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Resumo   |   O objetivo deste artigo é analisar as perceções dos residentes dos impactes dos casinos e os fatores que
influenciam essas perceções. A concretização deste objetivo implicou a aplicação de um inquérito por questionário aos
residentes do concelho de Espinho, em 2010, tendo sido obtidos 222 questionários válidos. Os resultados que emergem
desta investigação permitem observar que globalmente os residentes do concelho de Espinho consideram que o casino
tem impactes positivos, nomeadamente em termos económicos, mas revelam-se atentos aos seus custos socioculturais. Os
resultados obtidos também revelam que a perceção dos impactes do casino varia de acordo com o perfil sociodemográfico
dos residentes e com o nível de conhecimento e de dependência que detêm desta atividade. O artigo termina com algumas
recomendações para o desenvolvimento turístico de destinos onde existem infraestruturas de jogo.
Palavras-chave   |   Impactes, Casino de Espinho, Perceção dos residentes.
Abstract   |  The aim of this paper is to analyze the resident’s perceptions of casino impacts and to identify the factors
that influence these perceptions. In order to accomplish this objective, a resident survey was undertaken in the Espinho
municipality, in 2010, resulting in 222 residents interviewed. The results obtained reveal that, globally, the Espinho’s
residents consider that the casino has positive impacts, mainly in economic terms, but they are, also, paying attention to
the social and cultural costs. It was also showed that the residents’ perceptions of casino impacts change according to
residents’s sociodemographic profile and with the knowledge and economic dependence from the casino. The  paper ends
with some recommendations for the the development of tourism destinations with gambling structures.
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