma alteração ao nosso 

questionário. 

O questionário foi fotocopiado e distribuído por um conjunto de dezanove gîtes, distribuídos 

ao longo das três secções do vale. Depois de fotocopiados, foram feitos grupos com 

questionários nas três línguas, colocados em envelopes com a identificação e contacto da 

investigadora, e pessoalmente entregues aos responsáveis nos gîtes selecionados. Para a 

definição dos gîtes onde se pretendia deixar questionários, tivemos em atenção a sua 

localização (localização nas diferentes secções do vale), aqueles onde potencialmente 
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poderiam chegar mais turistas, e aqueles onde conseguimos encontrar alguém para nos 

receber e que quiseram ajudar. Os questionários foram deixados sempre com a indicação de 

que, depois de preenchidos, poderiam ser entregues no alojamento onde a investigadora ficava 

alojada (em Tabant), ou que poderiam ficar guardados até à visita seguinte. De salientar que 

muitos dos gîteurs se mostraram verdadeiramente empenhados na tarefa, fazendo chegar os 

questionários respondido à investigadora apenas alguns dias após terem sido deixados, e 

solicitando mais.  

A aplicação do questionário decorreu entre abril e setembro de 2012 e foi solicitado aos 

gîteurs que o entregassem para preenchimento aos turistas que ficavam nos seu gîtes, mas no 

final da visita ao vale. 

Os questionários recolhidos e considerados como válidos foram tratados no SPSS Statistics36 

versão 21, para o que se realizaram as seguintes etapas: 

- Numeração dos questionários rececionados; 

- Codificação das opções apresentadas em "outros"; 

- Verificação de respostas "não respondidas", "inválidas" e "sem aplicação"; 

- Digitação no SPSS; 

- Verificação através de questões filtro; 

- Elaboração de relatórios de frequência e descritivos. 

 

b) Perfil da amostra 

Como já mencionado, os questionários foram aplicados no vale durante o período de abril a 

setembro de 2012. Foram deixados 420 questionários em 19 gîtes, dos quais foram devolvidos 

90 questionários válidos (taxa de resposta de 21,4%).  

A amostra foi obtida de uma população de 4.24037 turistas, tem associada uma margem de 

erro de 10% e um grau de confiança de 95%38 (tabela A1.1).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 O SPSS Statistics é um software de análise estatística que disponibiliza múltiplas técnicas e métodos 
estatísticos de modo a facilitar a análise de um conjunto de dados. 
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Tabela A1.1 - Ficha técnica do inquérito por questionário.  

Ficha técnica 

População Turistas do Aït Bouguemmez 

Unidade amostral Turistas do Aït Bouguemmez com mais de 16 

anos 

Âmbito geográfico Aït Bouguemmez (Alto Atlas, Marrocos) 

Erro da amostragem +/-10% para um nível de confiança de 95% 

Tipo de amostra Aleatória 

Período de aplicação Abril a setembro de 2012 

 

Em termos geográficos, 63,3% dos questionários foram aplicados a turistas que se 

encontravam na Secção C do vale, 28,9% na Secção A e 7,8% na Secção B (tabela A1.2). 

Tabela A1.2 - Distribuição geográfica dos questionários recebidos e válidos 

Secção 
do vale 

Nº 
questionários 

Percentagem 

A 26 28,9 

B 7 7,8 

C 57 63,3 

Total 90 100,0 

	  

A tabela A1.3 apresenta uma caracterização da amostra, onde podemos constatar que é 

constituída de forma quase igualitária por indivíduos do género feminino (47,2%) e masculino 

(52,8%), maioritariamente com idades superiores a 46 anos (64,8%). Dos inquiridos, 66,3% 

provêm de zonas de residência de tipo urbano e 91,8% tem habilitações literárias de nível 

superior. Provêm na maior parte de França (44,2%) e de Espanha (32,6%) e, no que se refere 

à situação profissional, são sobretudo quadros médios ou superiores (26,4%%), pensionistas 

ou reformados (19,5%), e funcionários públicos (16,1%%), sendo que 57,3% auferem um 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 De acordo com a delegação de turismo de Azilal, no ano de 2012 o número de turistas no vale foi de 4.240. 
No período de aplicação do inquérito, entre abril e setembro do mesmo ano, esse número foi de 3.227 turistas ou 
seja, 76% dos turistas que visitaram o vale nesse ano. 
38 A margem de erro e grau de confiança foram calculados on-line através do seguinte site:  
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm. 
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rendimento mensal superior a 2.001 euros. 

Tabela A1.3 - Dados sociodemográficos da amostra 
 

Características Sociodemográficas % 

   Feminino 47,2% 
Género 

Masculino 52,8% 

   16-25 anos 3,4% 

26-35 anos 19,3% 

36-45 anos 12,5% 

46-55 anos 35,2% 

56-65 anos 18,2% 

Grupo etário 

+ 65 anos 11,4% 

   Até 12 anos escolar. 8,2% 
Nível de escolaridade 

Ensino superior 91,8% 

   França  44,2% 

Espanha 32,6% 

Bélgica 9,3% 

Marrocos 7,0% 
País de residência 

EUA, Alemanha e 
Suíça 

6,9% 

   Rural 33,7% 
Zona de residência 

Urbana 66,3% 

   Profissional liberal 10,3% 

Pensionista/reformado 19,5% 

Quadro 
médio/superior 

26,4% 

Funcionário Público 16,1% 

Ocupação profissional 

Outros 27,7% 

   Até 1.000 € 13,4% 

De 1.001 a 2.000 € 29,3% 

De 2.001 a 3.000 € 40,2% 
Rendimento médio 

mensal líquido 

Mais de 3.001 € 17,1% 
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c) Modelo do questionário  
	   c1) Questionário em português 

	  

Instituto	  de	  Geografia	  e	  Ordenamento	  do	  Território	  –	  Universidade	  de	  Lisboa	  

Questionário	  

Este	  questionário	  constitui	  parte	   integrante	  de	  uma	  Tese	  de	  Doutoramento	  em	  Turismo	  do	  Instituto	  
de	  Geografia	  e	  Ordenamento	  do	  Território	  da	  Universidade	  de	  Lisboa,	  Portugal,	  acerca	  do	  turismo	  de	  
montanha	  no	  Alto	  Atlas	  Central,	  especificamente	  no	  Aït	  Bouguemmez.	  

O	   preenchimento	   é	   anónimo	   e	   a	   confidencialidade	   dos	   dados	   obtidos	   é	   garantida.	   Os	   dados	   são	  

exclusivamente	  para	  utilização	  cientifica.	  Agradecemos	  desde	  já	  a	  sua	  colaboração	  que	  é	  de	  grande	  
importância	  para	  o	  desenvolvimento	  da	  investigação	  nesta	  área.	  

Assinale	  a	  sua	  opinião	  ou	  grau	  de	  concordância	  com	  uma	  cruz	  (X)	  ou	  preencha	  os	  espaços	  de	  
resposta.	  

	  

Data:	  ____	  /______	  /	  _______	   Em	  que	  aldeia	  está	  instalado/a	  no	  Aït	  Bouguemmez?	  _____________	  

	  

I	  -‐	  Caracterização	  da	  deslocação	  

Estas	  questões	  têm	  como	  objetivo	  a	  caracterização	  da	  sua	  viagem	  e	  estada	  no	  Aït	  Bouguemmez.	  

	  

1.	   Nesta	  sua	  viagem	  ficou	  alojado	  em	  quantas	  aldeias	  do	  vale?	  _______	  

2.	   Quantas	  aldeias	  do	  vale	  visitou	  nesta	  viagem?	  _______	  

3.	   Com	  quem	  é	  que	  está	  a	  fazer	  a	  sua	  viagem	  ao	  vale?	  (multi-‐escolha)	  

1.	  Sozinho	   	  

2.	  Com	  família	   	  

3.	  Amigos	   	  

4.	  Com	  grupo	  organizado	   	  

5.	  Outros	  (especifique	  por	  favor)	  
_________________	  

	  

 
	  

4.	   Quantos	  dias	  permaneceu	  no	  vale?	   	   	   	  

1.	  Um	  dia	  sem	  dormida	   	  

2.	  2	  a	  4	  dias	   	  

3.	  5	  a	  	  8	  dias	   	  

4.	  9	  a	  15	  dias	   	  

5.	  Mais	  de	  15	  dias	   	  
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5.	   Qual	  o	  tipo	  de	  alojamento	  escolhido? 

 
 
 
	  

	  

	  

	  

6.	   Indique	   quanto	   gastou	   durante	   a	   sua	   estada	   no	   vale,	   nas	   seguintes	   componentes	   (valor	  

aproximado,	   incluindo	   unicamente	   as	   despesas	   efetuadas	   no	   vale,	   não	   incluir	   valor	   do	   transporte	  
para	   chegar	   e	   sair	   do	   vale	   e	   se	   viaja	   em	   grupo	   não	   colocar	   valores	   duplicados	   nos	   inquéritos	  
preenchidos).	  

Se	  uma	  destas	  categorias	  não	  coincidir	  com	  as	  suas	  despesas,	  marque	  "0".	  Se	  não	  sabe	  qual	  o	  valor	  
gasto	  numa	  determinada	  categoria,	  digite	  "não	  sei"	  ou	  "DK".	  

	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

7.	   Como	  tomou	  conhecimento	  deste	  destino?	  

1.	  Sugestão	  de	  amigos	  e	  familiares	   	  
2.	  Guias	  turísticos	   	  
3.	  Sites	  oficiais	  de	  turismo	   	  
4.	  Sites	  /	  Portais	  de	  turismo	  e	  lazer	   	  
5.	  Blogs	   	  
6.	  Redes	  sociais	  (facebook,	  twitter...)	   	  
7.	  Revistas	  /	  Jornais	   	  
8.	  Televisão	  /	  Rádio	   	  
9.	  Publicidade	   	  
10.	  Agências	  de	  viagens	   	  
11.	  Feiras	  ou	  eventos	  de	  turismo	   	  
12.	  Outros	  (especifique	  por	  favor)	  _________________	   	  

	  

	  

1.	  Hotel	  rural	   	  

2.	  Gîtes	  d'étapes	   	  

3.	  Campismo	   	  

4.	  Casa	  de	  amigos	   	  

5.	  Casas	  particulares	   	  

6.	  Outro.	  Qual?	  
__________________	  

	  

	   Preço	  p/	  

pax	  

Moeda	  

1.	  Transportes	  no	  vale	   	   	  
2.	  Guias	   	   	  
3.	  Alojamento	   	   	  
4.	  Refeições	   	   	  
5.	  Comércio	  local	  (prendas,	  souvenir,	  etc....)	   	   	  
6.	  Pacote	  completo	   	   	  
7.	  Outro.	  Qual?	  __________________	   	   	  
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8.	   Quais	  as	  atividades	  que	  estão	  incluídas	  na	  sua	  estada	  (multi-‐escolha) 
1.	  Observação	  de	  animais	   	  

2.	  Caminhadas	   	  

3.	  Escalada	   	  

4.	  Montanhismo	   	  

5.	  Bicicleta	  todo-‐o-‐terreno	  (BTT)	   	  

6.	  Andar	  a	  cavalo	   	  

7.	  Jipes	  4x4	   	  

8.	  Agroturismo	  (experienciar	  a	  vida	  rural)	   	  

9.	  Pesca	   	  

10.	  Atividades	  culturais	   	  

11.	  	  Descobrir	  a	  gastronomia	   	  

12.	  	  Investigação	  cientifica	   	  

13.	  Outros	  (especifique	  por	  favor)	  _________________	   	  

 
 	  

II	  -‐	  Satisfação	  e	  expectativas	  futuras	  

Estas	  questões	  têm	  como	  objetivo	  medir	  a	  sua	  satisfação	  na	  viagem	  atual	  e	  as	  expectativas	  de	  
futuras	  viagens	  ao	  vale.	  

	  

1.	  	   Já	  esteve	  no	  vale	  anteriormente?	  	  

1.	  Não	   	  

2.	  Sim	   	  

	  

2.	   O	  que	  o	  leva	  a	  decidir	  pelos	  territórios	  de	  montanha	  para	  férias?	  

1-‐	  sem	  peso	  na	  decisão	  /	  5	  -‐	  crucial	  para	  a	  decisão	   1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Calma	  e	  tranquilidade	   	   	   	   	   	  

2.	  Serviços	  a	  preço	  acessível	   	   	   	   	   	  

3.	  Hospitalidade	   	   	   	   	   	  

4.	  Contacto	  com	  a	  natureza	  	   	   	   	   	   	  

5.	  Isolamento	  da	  região	   	   	   	   	   	  

6.	  Beleza	  da	  paisagem	   	   	   	   	   	  

7.	  Potencialidade	  para	  atividades	  na	  natureza	   	   	   	   	   	  

8.	  Oportunidade	  de	  interagir	  com	  as	  comunidades	  locais	   	   	   	   	   	  

9.	  Exotismo	   	   	   	   	   	  

10.	  Modos	  de	  vida	  tradicionais	   	   	   	   	   	  

11.	  Desafio	  pessoal	   	   	   	   	   	  

12.	  Ambiente	  mítico	  ou	  sagrado	   	   	   	   	   	  

13.	  Culturas	  e	  costumes	  diferentes	   	   	   	   	   	  

14.	  Experiência	  de	  aventura	   	   	   	   	   	  

15.	  Experiência	  espiritual	   	   	   	   	   	  

16.	  Outros	  (especifique	  por	  favor)	  _________________	   	   	   	   	   	  
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3.	  	   Fatores	  chave	  para	  se	  decidir	  por	  esta	  região	  para	  turismo	  (vale	  Aït	  Bouguemmez):	  

1-‐	  sem	  peso	  na	  decisão	  /	  5	  -‐	  crucial	  para	  a	  decisão	   1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Melhor	  acesso	  ao	  maciço	  do	  M´Goun	   	   	   	   	   	  

2.	  Calma	  e	  tranquilidade	   	   	   	   	   	  

3.	  Serviços	  a	  preço	  acessível	   	   	   	   	   	  

4.	  Hospitalidade	  	   	   	   	   	   	  

5.	  Contacto	  com	  a	  natureza	   	   	   	   	   	  

6.	  Isolamento	  da	  região	   	   	   	   	   	  

7.	  Beleza	  da	  paisagem	   	   	   	   	   	  

8.	  Potencialidade	  para	  atividades	  na	  natureza	   	   	   	   	   	  

9.	  Oportunidade	  de	  interagir	  com	  as	  comunidades	  locais	   	   	   	   	   	  

10.	  Exotismo	   	   	   	   	   	  

11.	  Modos	  de	  vida	  tradicionais	   	   	   	   	   	  

12.	  Conselho	  de	  amigos	   	   	   	   	   	  

13.	  Outros	  (especifique	  por	  favor)	  _________________	   	   	   	   	   	  

	  

	  
4.	  	   Satisfação	  relativamente	  às	  condições	  do	  vale	  para	  o	  turismo	  

	   4.1.	  	  Indique	  o	  seu	  grau	  de	  satisfação	  para	  com:	  

1-‐	  Nada	  satisfeito	  /	  5	  -‐	  Muito	  satisfeito	   1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Os	  acessos	  ao	  vale	   	   	   	   	   	  

2.	  Oferta	  de	  alojamento	   	   	   	   	   	  

3.	  Sinalética	  e	  informação	   	   	   	   	   	  

4.	  Comércio	  local	   	   	   	   	   	  

5.	  Qualidade	  ambiental	   	   	   	   	   	  

6.	  Conservação	  do	  património	  cultural	   	   	   	   	   	  
7.	  Infraestruturas	  locais	   	   	   	   	   	  
8.	  Hospitalidade	   	   	   	   	   	  
9.	  Outros	  (especifique	  por	  favor)	  _________________	   	   	   	   	   	  

	  
	  

	   4.2.	  Satisfação	  relativamente	  a	  estadas	  anteriores	  (só	  para	  quem	  respondeu	  "Sim"	  na	  
questão	  1	  deste	  grupo).	  Responda	  a	  esta	  questão	  somente	  no	  caso	  de	  já	  ter	  estado	  anteriormente	  no	  

vale.	  

Relativamente	  às	  estadas	  anteriores:	  

1-‐	  piorou	  bastante	  /	  3	  -‐	  está	  idêntico	  /	  5	  -‐	  melhorou	  
bastante	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Os	  acessos	  ao	  vale	   	   	   	   	   	  

2.	  Oferta	  de	  alojamento	   	   	   	   	   	  

3.	  Sinalética	  e	  informação	   	   	   	   	   	  

4.	  Comércio	  local	   	   	   	   	   	  

5.	  Qualidade	  ambiental	   	   	   	   	   	  

6.	  Conservação	  do	  património	  cultural	   	   	   	   	   	  
7.	  Infraestruturas	  locais	   	   	   	   	   	  
8.	  Hospitalidade	   	   	   	   	   	  
9.	  Outros	  (especifique	  por	  favor)	  _________________	   	   	   	   	   	  
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5.	  	   Indique	  o	  seu	  grau	  de	  satisfação	  geral	  com	  este	  destino	  	  	  

	   Escala:	  1	  -‐	  Nada	  satisfeito	  a	  5	  -‐	  Muito	  satisfeito	  

	  

6.	  	   Pensa	  voltar	  ao	  Aït	  Bouguemmez?	  

1.	  Sim	   	  

2.	  Não	   	  

3.	  Não	  sabe	   	  

	  

7.	   Aconselharia	  a	  alguém	  este	  destino	  para	  férias?	   	  
	   Escala:	  1	  -‐	  Improvável	  a	  5	  -‐	  Com	  certeza	  

	  

III	  -‐	  Informações	  sociodemográficas	  

Estas	  questões	  têm	  como	  objetivo	  apenas	  a	  sua	  utilização	  como	  variáveis	  estatísticas	  de	  controlo	  e	  

segmentação.	  

1.	   Género	  	   	   	   	   	   	   2.	   Grupo	  etário	  

1.	  Feminino	   	  
2.	  Masculino	   	  

	  

3.	  	   Estado	  civil	  

1.	  Solteiro	   	  

2.	  Casado	   	  

3.	  Divorciado	   	  

4.	  Viúvo	   	  

	  

4.	  	   Nível	  de	  escolaridade	  	   	   	   	   	   5.	  Local	  de	  residência	  e	  nacionalidade	  

	  

	   	   	   5.1.	  País:	  ____________________
	   	   	  
	   	   	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	  

	   	   	   	   	   	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  16-‐25	  anos	   	  

2.	  26-‐35	  anos	   	  

3.	  36-‐45	  anos	   	  

4.	  46-‐55	  anos	   	  

5.	  56-‐65	  anos	   	  

6.	  Mais	  de	  65	  anos	   	  

1.	  Até	  6	  anos	  de	  escolaridade	   	  

2.	  Até	  9	  anos	  de	  escolaridade	   	  

3.	  Até	  12	  anos	  de	  escolaridade	   	  

4.	  Ensino	  Superior	   	   1.	  Zona	  rural	   	  

2.	  Zona	  urbana	   	  



  
 Anexos 

	   232	  

6.	   Ocupação	  profissional	  	   	   	   	   	   7.	  Rendimento	  mensal	  liquido	  (valor	  

	   	   	   	   	   	   	   	   médio)	  

1.	  Empresário	   	  

2.	  Profissional	  liberal	   	  

3.	  Quadro	  médio	  /	  superior	   	  

4.	  Funcionário	  comercial	  ou	  
administrativo	  

	  

5.	  Funcionário	  público	   	  

6.	  Operário	   	  

7.	  Pensionista	  /	  reformado	   	  

8.	  Estudante	   	  

9.	  Doméstica	  	   	  

10.	  Desempregado	   	  

11.	  Outra	  

__________________________	  

	  

Obrigada	  pela	  colaboração!	  

	  

	  

  

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1.	  Até	  1.000	  euros	   	  

2.	  De	  1.001	  a	  2.000	  

euros	  

	  

3.	  De	  2.001	  a	  3.000	  
euros	  

	  

4.	  Mais	  de	  3.001	  euros	   	  
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c2) Questionário em francês 

Institut	  de	  Géographie	  et	  Organisation	  du	  Territoire	  -‐	  Université	  de	  Lisbonne	  

Questionnaire	  

Ce	  questionnaire	  constitue	  une	  partie	  d'une	  thèse	  de	  doctorat	  en	  Tourisme	  de	  l'Institut	  de	  Géographie	  
et	  Organisation	  du	  Territoire,	  Université	  de	  Lisbonne,	  au	  Portugal,	  sur	  le	  tourisme	  de	  montagne	  dans	  

le	   Haut	   Atlas	   Central,	   Aït	   Bouguemmez	   spécifiquement.	   Le	   remplissage	   est	   anonyme	   et	   la	  
confidentialité	   des	   données	   est	   garantie.	   Les	   données	   se	   destinent	   exclusivement	   à	   une	   utilisation	  
scientifique.	   Nous	   vous	   remercions	   de	   votre	   coopération	   qui	   est	   d'une	   grande	   importance	   pour	   le	  
développement	  de	  la	  recherche	  dans	  ce	  domaine.	  	  

Vérifiez	  votre	  opinion	  ou	  le	  degré	  d'accord	  avec	  une	  croix	  (X)	  ou	  remplir	  la	  réponse.	  

	  

Date:	  ____	  /______	  /	  ________	  	  Dans	  quel	  village	  est-‐vous	  installé	  à	  Aït	  Bouguemmez?	  _________	  

	  

I	  -‐	  Caractérisation	  des	  voyages	  

	  

Ces	  questions	  sont	  destinées	  à	  la	  caractérisation	  de	  votre	  voyage	  et	  séjour	  à	  Aït	  Bouguemmez.	  

1.	   Pendant	  votre	  voyage	  dans	  combien	  de	  villages	  de	  la	  vallée	  avez-‐vous	  été	  hébergé?	  ______	  

2.	   Pendant	  votre	  voyage,	  combien	  de	  villages	  de	  la	  vallée	  avez-‐vous	  visité?	  ______	  

3.	   Avec	  qui	  êtes-‐vous	  rendre	  votre	  voyage	  à	  la	  vallée?	  (choix	  multiples)	  

1.	  Seul	   	  

2.	  Avec	  des	  parents	  	   	  

3.	  Des	  amis	   	  

4.	  Vous	  faites	  partie	  d'un	  groupe	  organisé	   	  

5.	  Autre	  (s'il	  vous	  plaît	  préciser)	  
_________________	  

	  

	  

4.	   Combien	  de	  jours	  êtes-‐vous	  resté	  dans	  la	  vallée?	   	   	  

1.	  Une	  journée	  sans	  
nuitée	  

	  

2.	  2	  à	  4	  jours	   	  

3.	  5	  à	  	  8	  jours	   	  

4.	  9	  à	  15	  jours	   	  

5.	  Plus	  de	  15	  jours	   	  
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5.	   Quel	  type	  d'hébergement	  avez-‐vous	  choisi?	  

 
 
 
 
	  

	  

	  

6.	   Indiquez	   le	   montant	   de	   vos	   dépenses	   personnelles	   pendant	   votre	   séjour	   dans	   la	   vallée,	   dans	  
chacune	   de	   ces	   catégories	   suivantes	   (valeur	   approximative,	   comprend	   uniquement	   les	   dépenses	  

effectuées	  dans	  la	  vallée,	  ne	  comprend	  pas	  la	  valeur	  du	  transport	  vers	  et	  à	  partir	  de	  la	  vallée;	  pour	  les	  
personnes	  qui	  voyagent	  en	  groupe,	  ne	  mettez	  pas	  de	  doublons	  dans	  les	  réponses).	  	  

Si	  aucune	  catégorie	  particulière	  ne	  correspond	  à	  vos	  dépenses,	  marquez	  «0».	  Si	   vous	  ne	  savez	  pas	  
combien	  vous	  avez	  dépensé	  dans	  une	  catégorie	  particulière,	  indiquez	  «ne	  sais	  pas»	  ou	  «DK».	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

7.	   Comment	  avez-‐vous	  trouvé	  cette	  destination?	  

1.	  Conseil	  d'ami	  /	  proches	   	  

2.	  Guides	  touristiques	   	  

3.	  Sites	  officiels	  de	  tourisme	   	  

4.	  Sites	  /	  Portails	  pour	  le	  tourisme	  et	  les	  loisirs	   	  

5.	  Blogs	   	  

6.	  Réseaux	  Sociaux	  (facebook,	  twitter...)	   	  

7.	  Magasines	  /	  Journaux	   	  

8.	  Télévision	  /	  Radio	   	  

9.	  Publicité	   	  

10.	  Agences	  de	  voyages	   	  

11.	  Foires	  et	  événements	  touristiques	   	  

12.	  Autres.	  À	  préciser	  ______________	   	  

	  

	  

1.	  Hôtel	  rural	   	  

2.	  Gîtes	  d'étapes	   	  

3.	  Camping	   	  

4.	  Logement	  chez	  des	  amis	   	  

5.	  Résidences	  privées	   	  

6.	  Autre.	  	  À	  préciser	  	  

______________	  

	  

	   Prix	  p/	  
pers.	  

Monnai
e	  

1.	  Transports	  dans	  la	  vallée	   	   	  

2.	  Guides	   	   	  

3.	  Hébergement	  	   	   	  

4.	  Repas	   	   	  

5.	  Commerce	  local	  (cadeaux,	  
souvenir,	  etc....)	  

	   	  

6.	  Forfait	   	   	  

7.	  Autres.	  À	  préciser	  ______________	   	   	  
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8.	   Quelles	  sont	  les	  activités	  incluses	  dans	  votre	  séjour	  (à	  choix	  multiples) 

1.	  Observation	  d'animaux	   	  

2.	  Randonnées	   	  

3.	  Escalade	   	  

4.	  Alpinisme	   	  

5.	  Vélo	  Tout-‐terrain	  (VTT)	   	  

6.	  Équitation	   	  

7.	  Jeep	  4x4	   	  

8.	  Agrotourisme	  (expérience	  de	  la	  vie	  rurale)	   	  

9.	  Pêcherie	   	  

10.	  Activités	  culturelles	   	  

11.	  Découverte	  de	  la	  gastronomie	   	  

12.	  Recherche	  scientifique	   	  

13.	  Autres.	  À	  préciser	  ________________________	   	  

	  

II	  -‐	  Satisfaction	  et	  projets	  

Ces	  questions	  sont	  destinées	  à	  mesurer	  votre	  satisfaction	  dans	  le	  voyage	  actuelle	  et	  l’éventualité	  de	  
futurs	  voyages	  vers	  la	  vallée.	  

	  

1.	  	   Etiez-‐vous	  déjà	  allé	  dans	  la	  vallée	  avant?	  

1.	  Non	  	   	  

2.	  Oui	   	  

	  

2.	   Qu'est-‐ce	  qui	  vous	  avez	  amené	  à	  vous	  décider	  pour	  les	  territoires	  de	  montagne	  pour	  les	  
vacances?	  

1-‐	  sans	  poids	  dans	  la	  décision	  /	  5	  -‐	  cruciale	  pour	  la	  

décision	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Calme	  et	  tranquille	   	   	   	   	   	  

2.	  Services	  à	  des	  prix	  abordables	   	   	   	   	   	  

3.	  Hospitalité	   	   	   	   	   	  

4.	  Contact	  avec	  la	  nature	  	   	   	   	   	   	  

5.	  Isolement	  de	  la	  région	   	   	   	   	   	  

6.	  Beauté	  du	  paysage	   	   	   	   	   	  

7.	  Potentiel	  pour	  des	  activités	  dans	  la	  nature	   	   	   	   	   	  

8.	  Possibilité	  d'interagir	  avec	  les	  communautés	  locales	   	   	   	   	   	  

9.	  Exotisme	   	   	   	   	   	  

10.	  Modes	  de	  vie	  traditionnels	   	   	   	   	   	  

11.	  Défi	  personnel	   	   	   	   	   	  

12.	  Environnement	  mystique	  ou	  sacré	   	   	   	   	   	  

13.	  Différentes	  coutumes	  et	  formes	  de	  vie	   	   	   	   	   	  

14.	  Expérience	  d’aventure	   	   	   	   	   	  

15.	  Expérience	  spirituelle	   	   	   	   	   	  

16.	  Autres.	  (s'il	  vous	  plaît	  préciser)_________________	   	   	   	   	   	  
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3.	  	   Facteurs	  clés	  pour	  se	  décider	  à	  faire	  du	  tourisme	  dans	  cette	  région	  (vallée	  Aït	  Bouguemmez):	  

1-‐	  sans	  poids	  dans	  la	  décision	  /	  5	  -‐	  cruciale	  pour	  la	  décision	   1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Un	  meilleur	  accès	  aux	  massifs	  du	  M´Goun	   	   	   	   	   	  
2.	  Calme	  et	  tranquille	   	   	   	   	   	  
3.	  Services	  à	  des	  prix	  abordables	   	   	   	   	   	  
4.	  Hospitalité	   	   	   	   	   	  
5.	  Contact	  avec	  la	  nature	   	   	   	   	   	  
6.	  Isolement	  de	  la	  région	   	   	   	   	   	  
7.	  Beauté	  du	  paysage	   	   	   	   	   	  
8.	  Potentiel	  pour	  des	  activités	  dans	  la	  nature	   	   	   	   	   	  
9.	  Possibilité	  d'interagir	  avec	  les	  communautés	  locales	   	   	   	   	   	  
10.	  Exotisme	   	   	   	   	   	  
11.	  Modes	  de	  vie	  traditionnels	   	   	   	   	   	  
12.	  Conseil	  d'ami	   	   	   	   	   	  
13.	  Autres.	  (s'il	  vous	  plaît	  préciser)_________________	   	   	   	   	   	  

	  

4.	  	   Satisfaction	  des	  conditions	  de	  la	  vallée	  pour	  le	  tourisme	  

	   4.1.	  Indiquez	  votre	  niveau	  de	  satisfaction	  en	  ce	  qui	  concerne:	  

1-‐	  Pas	  du	  tout	  satisfait/	  5	  -‐	  Très	  satisfait	   1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  L'accès	  à	  la	  vallée	   	   	   	   	   	  
2.	  Offre	  d'hébergement	   	   	   	   	   	  
3.	  La	  signalisation	  et	  l'information	   	   	   	   	   	  
4.	  Commerce	  local	   	   	   	   	   	  
5.	  Qualité	  de	  l'environnement	   	   	   	   	   	  
6.	  Conservation	  du	  patrimoine	  culturel	   	   	   	   	   	  

7.	  Les	  infrastructures	  locales	   	   	   	   	   	  

8.	  Hospitalité	   	   	   	   	   	  

9.	  Autres.	  (s'il	  vous	  plaît	  préciser)_________________	   	   	   	   	   	  

	  
4.2.	  Satisfaction	  pour	  les	  séjours	  précédents	  (seulement	  pour	  ceux	  qui	  ont	  répondu	  «Oui»	  à	  la	  

question	  1	  de	  ce	  groupe).	  Répondez	  à	  cette	  question	  seulement	  si	  vous	  êtes	  déjà	  venu	  dans	  la	  vallée.
	   	   Par	  comparaison	  avec	  le(s)	  séjour(s)	  précédent(s):	  

	  1-‐	  est	  devenu	  très	  pire	  /	  3	  -‐	  est	  identique	  /	  5	  -‐	  considérablement	  
amélioré	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  L'accès	  à	  la	  vallée	   	   	   	   	   	  

2.	  Offre	  d'hébergement	   	   	   	   	   	  

3.	  La	  signalisation	  et	  l'information	   	   	   	   	   	  

4.	  Commerce	  local	   	   	   	   	   	  

5.	  Qualité	  de	  l'environnement	   	   	   	   	   	  

6.	  Conservation	  du	  patrimoine	  culturel	   	   	   	   	   	  
7.	  Les	  infrastructures	  locales	   	   	   	   	   	  
8.	  Hospitalité	   	   	   	   	   	  
9.	  Autres.	  (s'il	  vous	  plaît	  préciser)_________________	   	   	   	   	   	  
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5.	  	   Indiquez	  votre	  satisfaction	  globale	  pour	  cette	  destination	  
	   Échelle:	  1-‐	  Pas	  du	  tout	  satisfait	  /	  5	  -‐	  Très	  satisfait	  

	  

6.	  	   Pensez-‐vous	  retournez	  à	  Aït	  Bouguemmez?	  

1.	  Oui	   	  

2.	  Non	   	  

3.	  Je	  ne	  sais	  

pas	  

	  

	  

7.	   Conseilleriez-‐vous	  cette	  destination	  de	  vacances	  à	  quelqu'un?
	   Échelle:	  1	  -‐	  Improbable	  /	  5	  -‐	  Bien	  sûr	  

	  

III	  -‐	  Informations	  sociodémographiques	  

Ces	  questions	  sont	  uniquement	  destinées	  à	  leur	  utilisation	  comme	  variables	  de	  contrôle	  statistique	  

et	  avec	  un	  objectif	  de	  segmentation.	  

1.	   Sexe	   	   	   	   	   	   	   2.	   Groupe	  D'âge	  

1.	  Féminin	   	  

2.	  Masculin	   	  

	  

3.	  	   État	  matrimonial	  

1.	  Unique	   	  

2.	  Marié	   	  

3.	  Divorcé	   	  

4.	  Veuf	   	  

	  

4.	  	   Niveau	  d'éducation	  	   	   	   	   5.	  	   Lieu	  de	  résidence	  et	  nationalité	  

	   	   5.1.	  Pays:	  ____________________	  
	   	   	   	   	   	   	  
	   	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	   	   	   	   	   	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  16-‐25	  ans	   	  

2.	  26-‐35	  ans	   	  

3.	  36-‐45	  ans	   	  

4.	  46-‐55	  ans	   	  

5.	  56-‐65	  ans	   	  

6.	  Plus	  de	  65	  ans	   	  

1.	  Fréquence	  de	  6	  ans	   	  

2.	  Fréquence	  de	  9	  ans	   	  

3.	  Fréquence	  de	  12	  ans	   	  

4.	  Université	   	  

1.	  Zone	  rurale	   	  

2.	  Zone	  Urbaine	   	  
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6.	   Métier	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   7.	  Revenu	  mensuel	  net	  (en	  moyenne)	  

1.	  Entrepreneur	   	  

2.	  Travailleur	  indépendant	  	   	  

3.	  Cadre	  moyen	  ou	  supérieur	   	  

4.	  Administration	  /	  Commercial	  	   	  

5.	  Fonctionnaire	  public	   	  

6.	  Ouvrier	   	  

7.	  Retraité	   	  

8.	  Etudiant,	  élève	   	  

9.	  Ménagère	  	   	  

10.	  Chômeur	   	  

11.	  Autre	  (à	  déterminer)	  
________________	  

	  

	  

Nous	  vous	  remercions	  de	  votre	  collaboration!	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.	  Jusqu'á	  1.000	  euros	   	  

2.	  De	  1.001	  a	  2.000	  

euros	  

	  

3.	  De	  2.001	  a	  3.000	  
euros	  

	  

4.	  Plus	  de	  3.001	  euros	   	  
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c3) Questionário em inglês	  

	  Institute	  of	  Geography	  and	  Territorial	  Planning	  -‐	  Lisbon	  University	  

Questionnaire	  

This	   questionnaire	   is	   part	   of	   a	   Doctoral	   Thesis	   in	   Tourism	   by	   the	   Geography	   and	   Spatial	   Studies	  
Institute	  of	  Lisbon	  University,	  Portugal,	  about	  mountain	  tourism	  in	  the	  Central	  Atlas,	  specifically	  in	  Aït	  

Bouguemmez.	   The	   filling	  is	   anonymous	  and	   confidentiality	   of	  data	  is	   guaranteed.	   The	   data	   is	  
exclusively	   for	   scientific	   use.	  We	   thank	   you	   in	   advance	   for	   your	   time,	   your	   cooperation	   its	   of	   great	  
importance	  for	  the	  development	  of	  the	  investigation.	  

Check	  your	  opinion	  or	  degree	  of	  concordance	  with	  a	  cross	  (X)	  or	  fill	  in	  the	  answer	  spaces.	  

	  

Date:	  ____	  /______	  /	  _________In	  what	  village	  are	  you	  staying	  at	  Aït	  Bouguemmez?	  ____________	  

	  

I	  -‐	  Characterization	  of	  travel	  

These	   questions	  are	   aimed	   at	  the	   characterization	  of	   your	  travel	   and	   accommodation	   at	   Aït	  
Bouguemmez.	  

	  

1.	   In	  this	  trip	  you	  stayed	  in	  how	  many	  villages	  in	  the	  valley?	  _______	  

2.	   How	  many	  villages	  did	  you	  visit	  in	  the	  valley,	  in	  this	  trip?	  _______	  

3.	   With	  whom	  are	  you	  doing	  this	  trip	  to	  the	  valley?	  (multiple	  choice)	  

1.	  Alone	   	  

2.	  With	  relatives	   	  

3.	  Friends	   	  

4.	  Organized	  group	   	  

5.	  Other	  (please	  specify)	  _________________	   	  

 
4.	   How	  many	  days	  did	  you	  stayed	  in	  the	  valley?	   	   	   	  

1.	  One	  day	  without	  
sleeping	  

	  

2.	  2	  to	  4	  days	   	  

3.	  5	  to	  8	  days	   	  

4.	  9	  to	  15	  days	   	  

5.	  More	  than	  15	  days	   	  
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5.	   Which	  type	  of	  accommodation	  are	  you	  choosing?	  

	  

	  

 
 
	  

	  

	  

6.	   Indicate	  how	  much	   you	   spent	   during	   your	   staying	   in	   the	   valley,	   considering	   these	   components	  

(approximate	   value,	   only	   include	   spending	   within	   the	   valley,	   this	   will	   not	   include	   value	   of	   the	  
transportation	   in	   travelling	   into	  and	  out	  of	   the	  valley	  and	   if	  you	  travel	   in	  a	  organized	  group	  do	  not	  
indicate	  values	  in	  duplicate).	  

If	  you	  spent	  nothing	  in	  a	  particular	  category	  please	  fill	  in	  with	  a	  ”0”.	  If	  you	  don’t	  know	  how	  much	  you	  

spent	  in	  a	  particular	  category	  please	  fill	  in	  with	  a	  ”Don’t	  know”	  or	  ”D/K”.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

7.	   How	  did	  you	  become	  aware	  of	  this	  destination?	  

1.	  Friends	  or	  family	  suggestion	   	  

2.	  Travel	  guide	  book	   	  

3.	  Official	  tourism	  websites	   	  

4.	  Portals	  /	  websites	  for	  tourism	  and	  leisure	  	   	  

5.	  Blogs	   	  

6.	  Social	  networks	  (facebook,	  twitter...)	   	  

7.	  Journals	  /	  magazines	   	  

8.	  Television	  /	  Radio	   	  

9.	  Advertisements	  /	  publicity	   	  

10.	  Travel	  agencies	   	  

11.	  Tourism	  events	  or	  fairs	   	  

12.	  Others	  (please	  specify)	  
_____________________	  

	  

1.	  Rural	  Hotel	  	   	  

2.	  Gîtes	  d'étapes	   	  

3.	  Camping	   	  

4.	  Friend's	  house	   	  

5.	  B'n	  B	   	  

6.	  Other.	  
Which__________________	  

	  

	   Value	  p/	  

per.	  

Currency	  

1.	  Valley	  transportation	   	   	  

2.	  Guides	   	   	  

3.	  Accommodation	   	   	  

4.	  Meals	   	   	  

5.	  Local	  commerce	  	  (gifts,	  souvenir,	  
etc....)	  

	   	  

6.	  Package	   	   	  

7.	  	  Other.	  Which	  
__________________	  
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8.	   Which	  activities	  are	  included	  in	  your	  staying	  (multiple	  choice)? 

1.	  Animal	  observation	   	  

2.	  Hiking	   	  

3.	  Climbing	   	  

4.	  Mountaineering	   	  

5.	  Mountain	  Bike	  (MTB)	   	  

6.	  Horse	  ridding	   	  

7.	  Off-‐road	   	  

8.	  Agro	  tourism	  (experience	  rural	  life)	   	  

9.	  Fishing	   	  

10.	  Cultural	  activities	   	  

11.	  	  Gastronomy	   	  

12.	  	  Science	  investigation	   	  

13.	  Others	  (please	  specify)	  

_______________________	  

	  

 
 
II	  -‐	  Satisfaction	  and	  future	  expectations	  

These	  questions	  are	  designed	  to	  measure	  your	  satisfaction	  in	  the	  current	  trip	  and	  expectations	  
of	  future	  trips	  to	  the	  valley.	  

1.	  	   Have	  you	  been	  previously	  in	  the	  valley?	  	  

1.	  No	   	  

2.	  Yes	   	  

	  

2.	   What	  drives	  you	  to	  seek	  mountain	  territories	  for	  vacations?	  

1-‐	  whiteout	  any	  weight	  in	  the	  decision	  /	  5	  -‐	  crucial	  for	  

the	  decision	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Calm	  and	  tranquillity	   	   	   	   	   	  

2.	  Services	  at	  a	  reasonable	  price	   	   	   	   	   	  

3.	  Hospitality	   	   	   	   	   	  

4.	  Contact	  with	  nature	  	   	   	   	   	   	  

5.	  Isolation	  of	  the	  region	   	   	   	   	   	  

6.	  Beauty	  of	  the	  landscape	   	   	   	   	   	  

7.	  Outdoors	  activities	  potentiality	   	   	   	   	   	  

8.	  Opportunity	  to	  interact	  with	  local	  communities	   	   	   	   	   	  

9.	  Exoticism	   	   	   	   	   	  

10.	  Traditional	  ways	  of	  life	   	   	   	   	   	  

11.	  Personal	  challenge	   	   	   	   	   	  

12.	  Mystic	  or	  sacred	  atmosphere	   	   	   	   	   	  

13.	  Different	  customs	  and	  ways	  of	  life	   	   	   	   	   	  

14.	  Adventure	  experience	   	   	   	   	   	  

15.	  Spiritual	  experience	   	   	   	   	   	  

16.	  Others	  (please	  specify)	  _________________	   	   	   	   	   	  
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3.	  	   Key	  factors	  to	  decide	  on	  this	  region	  for	  tourism	  (Aït	  Bouguemmez	  valley):	  

1-‐	  whiteout	  any	  weight	  in	  the	  decision	  /	  5	  -‐	  crucial	  for	  the	  
decision	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Better	  access	  for	  the	  M’Goun	  Massif	   	   	   	   	   	  
2.	  Calm	  and	  tranquillity	   	   	   	   	   	  
3.	  Services	  at	  a	  reasonable	  price	   	   	   	   	   	  
4.	  Hospitality	  	   	   	   	   	   	  
5.	  Contact	  with	  nature	   	   	   	   	   	  
6.	  Isolation	  of	  the	  region	   	   	   	   	   	  
7.	  Beauty	  of	  the	  landscape	   	   	   	   	   	  
8.	  Outdoors	  activities	  potentiality	   	   	   	   	   	  
9.	  Opportunity	  to	  interact	  with	  local	  communities	   	   	   	   	   	  
10.	  Exoticism	   	   	   	   	   	  
11.	  Traditional	  ways	  of	  life	   	   	   	   	   	  
12.	  Friends	  advice	   	   	   	   	   	  
13.	  Others	  (please	  specify)	  _________________	   	   	   	   	   	  

	  
4.	  	   Satisfaction	  towards	  this	  valley's	  condition	  for	  tourism	  
	   4.1.	  	  Enter	  your	  level	  of	  satisfaction	  with:	  

1-‐	  Not	  satisfied	  /	  5	  -‐	  Totally	  satisfied	   1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Access	  to	  the	  valley	   	   	   	   	   	  
2.	  Accommodation	  offer	   	   	   	   	   	  
3.	  Signposting	  and	  information	   	   	   	   	   	  
4.	  Local	  commerce	   	   	   	   	   	  
5.	  Environmental	  quality	   	   	   	   	   	  
6.	  Conservation	  of	  cultural	  heritage	   	   	   	   	   	  

7.	  Local	  infrastructures	   	   	   	   	   	  

8.	  Hospitality	   	   	   	   	   	  

9.	  Others	  (please	  specify)	  _________________	   	   	   	   	   	  

	  
	   4.2.	  Satisfaction	  towards	  previsions	  visits	  (only	  for	  those	  who	  answer	  “yes”	  in	  question	  1	  of	  
this	  group).	  Answer	  this	  question	  only	  if	  you	  have	  been	  previously	  in	  the	  valley.	  

	   Taking	  into	  consideration	  previous	  stays:	  

1	  –	  It’s	  worse	  /	  3	  –	  It’s	  identical	  /	  5	  –	  Improved	  a	  lot	   1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Access	  to	  the	  valley	   	   	   	   	   	  

2.	  Accommodation	  offer	   	   	   	   	   	  

3.	  Signposting	  and	  information	   	   	   	   	   	  

4.	  Local	  commerce	   	   	   	   	   	  

5.	  Environmental	  quality	   	   	   	   	   	  

6.	  Conservation	  of	  cultural	  heritage	   	   	   	   	   	  
7.	  Local	  infrastructures	   	   	   	   	   	  
8.	  Hospitality	   	   	   	   	   	  
9.	  Others	  (please	  specify)	  _________________	   	   	   	   	   	  
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5.	  	   Enter	  your	  level	  of	  satisfaction	  with	  this	  destination	  

	   Scale	  1	  –	  Not	  satisfied	  /	  5	  –	  Very	  satisfied	  

	  

6.	  	   Are	  you	  planning	  to	  return	  to	  Aït	  Bouguemmez?	  

1.	  Yes	   	  

2.	  No	   	  

3.	  I	  don't	  know	   	  

	  

7.	   Will	  you	  recommend	  this	  destination	  for	  holidays?	   	  
	   Scale	  1	  –	  Improbable	  /	  5	  –	  Absolutely	  

	  
III	  -‐	  Sociodemographic	  data	  

These	  questions	  have	  the	  only	  purpose	  to	  be	  used	  as	  statistical	  variables	  of	  control	  and	  segmentation.	  
1.	   Gender	  	   	   	   	   	   	   	   2.	   Age	  group	  

1.	  Female	   	  

2.	  Male	   	  

	  

3.	  	   Marital	  Status	  

1.	  Single	   	  

2.	  Married	   	  

3.	  Divorced	   	  

4.	  Widowed	   	  

	  

4.	  	   Education	   	   	  	   	   	   5.	  	   Place	  of	  residence	  and	  nationality	  

	   	   	   5.1.	  Country:	  _________________	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  

	  

	   	   	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  16-‐25	  years	   	  

2.	  26-‐35	  years	   	  

3.	  36-‐45	  years	   	  

4.	  46-‐55	  years	   	  

5.	  56-‐65	  years	   	  

6.	  More	  than	  65	  

years	  

	  

1.	  About	  6	  years	  at	  school	   	  

2.	  About	  9	  years	  at	  school	   	  

3.	  About	  12	  years	  at	  school	   	  

4.	  University	   	  

1.	  Rural	  area	   	  

2.	  Urban	  area	   	  
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6.	   Occupation	   	  	   	   	   	   	   7.	  	  Monthly	  income	  (mean)	  

	  

1.	  Businessman	   	  
2.	  Freelancer	  /	  self-‐employed	   	  
3.	  Middle	  and	  senior	  management	   	  
4.	  Administration/Commercial	   	  
5.	  Civil	  Servant	   	  
6.	  Factory	  worker	   	  
7.	  Retired	   	  
8.	  Student	   	  
9.	  Housewife	  	   	  
10.	  Unemployed	   	  
11.	  Other	  
__________________________	  

	  

	  

Thank	  you	  for	  your	  cooperation!	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1.	  Until	  1.000	  euros	   	  
2.	  From	  1.001	  to	  2.000	  
euros	  

	  

3.	  From	  2.001	  to	  3.000	  
euros	  

	  

4.	  More	  than	  3.001	  euros	   	  
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c4) Questionário em espanhol 

Instituto	  de	  Estudios	  de	  Geografía	  y	  Ordenación	  del	  Territorio	  –	  Universidad	  de	  Lisboa	  

Cuestionario	  

Este	   cuestionario	   es	   parte	   de	   una	   Tesis	   de	   Doctorado	   en	   Turismo	   por	   el	   Instituto	   de	   estudios	   de	  
Geografía	   y	   Ordenación	   del	   Territorio	   de	   la	   Universidad	   de	   Lisboa,	   Portugal,	   sobre	   el	   turismo	   de	  

montaña	   en	   el	   Alto	  Atlas	   Central,	   específicamente	   en	  Aït	   Bouguemmez.	   El	   relleno	   es	   anónimo	   y	   la	  
confidencialidad	   de	   los	   datos	   está	   garantizada.	   Los	   datos	   serán	   utilizados	   exclusivamente	   para	   el	  
estudio	  científico.	  Damos	  las	  gracias	  por	  adelantado	  por	  su	  cooperación	  que	  es	  de	  gran	  importancia	  

para	  el	  desarrollo	  de	  la	  investigación	  sobre	  este	  estudio.	  

Señala	  tu	  opinión	  o	  grado	  de	  acuerdo	  con	  una	  cruz	  (X)	  o	  rellena	  los	  espacios	  para	  la	  respuesta.	  

	  

Fecha:	  ____	  /______	  /	  ______	  	  ¿En	  qué	  pueblo	  te	  quedas	  en	  Aït	  Bouguemmez?	  ______________	  

	  

I	  -‐	  Caracterización	  de	  los	  viajes	  

Estas	  preguntas	  tienen	  como	  objetivo	  la	  caracterización	  de	  tu	  viaje	  y	  el	  alojamiento	  en	  Aït	  
Bouguemmez.	  

	  

1.	   ¿En	  este	  viaje	  en	  cuantas	  aldeas	  te	  has	  quedado	  en	  el	  valle?	  ________	  

2.	   ¿Cuántos	  pueblos	  del	  valle	  has	  visitado	  en	  este	  viaje?	  _______	  

3.	   ¿Con	  quién	  estas	  haciendo	  este	  viaje	  al	  valle?	  (Opción	  múltiple)	  

1.	  Solo	   	  

2.	  Con	  la	  familia	   	  

3.	  Amigos	   	  

4.	  Con	  grupo	  organizado	   	  

5.	  Otros	  (especificar)	  _________________	   	  
 

4.	   ¿Cuántos	  días	  has	  quedado	  en	  el	  valle?	  	   	   	  

1.	  Un	  día	  sin	  dormir	   	  

2.	  2	  a	  4	  días	   	  

3.	  5	  a	  	  8	  días	   	  

4.	  9	  a	  15	  días	   	  

5.	  Más	  de	  15	  días	   	  
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5.	   ¿Qué	  tipo	  de	  alojamiento	  has	  elegido? 

 
 
 
 
	  

	  

	  

6.	  Indica	  cuánto	  has	  gastado	  durante	  tu	  estancia	  en	  el	  valle,	  teniendo	  en	  cuenta	  estos	  componentes	  
(valor	   aproximado,	   ponga	   solamente	   lo	   que	   has	   gastado	   dentro	   del	   valle,	   no	   incluye	   el	   valor	   del	  

transporte	  en	  viajes	  para	  dentro	  y	   fuera	  del	  valle	  y	   si	  viajas	  en	  un	  grupo	  no	   indicar	   los	  valores	  por	  
duplicado	  en	  encuestas	  realizadas).	  

Si	  no	  has	  gastado	  nada	  en	  una	  de	  las	  categorías,	  indícalo,	  por	  favor,	  con	  un	  "0".	  Si	  no	  sabes	  cuánto	  ha	  
gastado	  en	  una	  de	  las	  categorías,	  escribe	  "No	  sé"	  o	  "N/S".	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

7.	   ¿Cómo	  tomaste	  conocimiento	  de	  este	  destino?	  

1.	  Sugerencia	  de	  amigos	  o	  de	  la	  familia	   	  

2.	  Guías	  de	  viajes	   	  

3.	  Sitios	  oficiales	  de	  turismo	  en	  Internet	   	  

4.	  Sitios	  /	  Portales	  de	  turismo	  y	  ocio	   	  

5.	  Blogs	   	  

6.	  Las	  redes	  sociales	  (facebook,	  twitter...)	   	  

7.	  Diarios	  /	  Revistas	   	  

8.	  Televisión	  /	  Radio	   	  

9.	  Publicidad	   	  

10.	  Agencias	  de	  viajes	   	  

11.	  Eventos	  o	  ferias	  de	  turismo	   	  

12.	  Otros	  (especificar)	  _________________	   	  

	  

1.	  Hotel	  rural	   	  

2.	  Gîtes	  d'étapes	   	  

3.	  Camping	   	  

4.	  Casa	  de	  amigos	   	  

5.	  Casas	  privada	   	  

6.	  Otro.	  ¿Cuál?	  
__________________	  

	  

	   Precio	  p/	  
per.	  

Moneda	  

1.	  Transportes	  en	  el	  valle	   	   	  

2.	  Guías	   	   	  

3.	  Alojamiento	   	   	  

4.	  Comidas	   	   	  

5.	  El	  comercio	  local	  (prendas,	  

souvenir,	  etc....)	  

	   	  

6.	  Paquete	  	   	   	  

7.	  Otro.	  ¿Cuál	  ?	  __________________	   	   	  
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8.	   ¿Qué	  actividades	  están	  incluidas	  en	  tu	  estancia?	  (opción	  múltiple) 

1.	  Observación	  de	  Animales	   	  

2.	  Senderismo	   	  

3.	  Escalada	   	  

4.	  Montañismo	   	  

5.	  Bicicleta	  de	  montaña	   	  

6.	  Equitación	   	  

7.	  Off-‐road	   	  

8.	  Agroturismo	  (experimentar	  la	  vida	  rural)	   	  

9.	  Pesca	   	  

10.	  Actividades	  culturales	   	  

11.	  	  Descubrir	  la	  gastronomía	   	  

12.	  	  Investigación	  científica	   	  

13.	  Otros	  (especificar)	  _________________	   	  

 
II	  -‐	  Satisfacción	  y	  expectativas	  futuras	  

Estas	  preguntas	  están	  diseñadas	  para	  medir	  tu	  satisfacción	  en	  el	  viaje	  actual	  y	  las	  expectativas	  de	  

futuros	  viajes	  al	  valle.	  
	  

1.	  	   ¿Has	  estado	  anteriormente	  en	  el	  valle?	  

1.	  No	   	  

2.	  Sí	   	  

	  

2.	   ¿Qué	  te	  mueve	  a	  buscar	  los	  territorios	  de	  montaña	  para	  las	  vacaciones?	  

1-‐	  Sin	  ningún	  peso	  en	  la	  decisión	  /	  5	  -‐	  crucial	  para	  la	  decisión	   1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Calma	  y	  tranquilidad	   	   	   	   	   	  
2.	  Servicios	  a	  un	  precio	  razonable	   	   	   	   	   	  
3.	  Hospitalidad	   	   	   	   	   	  
4.	  Contacto	  con	  la	  naturaleza	  	   	   	   	   	   	  
5.	  Aislamiento	  de	  la	  región	   	   	   	   	   	  
6.	  Belleza	  del	  paisaje	   	   	   	   	   	  
7.	  Potencialidades	  para	  las	  actividades	  de	  aire	  libre	   	   	   	   	   	  
8.	  Oportunidad	  de	  interactuar	  con	  las	  comunidades	  locales	   	   	   	   	   	  
9.	  Exotismo	   	   	   	   	   	  
10.	  Formas	  de	  vida	  tradicionales	   	   	   	   	   	  
11.	  Desafío	  personal	   	   	   	   	   	  
12.	  Ambiente	  mítico	  o	  sagrado	   	   	   	   	   	  
13.	  Costumbres	  y	  formas	  de	  vida	  diferentes	   	   	   	   	   	  
14.	  Experiencia	  de	  aventura	   	   	   	   	   	  
15.	  Experiencia	  espiritual	   	   	   	   	   	  
16.	  Otros	  (especificar)	  _________________	   	   	   	   	   	  
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3.	  	   Factores	  clave	  para	  tomar	  la	  decisión	  de	  hacer	  turismo	  en	  esta	  región	  (valle	  Aït	  
Bouguemmez):	  

1-‐	  Sin	  ningún	  peso	  en	  la	  decisión	  /	  5	  -‐	  crucial	  para	  la	  decisión	   1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Un	  mejor	  acceso	  para	  el	  macizo	  de	  M'Goun	   	   	   	   	   	  
2.	  Calma	  y	  tranquilidad	   	   	   	   	   	  
3.	  Servicios	  a	  un	  precio	  razonable	   	   	   	   	   	  
4.	  Hospitalidad	   	   	   	   	   	  
5.	  Contacto	  con	  la	  naturaleza	   	   	   	   	   	  
6.	  Aislamiento	  de	  la	  región	   	   	   	   	   	  
7.	  Belleza	  del	  paisaje	   	   	   	   	   	  
8.	  Potencialidades	  para	  las	  actividades	  de	  aire	  libre	   	   	   	   	   	  
9.	  Oportunidad	  de	  interactuar	  con	  las	  comunidades	  locales	   	   	   	   	   	  
10.	  Exotismo	   	   	   	   	   	  
11.	  Formas	  de	  vida	  tradicionales	   	   	   	   	   	  
12.	  Consejo	  de	  amigos	   	   	   	   	   	  
13.	  Otros	  (especificar)	  _________________	   	   	   	   	   	  

	  
4.	  	   Satisfacción	  con	  respecto	  a	  condiciones	  de	  este	  valle	  para	  el	  turismo	  
	   4.1.	  Escriba	  tu	  nivel	  de	  satisfacción	  con:	  

1-‐	  Nada	  satisfecho	  /	  5	  -‐	  Totalmente	  satisfecho	   1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Acceso	  al	  valle	   	   	   	   	   	  
2.	  Oferta	  de	  alojamiento	   	   	   	   	   	  
3.	  Señalización	  e	  información	   	   	   	   	   	  
4.	  Comercio	  local	   	   	   	   	   	  
5.	  Calidad	  ambiental	   	   	   	   	   	  
6.	  Conservación	  del	  patrimonio	  cultural	   	   	   	   	   	  

7.	  Infraestructuras	  locales	   	   	   	   	   	  

8.	  Hospitalidad	   	   	   	   	   	  

9.	  Otros	  (especificar)	  _________________	   	   	   	   	   	  

	  
	   4.2.	  Satisfacción	  de	  las	  visitas	  anteriores	  (sólo	  para	  quien	  respondió	  "sí"	  en	  la	  pregunta	  1	  de	  

este	  	  grupo).	  Responder	  a	  esta	  pregunta	  sólo	  si	  previamente	  has	  estado	  en	  el	  valle.	  
	   Teniendo	  en	  mente	  otras	  visitas	  al	  valle:	  

1-‐	  está	  mucho	  peor	  /	  3	  -‐	  está	  idéntica	  /	  5	  -‐	  ha	  mejorado	  mucho	   1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  Acceso	  al	  valle	   	   	   	   	   	  

2.	  Oferta	  de	  alojamiento	   	   	   	   	   	  

3.	  Señalización	  e	  información	   	   	   	   	   	  

4.	  Comercio	  local	   	   	   	   	   	  

5.	  Calidad	  ambiental	   	   	   	   	   	  

6.	  Conservación	  del	  patrimonio	  cultural	   	   	   	   	   	  
7.	  Infraestructuras	  locales	   	   	   	   	   	  
8.	  Hospitalidad	   	   	   	   	   	  
9.	  Otros	  (especificar)	  _________________	   	   	   	   	   	  
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5.	  	   Indicar	  tu	  grado	  de	  satisfacción	  con	  este	  destino	  

	   Escala:	  1	  -‐	  Nada	  satisfecho	  a	  5	  -‐	  Muy	  satisfecho	  

	  

6.	  	   ¿Vas	  a	  volver	  a	  Aït	  Bouguemmez?	  

1.	  Sí	   	  

2.	  No	   	  

3.	  No	  lo	  sé	   	  

	  

	  7.	   ¿Recomendarías	  Aït	  Bouguemmez	  como	  un	  buen	  destino	  para	  vacaciones?	   	  
	   Escala:	  1	  -‐	  Improbable	  a	  5	  -‐	  Seguro	  

	  

III	  -‐	  Informaciones	  sociodemográficas	  

Estas	  preguntas	  tienen	  como	  único	  propósito	  obtener	  información	  para	  observar	  estadísticas	  de	  
control	  y	  segmentación.	  

1.	   Género	  	   	   	   	   	   	   2.	   Grupo	  de	  edad	  

1.	  Femenino	   	  

2.	  Masculino	   	  

	  

3.	  	   Estado	  civil	  

1.	  Soltero	   	  

2.	  Casado	   	  

3.	  Divorciado	   	  

4.	  Viudo	   	  

	  
4.	  	   Nivel	  de	  estudios	   	   	   	   	   5.	  Lugar	  de	  residencia	  y	  nacionalidad	  

	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.1.	  País:	  _________________	  

	   	   	   	   	  

	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1	   2	   3	   4	   5	  

1.	  16-‐25	  años	   	  

2.	  26-‐35	  años	   	  

3.	  36-‐45	  años	   	  

4.	  46-‐55	  años	   	  

5.	  56-‐65	  años	   	  

6.	  Más	  de	  65	  anos	   	  

1.	  Hasta	  6	  años	  de	  

escolaridad	  

	  

2.	  Hasta	  9	  anos	  de	  
escolaridad	  

	  

3.	  Hasta	  12	  anos	  de	  
escolaridad	  

	  

4.	  	  Estudios	  universitarios	   	  

1.	  Zona	  rural	   	  

2.	  Zona	  urbana	   	  
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6.	   Ocupación	  profesional	  	   	   	   	   7.	  Ingresos	  mensuales	  netos	  (valor	  medio)	  

1.	  Ejecutivo	   	  

2.	  Professional	  liberal	   	  

3.	  Mandos	  intermedios	  /	  superior	   	  

4.	  Empleado	  comercial	  o	  administrativo	   	  

5.	  Funcionario	  público	   	  

6.	  Operario	   	  

7.	  Pensionista	  /	  jubilado	   	  

8.	  Estudiante	   	  

9.	  Ama	  de	  casa	   	  

10.	  Desempleado	   	  

11.	  Otra	  __________________________	   	  

	  

	  

Gracias	  por	  tu	  colaboración!	  

	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

1.	  Hasta	  1.000	  euros	   	  

2.	  De	  1.001	  a	  2.000	  euros	   	  

3.	  De	  2.001	  a	  3.000	  euros	   	  

4.	  Más	  do	  que	  3.001	  euros	   	  
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ANEXO 2 - Grelha para entrevista semiestruturada à população 

	  

Instituto	  de	  Geografia	  e	  Ordenamento	  do	  Território	  –	  Universidade	  de	  Lisboa	  

Entrevista	  à	  População	  	  

Esta	  entrevista	  constitui	  parte	  integrante	  de	  uma	  Tese	  de	  Doutoramento	  em	  Turismo	  do	  Instituto	  de	  
Geografia	   e	  Ordenamento	  do	   Território	   da	  Universidade	  de	   Lisboa,	   Portugal,	   acerca	   do	   turismo	  de	  
montanha	  no	  Alto	  Atlas	  Central,	  especificamente	  no	  Aït	  Bouguemmez.	  Os	  dados	  são	  exclusivamente	  

para	  utilização	  cientifica	  e	  a	  confidencialidade	  dos	  dados	  obtidos	  é	  garantida.	  	  

	  

	  

Data:	  ____	  /______	  /	  ______	  	  	  	  	  	  	  	  Aldeia:	  _____________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Guia/tradutor:	  ________________	  

	  

Secção	  1	  -‐	  Informações	  sociodemográficas	  

	  

Q1.	  Género	  	   	   	   	   	   	   	   Q2.	  Grupo	  etário	  	  
	  

1.	  Feminino	  	  

2.	  Masculino	  	  

	  
	  
Q3.	  	  Nível	  de	  escolaridade	  	  	   	   	   	   	  

	  
	  

	   	   	   	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  
Q4.	  É	  natural	  do	  vale?	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Q5.	  Aldeia	  onde	  habita	  no	  vale?	  	  
	  

	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ___________________________	  
	  	  	  
	   	   	   	  

	   	  	  	  	   	   	   	  	  	  	   	   	  
	   	  

	  

Secção	  2	  -‐	  Caracterização	  da	  atividade	  profissional	  	  	   	  
	  

1.	  16-‐25	  anos	  	  

2.	  26-‐35	  anos	  	  

3.	  36-‐45	  anos	  	  

4.	  46-‐55	  anos	  	  

5.	  56-‐65	  anos	  	  

6.	  Mais	  de	  65	  anos	  	  

7.	  Não	  tem	  a	  certeza	  	  1.	  Não	  frequentou	  ensino	  	  	   	  

2.	  Pré-‐escola	   	  

3.	  Até	  6	  anos	  de	  escolaridade	  	  	   	  

4.	  Mais	  de	  6	  e	  até	  9	  anos	  de	  escolaridade	  	   	  

5.	  Mais	  de	  9	  e	  até	  12	  anos	  de	  escolaridade	  	   	  

6.	  Ensino	  Superior	  	   	  

1.	  Sim	  	  	  	  
	  

2.	  Não	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Naturalidade	  _________________	  
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Q6.	  Indique	  em	  que	  atividades	  trabalha:	  	  	   	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   A.	  Próprio/	  

Familiar	  
B.	  Outrem	  	  

1.	  Alojamento	  	  	   	   	  
2.	  Restauração	  	  	   	   	  
3.	  Guias	  	  (certificado)	  	  	   	   	  
4.	  Outros	  guias	  turísticos	  	  	   	   	  
5.	  Cozinheiro	  	  	   	   	  
6.	  Arrieiro	  	  	   	   	  
7.	  Produção	  de	  artesanato	  	  	   	   	  
8.	  Comércio	  e	  serviços	   	   	  
9.	  Transporte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Turistas	  /	  Outros	   	   	  
10.	  Agência	  de	  viagens	  	  	   	   	  
11.	  Agricultura	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Subsistência?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	   	   	  
12.	  Pastorícia	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Transumância?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sim	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Não	   	   	  
13.	  Ensino	  	   	   	  
14.	  Construção	  	  	   	   	  
15.	  Outra	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Qual?	  __________________	   	   	  

	  

	  
Q7.	  	  Das	  atividades	  assinaladas	  anteriormente,	  indique	  aquela	  mais	  importante	  para	  si	  em	  termos	  de	  
subsistência:	  	  

	  	  	  	  	  	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	  

	  

Q8.	  Se	  não	  tem	  atividades	  no	  turismo,	  gostava	  de	  trabalhar	  no	  turismo?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  1.	  Sim.	  	  	  	  	  	  	  2.	  Não	  	  	  	  	  	  3.	  Sem	  opinião	  

	   	   	   	  	  

	  

	  

Secção	  3	  -‐	  O	  Turismo	  	  -‐	  representações	  e	  impactes	  

	  

Q9.	  (Além	  de	  si)	  Tem	  outras	  pessoas	  na	  família	  a	  trabalhar	  no	  turismo?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.	  Sim.	  	  	  	  	  	  2.	  Não	  

	  	  	  	  

Q10.	  Como	  é	  para	  si	  a	  vida	  de	  quem	  trabalha	  no	  turismo?	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  

1.	  Boa	  	  	  	  	  	  2.	  Difícil	   3.	  Igual	  à	  dos	  outros	  

	  	   10.1	  	  Porquê?	  	  ___________________________________________________________	  
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Q11.	  Em	  sua	  opinião,	  qual	  a	  importância	  do	  turismo	  para	  o	  vale?	   	  	  	  	  	  	  	  	  

	  1.	  Não	  é	  importante	  	  	  	  	  2.	  Sem	  opinião	  	  	  	  	  	  3.	  É	  Importante	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Q12.	   Considera	   que	   atualmente	   há	   1	   -‐	   Pouco	   /	   2	   -‐	   Suficiente	   /	   3	   -‐	   Demasiado	   turismo	   no	   vale?	  	  	  	  	  	  

	   	   	  	  	  	   	  	  

Q13.	  Gostaria	  de	  ver	  a	  atividade	  turística	  mais	  desenvolvida	  no	  vale?	  	   	  
1.	  Sim.	  	  	  	  	  	  2.	  Não	   3.	  Sem	  opinião	  

	  

Q14.	  Indique	  em	  sua	  opinião,	  o	  que	  o	  turismo	  alterou/trouxe	  para	  o	  vale	  e	  para	  a	  vida	  das	  pessoas:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   +	   -‐	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	   	   	  

	  
	  
Q15.	  Observações	  	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  


