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A conferência INVTUR 2017, subordinada ao tema “Cocriar o futuro do turismo”, a fim de complementar o seu 

programa com a discussão de tópicos emergentes na investigação em turismo, irá incluir uma sessão dedicada a 

“Turistificação, dinâmicas e territórios”. 

A INVTUR 2017 pretende debater e suscitar novas abordagens e paradigmas emergentes na área da cocriação de 

valor e que suportam o novo ecossistema do turismo. Esta sessão responde aos desafios e objetivos da 

conferência ao propor uma discussão em torno dos processos de transformação de lugares em territórios 

turísticos. Com a crescente profusão de territórios turísticos, urge analisar quais os processos, dinâmicas e 

actores envolvidos nos processos de turistificação, já que o turismo ao dialogar com os territórios origina 

transformações de índole variada (sociais, culturais, económicas, políticas e ambientais). Não só produz 

alterações como introduz novos objectos (infra-estruturas, alojamentos, espaços de ócio/lazer, restauração, etc.), 

havendo lugar para a apropriação de objectos existentes, conferindo-lhes novos significados, ou ainda, re-

funcionalizando áreas ou concedendo novos usos ao espaço. 

Para esta sessão temática, convida-se à submissão, em língua portuguesa, de trabalhos que se debrucem sobre 

as seguintes áreas fundamentais, incluindo (mas não limitados a) temas como: 

 Turistificação e identificação; 

 Imagens e imaginários; 

 Discursos globais produzidos localmente; 

 (Re)significação de dinâmicas locais; 

 Materialização da função turística nos lugares; 

 Interacção e novas hospitalidades. 

Resumos alargados (até 6.000 caracteres), artigos completos ou posters devem ser enviados em formato digital 

até 31 de outubro de 2016 para Filipa Fernandes (ffernandes@iscsp.ulisboa.pt ou filipafernandes1@gmail.com). 

Os trabalhos apresentados nesta sessão serão considerados para publicação numa edição especial da Revista 

Turismo & Desenvolvimento (RT&D), publicada pela Universidade de Aveiro. Para mais informações sobre as 

normas de submissão, taxa de inscrição, programa, alojamento, local da conferência e como chegar, ou 

formulário de inscrição, por favor visite o website da conferência: http://www.ua.pt/invtur/. 
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