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Resumo   |   Pretende-se com este artigo analisar a perceção dos residentes de comunidades piscatórias dos impactes
do turismo e identificar os fatores que influenciam essas perceções. Para concretizar estes objetivos foi administrado um
inquérito por questionário, em 2011, a 157 residentes de duas comunidades piscatórias localizadas no norte de Portugal
(Castelo do Neiva e Vila Praia de Âncora) e realizadas várias análises estatísticas, nomeadamente Análise de Componentes Principais, Análise de Correlações, teste t e ANOVA. Os resultados obtidos nesta investigação demonstram que os
residentes de Castelo do Neiva e de Vila Praia de Âncora consideram que o turismo tem mais impactes positivos do que
negativos considerando que o turismo contribui para o desenvolvimento económico local, para o reforço da identidade
cultural e que não perturba a prática da atividade piscatória. Os resultados apresentados também evidenciam que a
perceção dos residentes dos impactes varia de acordo com o nível de envolvimento dos residentes na atividade turística,
com o nível de ligação à comunidade com o grau de interação que estabelecem com os visitantes e de acordo com o seu
perfil sociodemográfico. O artigo termina com algumas contribuições do estudo para o desenvolvimento sustentável de
comunidades piscatórias.
Palavras-chave    |    desenvolvimento sustentável, comunidades piscatórias, perceções dos impactes do turismo,
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Abstract   |  This article aims to assess the perception of fishing communities’ residents of the tourism impacts and to
identify factors that influence these perceptions. To achieve these goals it was undertaken a survey, in 2011, to 157 residents of two fishing communities located in northern Portugal (Castelo do Neiva and Vila Praia de Âncora) and carried out
various statistical analysis, including Principal Components Analysis, Correlations Analysis, t-test and ANOVA. The results
obtained show that residents of Castelo do Neiva and Vila Praia de Âncora consider that tourism has more positive than
negative impacts and consider that tourism contributes to local economic development, the strengthening of cultural
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identity and does not disturb the practice of fishing activities.The results presented also show that the residents’ perception
of the impacts varies according to their levels of involvement in tourism and connection to the community, their degree of
interaction with visitors and according to their socio-demographic profile. The article ends with some contributions of the
study for the fishing communities’ sustainable development.
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