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Resumo  
 

 A presente investigação teve como principal propósito saber como desenvolver e 

implementar uma formação de Cursos de Guias Turísticos, num Instituto Politécnico da 

Região de Humpata em Angola, de modo a ajudar os jovens a obterem conhecimentos 

necessários para tornarem-se bons guias turísticos e doravante possíveis docentes nesta 

área e com visão global sobre novas políticas que impulsionam e dinamizam o sector 

turístico necessários para o desenvolvimento comunitário.  

Para o efeito foi realizado um estudo exploratório, transversal de cariz qualitativo. 

Contou-se com 10 participantes (2 especialistas Docentes portugueses ligados a área do 

turismo e com experiências em projetos comunitários, e 8 técnicos de turismo angolanos 

de Humpata). Como instrumentos de avaliação foi utilizado o método da entrevista tendo 

sido construídos dois Guiões de Entrevista, um para os Especialistas e outro para 

Técnicos, cujos dados foram alvo de análise de conteúdo.  A partir dos resultados obtidos 

foram identificadas necessidades que deram origem à proposta de um projeto de 

intervenção designado de “O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo em Humpata – INFOTUR.” 

As evidencias mostraram a necessidade de implementar mais projetos do género em 

regiões mais periféricas, pois as mesmas não acompanham o desenvolvimento em termos 

socias e económicos das grandes cidades centrais, tornando-se uma preocupação 

alarmante. Regiões como Humpata apresenta índice de analfabetismo elevado, e 

pouquíssimos centros de formação. Este projeto visa não só suprir esses pontos 

considerados fulcrais para o desenvolvimento de qualquer comunidade, como também 

investir no capital humano. 

Após a elaboração prevê-se uma maior inclusão social na região e um desenvolvimento 

a niv́el de conhecimentos capaz de torna-́ los proficientes ativos e autónomos.  

 

Palavras-chaves: Guias turísticos, turismo, empreendedorismo, desenvolvimento 

comunitário e formação de Humpata. 

 
 



 
 

Abstract  
 

The main purpose of the present investigation was to know how to develop and implement 

a training of Tourist Guides Courses, in a Polytechnic Institute of the Humpata Region in 

Angola, in order to help young people to obtain the necessary knowledge to become good 

tourist guides and henceforth possible. teachers in this area and with a global vision of 

new policies that drive and dynamize the tourist sector necessary for community 

development. 

For this purpose, an exploratory, cross-sectional qualitative study was carried out. There 

were 10 participants (2 specialists Portuguese teachers linked to the field of tourism and 

with experience in community projects, and 8 Angolan tourism technicians from 

Humpata). As evaluation instruments, the interview method was used and two Interview 

Guides were built, one for the Specialists and the other for Technicians, whose data were 

subject to content analysis. From the results obtained, needs were identified that gave rise 

to the proposal of an intervention project called “Tourism as a lever for community 

development and entrepreneurship in Humpata – INFOTUR.” 

The evidence showed the need to implement more projects of this kind in more peripheral 

regions, as they do not follow the development in social and economic terms of large 

central cities, becoming an alarming concern. Regions such as Humpata have a high 

illiteracy rate and very few training centers. This project aims not only to supply these 

points considered essential for the development of any community, but also to invest in 

human capital. 

After the elaboration, greater social inclusion in the region and a development in terms 

of knowledge capable of making them proficient, active, and autonomous are expected. 

 

Keywords: Tour guides, tourism, entrepreneurship, community development and 

Humpata training. 
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Introdução 
 

O acesso à escola é um direito de todo o cidadão, pois é garantia de sucesso para o futuro. 

Nas últimas décadas as políticas públicas têm intensificado não só a preocupação com o 

direito ao acesso, mas também com a permanência no ensino. Torna-se importante realçar 

que são vários os problemas (físicos, sociais, financeiros, económicos, políticos e 

culturais) que impedem a acessibilidade e mobilidade escolar e que, de certa forma, afeta 

a vida do cidadão. Diante a realidade observada a nível local é preciso aceitar o desafio 

de passar a uma intervenção consciente e especializada nas necessidades das pessoas e 

por isso, “Não pergunte o que o seu país pode fazer por ti, mas o que podes fazer para o 

seu país”1 

Em Angola há uma grande diferença na distribuição e densidade da rede escolar entre as 

áreas urbanas e rurais. Nas áreas urbanas, apesar de inúmeras dificuldades, existe uma 

maior facilidade no acesso ao ensino para a maioria da população, pois o índice de 

analfabetismo é inferior em relação as áreas rurais.2 

 Os serviços de saúde, educação e outros têm sido satisfatórios para a população central 

ao passo que as áreas suburbanas e rurais caracterizam-se por falta de equipamento face 

as necessidades da população.  

O município de Humpata tem uma população estimada em cerca de 82758 habitantes 

(INE, 2014). Segundo Vela (2015), o aumento da produção e da produtividade agrícola, 

a existência e o desenvolvimento de vários sectores de atividade com a consequente 

criação de emprego têm contribuído de forma geral para a melhoria das condições de vida 

da população nas zonas rurais3. Institucionalmente o município de Humpata não possui 

comunas, no entanto, destaca-se a importância que as regiões de Palanca, Caholo, Bata-

Bata e Neves (denominados “sectores”) apresentam para o município, para além da Sede 

 
1 DALLEK, Robert - John F. Kennedy 1917-1963: uma vida inacabada, p. 326. 
2 Fonte INE-ANGOLA pg 105 e 107  
https://www.ine.gov.ao/Arquivos/arquivosCarregados//Carregados/Publicacao_637494434197630178.pdf 
3 Estatisticamente não há total concordância nos diferentes documentos relactivamente ao total de população residente 
no municiṕio. O Perfil Municipal de Humpata (2010) apresenta que a população do municiṕio é de cerca de 96018. De 
acordo com o Decreto Presidencial no 2/12 de 9 de Janeiro que aprova o Plano de Desenvolvimento a médio prazo da 
Provińcia da Huíla (2009 - 2013) refere que a população do municiṕio é estimada em cerca de 50.098 (Decreto 
Presidencial no 2/12 de 9 de Janeiro). De acordo com os resultados preliminares do Recenseamento Geral da População 
e Habitação realizado recentemente no território angolano (2014) segundo os seus dados provisórios divulgados nos 
apresenta no municiṕio uma população estimada em cerca de 82758. Os dados apresentados pelo Instituto Nacional de 
Estatiśtica (INE) são tidos como os resultados oficiais (não obstante serem dados preliminares).  
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Municipal. O desenvolvimento do turismo constitui uma mais-valia para este município 

e fonte de riqueza económica e social. Para que tal aconteça é preciso para além da 

organização do turismo da região, que atividade turística seja bem conduzida e que 

existam profissionais que possam realizar este empreendimento com qualidade. O “Guia 

de turismo” é de uma maneira geral um profissional que desenvolve a sua atividade 

acompanhando grupos de pessoas durante excursões, passeios e viagens nacionais e 

internacionais de estudo ou de lazer. A sua principal missão é a de assessorar os viajantes 

ou visitantes, apoiando-os na zona turística a visitar, orientando o acesso aos pontos 

turísticos a visitar e apresentando os locais e pontos turísticos a considerar na visita 

contextualizando-os na história local e das potencialidades da região. Estes profissionais 

também dão apoio na logística da viagem, nomeadamente, direcionando durante o 

embarque e desembarque, auxiliando na criação do roteiro a cumprir, estabelecem redes 

de comunicação com os locais e possibilitam informação durante as atividades 

envolvidas. Para exercer esta profissão é necessário cumprir alguns requisitos formativos 

(conclusão do ensino médio, curso técnico ou superior de qualificação na área de 

Turismo, ser maior de 18 anos, fluência em pelo menos uma língua estrangeira).  

Neste sentido o presente estudo tem origem na seguinte pergunta de partida, “De que 

forma a formaçaõ de mediadores turiśticos, pode qualificar o modelo da oferta turiśtica 

da regiaõ de Humpata”.   

 

O principal objetivo desta investigação é a formação de guias turísticos profissionais para 

a região de Humpata. Assim sendo, este estudo tem como principal preocupação a 

organização e implementação de cursos na área do turismo na região de Humpata, de 

modo a ajudar os jovens a obterem conhecimentos necessários para tornarem-se bons 

guias turísticos. Por consequente, poderão vir a ser formadores nesta aŕea e com visaõ 

global sobre novas políticas que impulsionam e dinamizam o sector turiśtico dessa regiaõ. 

Em prol do objetivo geral e investindo no capital humano estabeleceram-se os seguintes 

objetivos específicos: Organizar a formação adequada de guias turísticos; promover a 

implementação da formação especializada dos profissionais na área do Turismo; e 

Valorização do potencial turístico de Humpata. 

Após terem sido auscultados os atores regionais e terem sido estabelecidas parcerias com 

o Instituto de Humpata de Angola os mesmos demostraram-se muito interessados com a 

iniciativa proposta e logo se disponibilizaram para apoiar o projeto disponibilizando 

meios para a sua implementação. O referido instituto propôs-se a disponibilizar quatro 
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salas de aulas todas equipadas, para que os jovens desta regiaõ possam ter acesso a preços 

simbólicos ao curso de Guias turiśtico e serem capazes de transmitirem os seus 

conhecimentos e técnicas a outros jovens interessados nesta profissão, permitindo a 

inclusão e coesão social e, desta forma todos unidos a trabalhar em prol do 

desenvolvimento Turiśtico de Humpata. 

 

O presente trabalho encontra-se dividido em três partes. O capítulo I – Parte Teórica 

referente a desenvoltura de conceitos e abordagens de vários autores sobre: 

Desenvolvimento Comunitário, Empreendedorismo e Empreendedor Desenvolvimento 

Turístico, Modelos de desenvolvimento turístico, Turismo e Bem-estar, Turismo no 

mundo, Formação dos Profissionais de Turismo, O impacto do Covid 19 no Turismo, 

Perspetiva para o futuro do turismo. O capítulo II- Estudo Empírico concernente a 

metodologia, apresenta a opção de um estudo descritivo de carater exploratório, 

transversal e qualitativo. Por conseguinte aborda-se o desenho da investigação, a 

contextualização da investigação, aos participantes, instrumentos, procedimento, 

apresentação e discussão dos resultados. O capítulo III- Proposta de um projeto de 

intervenção face aos resultados obtidos, considerou-se que seria relevante realizar uma 

proposta de projeto de intervenca̧õ designado de “INFOTUR” com grande foco de 

atuação em Angola na província da Huíla mais precisamente no município da Humpata. 

Por último são apresentadas as considerações finais mais relevantes em referen̂cia ao 

estudo realizado e proposta de projeto de intervenção realizado no am̂bito da temat́ica de 

investigaca̧õ, apresentando as suas implicações, mais valias, dificuldades e propostas de 

futuro. 
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Capítulo I - Parte Teórica 
 

1. Desenvolvimento Comunitário 

Atualmente assiste-se a diversas formas de verificação do desenvolvimento comunitário 

bem como os seus contributos nos mais variados setores. Desta forma passarei a 

demonstrar alguns autores e suas teorias acerca do desenvolvimento comunitário. 

 
De acordo com o relatório de Godinho (2012), vários autores defendem que o 

desenvolvimento comunitário “supõe a realização de atividades educativas relacionadas 

com o bem-estar da comunidade que as acolhe”.  Na opiniaõ de Carmo (1998, p. 5), este 

pode ser definido como o “processo tendente a criar condições de progresso económico 

e social para toda a comunidade, com a participação ativa da sua população e a partir da 

sua iniciativa”. No seguimento dessa opinião, o mesmo autor fundamentado em estudos 

de Ander- Egg (1980, p. 69), identifica o desenvolvimento comunitaŕio como “uma 

tećnica social de promoca̧õ do homem e de mobilizaca̧õ de recursos humanos e 

institucionais, mediante a participaca̧õ ativa e democrat́ica da populaçaõ, o estudo, 

planeamento, e execuca̧õ de programas ao niv́el de comunidades de base, destinados a 

melhorar o seu niv́el de vida”.  

Também, Silva (1996, p. 547) no artigo “Bases de um Processo de Desenvolvimento 

Comunitaŕio” partilha da ideia da “necessidade de participaçaõ de todos em ordem à 

consecuca̧õ do melhor niv́el de vida”, este desejo devera ́partir inicialmente da populaca̧õ, 

verificando-se as alternativas possiv́eis para efetivar esse desejo na conjetura de um 

projeto como instrumento, que vise a percussaõ e eficaćia a ̀açaõ que se empreende.  

 

Cite por Silva M. M.(1963), o sector económico do turismo tem evidenciado uma 

tenden̂cia para o crescimento, sendo consensualmente, e a niv́el internacional, 

considerado como uma das actividades que apresentam maior dinamismo, continuando a 

ser-lhe reconhecidas potencialidades diversas. Aleḿ de ser definido como uma actividade 

económica, o turismo pode tambeḿ ser entendido e analisado enquanto fenómeno social 

que resulta no desenvolvimento de um conjunto de prat́icas socioeconómicas e culturais, 

enquadradas por contextos ambientais.  

Independentemente da forma como se define o sector, e os segmentos que o constituem, 

o turismo pode ser analisado a partir de um conjunto de elementos comuns, entre os quais: 
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ser um fenómeno humano e dotado de caracteriśticas sociais; ter um carácter temporaŕio 

porque limitado no tempo; estar dependente de factores motivacionais diversos em funca̧õ 

dos intervenientes considerados; implicar uma relaçaõ, directa ou indirecta entre 

diferentes actores envolvidos; ser referenciado a ambientes concretos sejam rurais, 

costeiros ou urbanos; produzir impactos, positivos e negativos.  

 

2. Empreendedorismo e empreendedor  

Com base no documento de Can̂dida Marinha (2014), o empreendedorismo e ́considerado 

um dos principais mecanismos promotores do desenvolvimento da economia, inovação e 

bem-estar. Como processo dinam̂ico de mudanca̧, visaõ e criaca̧õ, tem como base a 

identificaca̧õ de oportunidades e novas solucõ̧es por parte do empreendedor, com o 

objetivo de suprir necessidades das pessoas. Do franceŝ entrepreneur - aquele que assume 

riscos e inicia algo novo - um empreendedor e ́alguém com capacidade de criar uma nova 

forma de uso dos recursos, para realizaçaõ de uma ideia ou projeto pessoal, assumindo 

riscos e responsabilidades, novando continuamente (Longenecker, 1998). Schumper 

(1978) acrescenta, ainda, a ideia de empreendedor como responsav́el por processos de 

destruica̧õ criativa, que resultam na criaca̧õ de novos met́odos de produçaõ, novos 

produtos e novos mercados.  

 

De acordo com Silva (2014), podemos verificar a evolução e contextualização histórica 

do conceito de empreendedorismo. Para Landstrom (2012), provavelmente a funca̧õ e ́taõ 

antiga como o intercam̂bio e o comeŕcio entre os individ́uos na sociedade, mas, no 

entanto, este conceito naõ era discutido. Somente a partir da evoluçaõ dos mercados 

econômicos, os cientistas se interessaram pelo fenômeno.  

De acordo com Landström (2010), essa discussaõ ocorreu após um grande periódo de 

estagnaçaõ aplicado pelo sistema feudal na economia europeia, onde o direito de 

propriedade era restrito e os produtos altamente taxados. Entretanto, durante a Idade 

Med́ia, essas condicõ̧es se modificaram lentamente e o sistema de empreendedorismo 

evoluiá com base nas classes dos comerciantes e na ascensaõ das cidades.  

 

Tal como é sabido não se nasce empreendedor. Podemos, sim, herdar algumas 

características que certamente nos ajudarão nas nossas incursoẽs pelo mundo dos 
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negócios. E ́tambeḿ certo que muitos empreendedores se revelam muito precocemente 

(durante a infan̂cia e juventude) destacando-se muito pela sua capacidade de liderança, 

competitividade ou “jeito” para os pequenos negócios. Deste modo, está ao alcance de 

qualquer um tornar-se empreendedor (Rodrigues, 2008). 

 

3. Desenvolvimento Turístico e Turismo sustentável 

O desenvolvimento de qualquer sociedade não leva em consideração apenas o âmbito 

económico, mas também o social, cultural e ambiental.  

 

Segundo Silva (1963), o sector económico do turismo tem evidenciado uma tenden̂cia 

para o crescimento, sendo consensualmente, e a niv́el internacional, considerado como 

uma das actividades que apresentam maior dinamismo, continuando a ser-lhe 

reconhecidas potencialidades diversas. Além de ser definido como uma actividade 

económica, o turismo pode tambeḿ ser entendido e analisado enquanto fenómeno social 

que resulta no desenvolvimento de um conjunto de prat́icas socioeconómicas e culturais, 

enquadradas por contextos ambientais.  

 

Independentemente da forma como se define o sector, e os segmentos que o constituem, 

o turismo pode ser analisado a partir de um conjunto de elementos comuns, entre os quais: 

ser um fenómeno humano e dotado de caracteriśticas sociais; ter um carácter temporaŕio 

porque limitado no tempo; estar dependente de factores motivacionais diversos em funca̧õ 

dos intervenientes considerados; implicar uma relaçaõ, directa ou indirecta entre 

diferentes actores envolvidos; ser referenciado a ambientes concretos sejam rurais, 

costeiros ou urbanos; produzir impactos, positivos e negativos.  

 

O novo tipo de turismo também qualificado como sustentav́el, e ́realca̧do a partir de 1980, 

por ocasiaõ da Conferen̂cia de Manila, momento em que foram formalmente tipificadas 

as classificacõ̧es tipológicas referentes à prat́ica turiśtica e que permitem distinguir as 

formas convencionais das alternativas. Com a Conferen̂cia de Manila, passou a defender-

se um conjunto de princiṕios valorativos tendentes à preservaca̧õ do património natural, 

histórico e arquitectónico, cultural e humano associada a ̀promoca̧õ do desenvolvimento 
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nas suas múltiplas dimensões, o que implica uma óptima utilizaçaõ de recursos e a 

promoca̧õ das potencialidades de am̂bito local (Brito, 2000). 

 

3.1 Modelos de Desenvolvimento Turístico  

De acordo com documento de Silva (2013), O turismo de massas e ́identificado como um 

fenómeno de larga escala, com um produto homogeneizado e indiferenciado, direcionado 

a uma clientela massificada. 

 

Este tipo de turismo é baseado na organizaca̧õ da oferta turiśtica num processo que replica 

os modelos de produçaõ industriais de larga escala, com forte concentraca̧õ geograf́ica e 

de capital. O seu incremento resultou em grande parte da expansaõ da classe med́ia dos 

paiśes desenvolvidos que formou uma procura alargada sustentada por melhores 

rendimentos e pelo direito a feŕias, incluid́o nas novas leis laborais (Poon, 1993)..  

 

Este crescimento da procura privilegiou, numa primeira fase, os destinos de proximidade, 

especialmente o litoral das regiões meridionais. Com o desenvolvimento dos transportes 

e a melhoria das acessibilidades, comeca̧ram a surgir novos destinos turiśticos, como as 

ilhas tropicais, com a oferta centrada no produto balnear e regiões de montanha, onde se 

propagaram os centros turiśticos associados aos desportos de neve.  

Com o turismo de massas sempre coexistiram outras formas de turismo, designadas de 

alternativas ou marginais, que englobavam inúmeros segmentos de turistas e servico̧s 

(Joaquim M. , 2012). Nomeadamente, a afirmaca̧õ do conceito de turismo alternativo deu-

se somente nas últimas dećadas do sećulo XX, em resultado da alteraçaõ do perfil dos 

turistas, do aumento das preocupacõ̧es com a sustentabilidade e em reaca̧õ aos excessivos 

impactes associados ao turismo de massas (Butler R. W., 1990). 

 

De acordo com Lourenco̧ (2010), nos anos 80, do sećulo XX, Butler adaptou os modelos 

de ciclo de vida do produto para o turismo e consolidou o ciclo de vida da área turiśtica,  

(Butler R. , 1980) – (figura 1). O modelo de ciclo de vida em um destino turiśtico pode 

ser traduzido para Butler por uma curva em “S” que e ́estabelecida pela relaca̧õ número 

de turistas versus tempo. Esse modelo e ́ainda hoje um dos mais citados nas anaĺises do 
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turismo (Hall, 2006)  e possui grande mérito por contribuir para anaĺises e monitoramento 

do desenvolvimento de destinos turiśticos.  

 

Figura 1-Modelo de Butler (1980) para a evolução hipotética da área turiśtica. 

 

 
                

                                   Fonte: Adaptado de Butler, 1980 

 
As variáveis consideradas estaõ relacionadas ao número de turistas em um determinado 

periódo de tempo, somatório esse que determina as fases do turismo. As fases 

estabelecidas saõ as seguintes: “exploraçaõ”, “envolvimento”, “desenvolvimento”, 

“consolidaca̧õ” “estagnaca̧õ” e, posteriormente, “declińio” ou “rejuvenescimento”. A 

evoluca̧õ do turismo esta ́diretamente relacionada a uma seŕie de fatores entre os quais as 

mudanca̧s de referen̂cias dos visitantes, aos destinos concorrentes, a capacidade de 

suporte identificav́eis por fatores ambientais, fiśicos e sociais (Butler R. , 1980). 

Nos destinos turiśticos, e ́importante que haja uma apropriada intervençaõ para que estes 

naõ venham a sentir efeitos do declińio da atividade turiśtica. Ha ́duas possibilidades para 

um quadro de eventual declińio do turismo: (i) continuar implementando a atividade 

mantendo o poder de atratividade do destino em relaca̧õ aos investimentos e aos turistas, 

e (ii) realizar o rejuvenescimento, atraveś de diversas maneiras, entre estas mudanças de 

foco e reposicionamento de mercado (Butler, 2006). 
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3.2 O Turismo no Mundo  

O turismo no mundo teve como ponto de partida na era contemporânea e como indústria 

começou finalmente a desenvolver-se de forma definitiva. O surgimento de Thomas Cook 

como empresário do turismo foi fundamental para isto. Sendo considerado o pai do 

turismo. Cook comeco̧u a escrever guias de viagem, chamados “Manual do Turista”, 

guias de viagem como o conhecemos hoje, (História, 2020). 

 
Por conseguinte conduziu-se ao surgimento da WTTC, que decorreu no final da década 

de 1980, quando um grupo de presidentes. CEOs da indústria, liderados por James 

Robinson III - então presidente e CEO da American Express - chegou à conclusão de que, 

embora Viagens e Turismo fosse a maior indústria do mundo e a maior provedora de 

empregos, poucos na indústria, muito menos nos governos, estavam cientes disso. Não 

havia dados consolidados, nem voz da indústria, por meio dos quais transmitir essa 

mensagem aos funcionários eleitos e formuladores de políticas. De fato, viagens e 

Turismo foi considerado por muitos como uma atividade frívola ou, pelo menos, 'não 

essencial', (WTTC, s.d.). 

 

A WWTC (Conselho Mundial de Viagens e Turismo) tem como missão maximizar o 

potencial de crescimento inclusivo e sustentável do setor de Viagens e Turismo, em 

parceria com governos, destinos, comunidades e outras partes interessadas para 

impulsionar o desenvolvimento econômico, criar empregos, reduzir a pobreza e promover 

a paz, a segurança e a compreensão em nosso mundo, (WTTC, s.d.). 

 
De acordo com Ana (2021), nas últimas décadas, o setor turístico tem vindo a generalizar-

se a quase todos os países, devido ao seu potencial em termos de crescimento e 

desenvolvimento. Desta forma pode afirmar-se que o turismo é um agente indutor do 

desenvolvimento e da evolução da sociedade, definindo-se como a nova realidade, que 

tem impulsionado e promovido o crescimento pelo turismo internacional. O turismo 

tornou-se um dos setores económicos mais dinâmicos, sendo considerado um motor para 

a criação de emprego (direto, indireto e induzido) e para o desenvolvimento económico 

local. 
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a) O Impacto do Covid no Turismo 
 
 
De acordo com Ana et al. (2021), a 1 de dezembro de 2019 foi detetado em Wuhan, 

provinch de Hubei na China um novo caso de pneumonia por coronavírus (SARS-COV-

2) que mais tarde desencadeou uma emergência de saúde pública de preocupação 

internacional. Este Vírus, posteriormente intitulado como COVID-19, foi classificado 

como estado de emergência sanitária a 30 de janeiro de 2020 e a 11 de março como 

pandemia, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Sendo um vírus extremamente 

contagioso, a sua expansão tem sido imparável, atingindo praticamente todos os países 

do mundo, afetando milhões de pessoas e causando centenas de milhares de mortes.  

Para Henriques (2020), a pandemia de COVID-19 vai certamente figurar na lista dos 

grandes desastres naturais pois e ́ nessa categoria que as epidemias costumam ser 

catalogadas. Contudo, naõ e ́um evento puramente natural a ilusaõ de uma “natureza” à 

parte da “sociedade”, e vice-versa, é uma criaçaõ ficcional da modernidade sem 

verificaca̧õ na realidade e que teve consequen̂cias desastrosas para a habitabilidade da 

terra (Latour, 1991).  

Neste sentido, e visto que o turismo se trata de uma indústria particularmente vulnerável 

a crises e desastres ambientais, políticas e socioeconómicas, a COVID-19 veio gerar um 

impacto multidimensional sem precedentes e mudanças estruturais a longo prazo à escala 

global. Limitada por medidas de contenção, regulamentos de saúde e higiene e pelo 

encerramento de fronteiras, a indústria global de viagens, turismo e hotelaria encontram-

se entre os setores mais afetados pela pandemia e as suas repercussões já são bastante 

visíveis. De acordo com os dados da UNWTO, o primeiro trimestre de 2020 registou uma 

diminuição nas chegadas internacionais de 22% a nível global (57% em março), o que se 

traduziu numa perda em números aproximadamente 67 milhões de chegadas, (Ana, João, 

& Ricardo, 2021). 

Mediante os pontos supracitados podemos chegar a conclusão de que o turismo foi o 

sector mais afetado com o COVID-19, pela forte dependência dos fatores externos para 

a seu desenvolvimento, o impacto foi nomeadamente mais evidenciado a nível de redução 

de receitas por lado da oferta. 
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b) Perspetivas do Turismo  
 

Com o turismo praticamente reduzido a zero, a UNWTO, a prevê que as chegadas 

internacionais se recuperem em 2021, caso haja uma reversão gradual da pandemia e uma 

distribuição em grande escala de uma vacina. Desta forma, a confiança do viajante irá 

melhorar e por sua vez levantará as restrições de viagem gradualmente. Posto isto prevê-

se que a recuperação deve continuar em 2022, no entanto o turismo internacional pode 

ainda levar dois a quatro anos para retornar aos níveis de 2019. Face a tudo isto, irão 

desencadear-se alterações profundas no comportamento do consumidor turístico, e 

surgirão novas necessidades e desejos. Neste sentido, cabe aos destinos turísticos, às 

empresas e às organizações responsáveis pelo setor compreender o estado psicológico do 

público nas viagens pós-pandemia e não apenas prever a procura turística, de forma a 

criar condições capazes de dar resposta às novas necessidades (Ana, João, & Ricardo, 

2021). 

Segundo Henriques (2020), a possibilidade desse turismo recalibrado se efetivar como 

uma tenden̂cia futura dependera ́da forca̧ que houver para cortar com o passado e decidir 

trilhar um caminho de maior sustentabilidade, assumindo os custos de 

redimensionamento do setor, a alternativa a isso sera ́a indesejav́el narrativa da “retoma”. 

as experien̂cias do passado mostram que as crises comportam riscos grandes de 

desencadearem formas agressivas de regresso ao business as usual, que na verdade 

radicalizam os aspetos predatórios do crescimento – o “capitalismo do desastre” – 

sacrificando ao lucro e aos resultados das empresas a qualidade do emprego, a justiça 

social, e a saúde do Planeta (Klein, 2020). E ́este o momento de bifurcaca̧õ em que nos 

encontramos.  
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4. Formação do profissional em Turismo 

4.1 A formação profissional de Turismo como fator de desenvolvimento  

A formação profissional em qualquer área serve como um pilar que engloba a parte 

prática e teórica de modo a obter um melhor desempenho das atividades estipuladas ou 

designadas (Tomazon, 2007).   

 Até ao presente ponto se procurou compreender a necessidade de qualidade no processo 

de prestação do serviço ao cliente, chegou a altura de abordar a necessidade de qualidade 

no processo educativo, pela relação de causalidade que existe entre ambas. Ou seja, um 

sistema educativo sem qualidade conduz necessariamente a ̀ formação de profissionais 

sem capacidade para prestar um serviço de qualidade (Fernandes, 2005).  

Deste modo é muito importante esclarecer quem saõ os clientes a satisfazer através da 

implementação de um sistema de ensino de qualidade. Segundo Silva, L. (2007), no caso 

específico do turismo e ́possível identificar dois grandes grupos:  

• Por um lado, os diferentes setores e subsetores, de atividade que integram a 

indústria do turismo e que assumem o papel de principais entidades 

empregadoras;  

• Por outro, os alunos atuais e potenciais dos cursos de turismo, profissionais de 

outros sectores de atividades, profissionais sem formação que decidem optar por 

uma carreira em turismo, profissionais ou alunos que procuram especializar-se.  

Neste caso, o enfoque mantém-se no cliente, porém são os alunos e, em última instância 

as entidades empregadoras, que assumem esse papel e que reivindicam um sistema de 

ensino de qualidade, as suas necessidades, características e expectativas, devem ser tidas 

em consideração quando se trata de elaborar os planos curriculares dos cursos. Estes 

devem considerar todos os níveis de conhecimento e características dos alunos existentes, 

desde os que estudam a tempo inteiro, aos que ja ́têm contacto com o mercado de trabalho, 

dos que ja ́possuem conhecimentos em turismo, aos que estaõ a iniciar a sua formaca̧õ 

nesta área (Timothy 2009). 
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4.2 Importância da educação e formação em turismo  

Apesar de frequentemente se encarar o turismo como um fenómeno essencialmente 

económico, se aprofundarmos o estudo do mesmo constataremos que tal pressuposto não 

corresponde a verdade (Duarte, 2005). 

Por um lado, Gherardi (2003), afirma que o turismo resulta das relações que se 

estabelecem entre os viajantes e as realidades físicas, humanas e culturais dos locais 

visitados, pois esta vertente social determina que não se circunscreva o turismo a uma 

perspetiva puramente económica.  

O estatuto que o Turismo alcançou nas últimas décadas, deve-se, em parte, a ̀capacidade 

que lhe e ́ reconhecida de gerar postos de trabalho e ao potencial que encerra para 

continuar a oferecer novas oportunidades de emprego e a criar possibilidades de carreira, 

numa altura em que os sectores tradicionais começam a dar sinais de estagnação, ate ́1989 

as economias dos países membros da Europa Central e de Leste eram dominadas pela 

agricultura e manufatura, atualmente, tornaram-se economias de serviços, dos quais o 

turismo e ́uma parte importante (Williams, 2006).  

Atualmente, a necessidade de fidelizar os clientes prestando um serviço de qualidade, 

determina a existência de profissionais qualificados, polivalentes e flexíveis, a educação 

e formaçaõ em turismo vive um período de interrogações face a ̀ sua relevância e 

adequação às necessidades do sector, para além de um problema quantitativo, o sector 

também se ressente em termos qualitativos (Wilson, 2006).  

Portugal reagiu tardiamente a ̀dinâmica do sector e a ̀necessidade de formaca̧õ dos seus 

profissionais, ao contrário de outros sectores de atividade com reconhecida tradição em 

termos académicos, essencialmente, devido a ̀falta de reconhecimento do peso económico 

do sector e da importância da formaca̧õ dos recursos humanos enquanto sinonimo de 

produtividade (Gonçalves, 2017). 

A necessidade de educar e formar os profissionais de turismo surgiu num período em que 

o sector atingiu valores impressionantes em termos de crescimento e complexidade, 

realidade impossível de sustentar com apenas mão de obra indiferenciada, apesar de 

inicialmente associado ao emprego sazonal, de baixa qualidade, pouco profissional e 

raramente especializado, atualmente trabalhar em turismo e ́uma profissão estaõ exigente 

e complexa como outra qualquer (Hanafiah, 2016). 
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O turismo adotou uma logica quantitativa, onde apenas interessava a chegada de turistas 

ao destino turístico, mesmo que este naõ estivesse dotado, nem das infraestruturas, nem 

de profissionais qualificados, fundamentais no processo de acolhimento e 

acompanhamento de uma procura crescente, perante um mercado pouco exigente, investir 

na qualificação dos recursos humanos revelava-se um custo desnecessário (Henriques, 

2003). Contudo, o turismo de massas e a consequente situaca̧õ psicológica e ambiental, 

determinaram a necessidade de recursos humanos preparados para satisfazer as novas 

exigências do mercado.  

Cada vez mais o futuro do turismo depende da capacidade das empresas e dos destinos 

em se adaptarem às necessidades do consumidor, a passagem de uma ótica do crescimento 

para uma ótica de desenvolvimento, pressupõe a defesa intransigente da qualidade dos 

recursos humanos afetos ao sector, assim como, a alteração dos métodos de ensino e de 

aprendizagem (García, 2017). 

Jamal et al. (2014), defende que a procura crescente de recursos humanos evidenciada 

pelos diversos intervenientes no processo de desenvolvimento turístico do país, requer 

respostas especificas por parte do sistema educativo, por outro lado, pressupõe a 

vinculação de diferentes entidades na persecução da mesma missão, de modo a qualificar 

o capital humano em turismo.  

A relutância inicial em avançar com cursos em turismo e a escassa adesão de alunos, 

contrasta com as crescentes necessidades do sector de uma forca de trabalho qualificada 

e bem preparada do ponto de vista educacional, deste modo criação da primeira escola de 

formação profissional turística e hoteleira-Escola de Hotelaria de Lisboa, na década de 

50, assinalou o início do percurso evolutivo de educação em turismo em Portugal 

(Joaquim, 2015). 

No ano letivo de 1963/64, tiveram inićio os dois primeiros cursos regulares de formaca̧õ 

em turismo, um no Instituto de Novas Profissões e o outro no Instituto Superior de 

Línguas e Administração de Lisboa.4  Em 1965 foi criado o Centro Nacional de Formaçaõ 

Turística e Hoteleira, com o objetivo de incentivar e promover a divulgação da formaca̧õ 

profissional para o sector turístico em Portugal, no seguimento da consciencialização 

generalizada da importância da formaçaõ enquanto fator de desenvolvimento, o CNFTH 

 
4 Fonte: AEP 2000 
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deu lugar, em 1979, ao Instituto Nacional de Formaca̧õ Turística5, entidade encarregue 

de formar recursos humanos com o objetivo de dotar os profissionais do sector de 

competências, que lhes permitam fazer frente às exigências do mercado, contribuindo 

ainda para a especialização do sector. O INFT foi dotado de atribuições e competências 

claramente definidas, entre as quais a tutela das Escolas de Hotelaria e Turismo, 

entretanto criadas.  

O Decreto-Lei nº 277/2001 de 19 de Outubro, determinou a alteração da designação do 

INFT para INFTUR, assim como a atribuição do estatuto de instituto de direito público, 

com personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira e património próprios. 

Atualmente, o INFTUR e ́tutelado pelo Ministério da Economia, através da secretaria de 

estado do turismo. 

Perante o “boom” do turismo na dećada de 60, a educaca̧õ e formaca̧õ em turismo 

permaneceu ténue, restringindo-se a ̀formaca̧õ de profissionais para a área da hotelaria e 

atendimento ao público, áreas consideradas prioritárias face às nossas características de 

país recetor, em muitos dos países em vias de desenvolvimento esta realidade mantem-

se, ao contrário dos países desenvolvidos onde a educação e formaca̧õ saõ tão alargadas 

quanto os domínios de atividades do sector, e onde a indústria exige aos seus profissionais 

conhecimentos superiores (Magalhães, 2017). 

Durante anos em termos de investigação e educação, no ano letivo de 1986/87 surgem os 

primeiros cursos superiores de turismo a atribuírem o grau de bacharelato em Portugal 

(Quaternaire, 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Decreto-Lei n.o 333/79, de 24 de Agosto. 
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5. Guia turístico formação, Profissão e Impacto do Covid-19  

5.1 Guia- formação e profissão 

Desde sempre que houve a tendência em procurar alguém que explicasse de uma forma 

fiável, tanto os monumentos e museus, como as tradições ou ainda diversos aspetos da 

natureza, deste modo é muito importante ter guias profissionais com a devida formação 

e experiência em turismo.  

Segundo Carvalho (2020), os guias-inteŕpretes fazem parte dos principais prossionais de 

informação turística (PIT), saõ profissionais que estaõ mais em contacto direto com o 

cliente e cujo desempenho se revela fundamental para o sucesso da atividade turística, 

pois eles acolhem, esclarecem e acompanham os turistas nacionais ou estrangeiros. 

Brito (2008, p. 68) defende que estes facilitadores do turismo intercultural saõ muitas 

vezes considerados dispensáveis pelos novos tipos de turismo, que para além de não 

quererem gastar muito dinheiro, primam também, por uma atitude mais independente e 

individualista, baseada no apoio das novas tecnologias (sites, apps, etc.), as quais atraem, 

atualmente, muitos dos que nos visitam. Simultaneamente, verificamos o aparecimento 

de pessoas, que sem formaca̧õ especifica, começaram a exercer essas funções junto dos 

turistas, publicitando os tours na net, alguns deles sem receber honorários, pondo em 

causa a habilidade da informação transmitida, assim como a garantia da qualidade, que 

sempre esteve associada a esta profissão, sendo assegurada pela sua formaca̧õ (Brito 

2020). 

O facto de guias certificados e naõ certificados trabalharem hoje lado a lado em muitos 

países europeus, resulta das diretivas comunitárias, que levaram a ̀desregulamentação da 

profissão de guias-inteŕpretes, como aconteceu em Portugal em 2011. Esta e ́ uma 

situaca̧õ, que se apresenta injusta ao nível moral, social e económico, dando origem à 

falta de ética, qualidade, segurança e outras garantias para o consumidor.  (Brito, 2020, 

p. 36). 

Nesta profissão naõ e ́só a veracidade da informação dada que e ́ importante, também é 

fulcral o conhecimento do público, pois deste conhecimento depende o modo como a 

informação e ́transmitida, e ́preciso conhecer bem a realidade do visitante para conseguir 
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transmitir de uma forma correta e fácil de apreender, os diferentes conceitos culturais e 

as nuances intrínsecas a cada sociedade. 

 

Esta capacidade de transmitir a informação de uma forma ligeira, mas correta, 

interessante e compreensível, é algo que se desenvolve ao longo de uma carreira. 

Conseguir discursar de modo diferente adaptando-se às diversas nacionalidades dos 

visitantes e ́ uma arte cultivada pelos guias-inteŕpretes, que desde a sua formaca̧õ se 

preocupam com estas questões e que com a prática e confrontação diária com as pessoas 

e situações, se vai apurando (Carvalho 2020). 

 

A título conclusivo, o guia-inteŕprete é um profissional multifacetado com um carácter 

forte, onde a educação se cruza com a personalidade, o respeito se cruza com o 

conhecimento, a amizade se cruza com o profissionalismo.  

 

5.2 Guia- Impactos do Covid-19 

Esta apresenta-se como uma profissão complexa, que foi fortemente prejudicada pela 

crise pandémica que vivemos, a qual levou a que muitos destes profissionais ficassem 

sem trabalho de um momento para o outro e, para além disso, e ́uma das profissões que 

mais tempo levará a recuperar, porque os principais clientes saõ os turistas estrangeiros e 

de uma classe etária elevada, os quais por diversas razões estaõ muito condicionados na 

viagem, sendo a aposta numa primeira fase da retoma, principalmente, o mercado interno, 

que naõ tem por hábito contratar guias-inteŕpretes. Porém, os turistas nacionais ficam 

geralmente surpreendidos pela positiva, quando raramente os contratam, o que revela a 

qualidade dos seus serviços (Carvalho I. , 2020). 

 

Outro impacto da crise que os preocupa e ́uma eventual redução da sua contratação por 

parte das agências de viagens, essa redução, poderá́ passar pela diminuição dos grupos 

ou individuais que usem os seus serviços, seja por receio dos próprios clientes em terem 

junto a eles um elemento desconhecido a acompanha-́los, seja, por questões financeiras, 

pois a dimensão do grupo diminuirá e o valor dos seus honorários sera ́mais difícil de 
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diluir no orçamento (Brito, 2020). Neste sentido, o desempenho dos guias-inteŕpretes 

poderá fazer a diferença na transmissão de confiança e segurança, o que da ́resposta à 

nossa questaõ de como podem e devem contribuir estes profissionais para a retoma do 

turismo. Estaõ dispostos a proporcionar aos seus clientes naõ só o seu conhecimento 

cultural, mas também o seu conhecimento ao niv́el mais prático, direcionado para a atual 

situaca̧õ: onde ir, quando ir e as condições de segurança dos locais a visitar e muitas 

outras questões que se levantam nas diversas etapas de uma viagem (Santos, 2019). Os 

guias-inteŕpretes, sendo responsáveis tanto pelos individuais, como pelos grupos que 

acompanham, podem controlar melhor os seus movimentos, respeitando horários de 

visita antecipadamente marcados por estes profissionais ou pelas agências de viagem, que 

eles representam, evitando grandes aglomerações e riscos desnecessários (Brito, 2020). 

E ́impreterível uma maior confiança nos profissionais e, para isso, e ́necessário que se 

usem os serviços de profissionais qualificados para exercer essas funções, os quais devem 

apresentar as competências, que advém de uma formaca̧õ científica e tecnológica.  

 

6. Humpata um destino Turístico 

De seguida apresentamos a contextualização geográfica de uma região que pode ser 

intervencionada em termos turísticos e por isso foi o alvo do nosso estudo. 

6.1. Angola  

Angola e ́um paiś situado na costa do Atlan̂tico do sul de África com uma aŕea total de 

1.246.700Km. Possui dezoito provińcias, tem como capital Luanda e uma populaçaõ 

estimada em 24.383.301 milhões de habitantes. 

A Provińcia da Huíla, e ́uma das provińcias de Angola, situada na parte sul, tem como 

capital o Lubango, e ́ composta pelos municiṕios de Caconda, Cacula, Caluquembe, 

Chibia, Chicomba, Chipindo, Gambos, Humpata, Jamba, Kuvango, Lubango, Matala, 

Quilengues e Quipungo. Possui cerca de 2.354.398 habitantes e uma aŕea de 79.022km6, 

(Joaquim P. d., 2015). 

 

 
6 Os dados estatiśticos de Angola e da provińcia da Huiĺa foram extraid́os do manual, Resultados 
Preliminares do Recenseamento Geral da População e da Habitação de Angola. Censo 2014. 
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No quadrante económico, Angola tem como principais fontes de receita do país 

provenientes da exploração do petróleo e dos diamantes. Outros recursos minerais 

significativos são o ferro, o manganésio, o cobre e os fosfatos. O potencial hidroelétrico 

está entre os maiores de África. Entre as principais produções agrícolas estão 

as bananas, a mandioca, a cana-de-açúcar, o sisal, a batata-doce, o café e o tabaco. Os 

principais parceiros comerciais de Angola são os Estados Unidos da América, 

a China, Portugal e o Brasil,  (Porto Editora). 

 

a) Situacã̧o geográfica do municiṕio de Humpata  

Humpata e ́ um municiṕio da provińcia da Huiĺa, sudoeste de Angola. Os seus pontos 

extremos saõ coincidentes com os paralelos 14°22’ e 15° 26’ de latitude Sul e os 

meridianos 13° 11’ e 14° 31’ de longitude Este (Dinis, 2006:423). E ́limitado a Norte pelo 

municiṕio do Lubango, a Sul pelo municiṕio do Virei (provińcia do Namibe), a Este pelo 

municiṕio da Chibia e a Oeste pelo municiṕio da Bibala (Provińcia do Namibe), (Joaquim 

P. d., 2015). 

Administrativamente e ́ composto apenas pela comuna sede numa superfićie total de 

1.239km2". O municiṕio de Humpata foi uma das primeiras zonas de colonizaca̧õ 

portuguesa, distancia-se a 22 km do municiṕio do Lubango (capital da provińcia da Huíla) 

e destacam- se as povoacõ̧es de Palanca, Kaholo, Bata-Bata e Neves. E ́de salientar que 

o municiṕio naõ possui limites administrativos, logo, estas povoacõ̧es naõ se encontram 

registadas (caracterizaca̧õ do Municiṕio de Humpata, 2011:1).  

Figura 2-Área de estudo 

 

Fonte de Dados: Instituto Geográfico e Cadastral de Angola (IGCA). 

https://www.infopedia.pt/$recursos-minerais?intlink=true
https://www.infopedia.pt/$africa?intlink=true
https://www.infopedia.pt/$estados-unidos-da-america?intlink=true
https://www.infopedia.pt/$china?intlink=true
https://www.infopedia.pt/$portugal?intlink=true
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Em Angola a rede escolar e ́constituid́a por instituicõ̧es públicas, privadas e professores 

de vaŕios niv́eis de ensino. O Sistema de Educaca̧õ esta ́estruturado da seguinte maneira:  

•  Subsistema da educaçaõ pre-́escolar;  

•  Subsistema do ensino geral;  

•  Subsistema do ensino tećnico- profissional;  

•  Subsistema de formaca̧õ de professores;  

•  Subsistema da educaçaõ de adultos;  

•  Subsistema do ensino superior.  

 
b) Caracterizacã̧o da rede escolar da provińcia da Huiĺa  

A Huiĺa é uma das provińcias onde ultimamente se verifica maior frequen̂cia de alunos, 

quer em aŕeas urbanas como rurais.  

A rede escolar e ́ formada por escolas do ensino primaŕio, ensino secundaŕio, ensino 

especial e ensino superior. Com base nos dados de 2014, a rede escolar possui 1.821 

escolas, sendo 1.727 do ensino primaŕio, 93 do ensino secundaŕio, das quais 81 pertencem 

ao I ciclo e 12 ao II ciclo. Possui tambeḿ 1 escola do ensino especial. Paralelamente as̀ 

escolas, a niv́el da provińcia, existe 6.287 salas, sendo 5.399 do ensino primaŕio, 880 do 

ensino secundaŕio das quais 730 pertencem ao I ciclo e 150 ao II ciclo. Também possui 8 

salas do ensino especial7, (Joaquim P. d., 2015). 

A provińcia possui tambeḿ escolas privadas cujo total de alunos atinge 12.095. Deste 

número, estaõ matriculados 1.389 na iniciaca̧õ, no ensino primaŕio 3.762 e no ensino 

secundaŕio 6.944, sendo 2.291 pertencentes ao I ciclo e 4.653 ao II ciclo.8.  

 
7  A província da Huila, (município do Lubango), a nível do ensino superior, possui 1 universidade de 
ciências de Educação, a universidade Mandume ya ndemufayo que é composta por 1 faculdade de 
medicina, 1 de direito e de economia e 1 instituto politécnico. Para os outros municípios apenas 
possuem escolas anexas à universidade de ciências de educação.  
 
8 Dados disponibilizados pela Direcção Provincial de Educação Ciência e Tecnologia da Huíla.  
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O Sistema de Educaçaõ na provińcia da Huiĺa esta ́estruturado em conformidade com a 

Lei de Bases do Sistema Educativo de Angola. O modo de funcionamento dos 

subsistemas de ensino e ́geral a niv́el do Paiś.  

As dificuldades devem-se a caren̂cia de escolas do Ensino Especial. Existe apenas 1 

escola situada no municiṕio do Lubango, faltando a expansaõ para outros municiṕios. A 

educaçaõ especial e ́um assunto relevante que desde sempre constituiu preocupaçaõ para 

o Governo da Huíla e o grande objectivo e ́envidar esforco̧s para um tratamento especial 

e adequado colocando os alunos daquele estabelecimento de Ensino especial ao mesmo 

niv́el de igualdade em relaçaõ ao ensino normal (acessibilidade em educaçaõ inclusiva). 

A alfabetizaçaõ ja ́naõ se faz sentir na maioria das escolas. A consequen̂cia disto e ́notav́el 

no número de pessoas que ainda naõ sabem ler nem escrever, (Joaquim P. d., 2015). 

A necessidade de ultrapassar esta situaca̧õ faz com que vaŕias políticas educativas para o 

desenvolvimento da alfabetizaca̧õ estejam a ser estudadas a niv́el da provińcia. Outras 

dificuldades estaõ ainda relacionadas com a necessidade de condições adequadas para o 

ensino, entre estas, destacam-se:  

• A falta de meios de transporte para apoiar os alunos e professores;  

• A insuficiência de professores e escolas em algumas regiões e bairros.  

• A falta de bibliotecas para garantir um ensino eficiente;  

• O estado inadequado das escolas que se caracteriza pela falta de salas, energia, 

aǵua, mobiliaŕios, etc.  

Relativamente a falta de professores, visando suprir essas necessidades o pessoal 

administrativo (directores pedagógicos, coordenadores de turnos, gestores, etc.) que 

também saõ profissionais exercem funçaõ de professor sempre que necessaŕio. O estado 

inadequado de algumas escolas, devido a insuficien̂cia de salas, levou as autoridades a 

optarem pela constituição de turmas com um número elevado de alunos. As turmas 

possuem entre 60 a 70 alunos, o que contraria as normas de ensino. Saõ por estes motivos 

que se regista um número elevado de crianca̧s fora do sistema de ensino.  
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Figura 3-Dados da rede escolar da Huíla 

 

Fonte de Dados: Direção Provincial da Educação. 

 

A provińcia da Huiĺa possui 27.098 crianca̧s fora do sistema de ensino distribuid́as pelos 

14 municiṕios. O municiṕio da Humpata possui 3.336 crianca̧s fora do sistema de ensino.  

A intervenca̧õ no sector da Educaçaõ na provińcia da Huiĺa é sempre vista em duas 

vertentes. Por um lado, intervir com objectivo de criar melhores condicõ̧es para os alunos 

ja ́integrados no sistema de ensino e, por outro, intervir no sentido de acolher as crianca̧s 

fora do sistema de ensino. A rede escolar da provińcia da Huiĺa, e ́caracterizada por vários 

aspetos que condicionam a acessibilidade e mobilidade. Mas, apesar disto, esta ́ sendo 

restabelecida com o aumento e reabilitação de escolas e outras condições que visam o 

melhoramento e qualidade de ensino. O esforço empreendido constitui um processo que 

pode redundar no aumento da oferta dos serviços e recursos educativos.  

Segundo Ceso (2010), na cidade do Lubango existem duas escolas técnico-profissionais 

em funcionamento: Escola de Hotelaria e Turismo este estabelecimento de ensino, está 

em funcionamento desde 1984, conta com aproximadamente oito centenas de alunos e 

três dezenas de professores. Os cursos disponibilizados correspondem a formação em 

Cozinha, Mesa e Bar e Pastelaria e Receção, tendo equivalência à 8ª classe. 
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Capítulo II-Estudo Empírico  
 

7. Metodologia 

A opção metodológica fornece aos investigadores, relações de coerência entre os meios 

que se encontram a ̀disposição para executar as investigações com base nos objetivos a 

alcançar dado que existem diversos fatores que podem ser integrados no desenvolvimento 

da investigação. 

O projeto de intervenção que se apresenta, no am̂bito do desenvolvimento comunitaŕio, 

como referimos na introduçaõ deste relatório, pretende analisar até que ponto, e de que 

modo, um projeto de desenvolvimento numa comunidade pode contribuir para o seu 

sucesso e evoluca̧õ a diversos niv́eis, ajudando a construir e (re)construir novas formas 

de pensamento, trabalho, educaca̧õ e conviven̂cia na região de Humpata.  

Com este estudo pretende-se compreender de que forma um centro de formação de guias 

turísticos impactará o futuro dessa comunidade, em termos de alfabetização, estruturação 

turística e descentralização das fontes de rendimento.  Assim, a investigação será 

fundamentada com apoio nas seguintes questões orientadoras:  

• O tipo de população existente em Humpata seria capaz de ajudar a comunidade a 

se tornar um grande destino turístico? 

• O projeto intervenção comunitária implementado terá promovido a evolução, o 

empreendedorismo e a força para melhorar?  

• Que importância o projeto de centro de formação de guias turísticos teve para a 

população da Humpata?  

 

Considerou-se os seguintes objetivos de investigação:  

O presente trabalho tem como objectivo a implementaca̧õ de cursos na área do turismo 

na regiaõ de Humpata, de modo a ajudar os jovens a obterem conhecimentos necessaŕios 

para tornarem-se bons guias turiśticos e doravante possiv́eis docentes nesta aŕea e com 

visaõ global sobre novas políticas que impulsionam e dinamizam o sector turiśtico dessa 

regiaõ. 
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Em prol do objetivo geral estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:  

• Maior número de guias turísticos; 

• Formação adequada de guias turísticos;  

• Promover a formação especializada para todos os profissionais na área do 

Turismo; 

• Inclusão social; 

 

Para a apresentação do problema em estudo e verificação dos pressupostos, adotou-se 

uma metodologia de estudo exploratório de carácter descritivo, transversal e qualitativo. 

Esta opção metodológica deve-se ao facto de o universo em estudo requerer uma 

abordagem interdisciplinar, conjugando conceitos, terminologias, métodos e técnicas de 

pesquisa oriundas de várias disciplinas das ciências sociais. 

Pretende-se elaborar a entrevista que permitirá fazer uma análise qualitativa baseada na 

amostragem (10 indivíduos) e com o objetivo de conhecer a importância de formações na 

área do turismo em zonas periféricas, como dinamizador da capacitação humana, 

empreendedorismo e desenvolvimento comunitário, procurar também apreender, em 

profundidade, os significados e as relações sociais que harmonizam a prática dos atores 

sociais, numa perspetiva que focaliza o indivíduo e a sociedade, estruturas, sujeitos e grau 

de alfabetização. Esta técnica fornece uma base para a análise dos significados e dos 

saberes socialmente construídos e ainda presentes nas práticas das comunidades e 

possibilita também a compreensão daquilo que alicerça a razão e mecanismo para 

combater o baixo grau de alfabetação nessa região. 

Com este met́odo, a intençaõ foi verificar tambeḿ as lógicas do “mundo rural”, o parecer 

de técnicos formados na área do turismo, a sua importância e contributo na rede de 

empregabilidade, e INPUT  no capital humano, numa outra vertente a da manutenção dos 

laços sociais, o grau de escolaridade, o conhecimento histórico da região da redistribuição 

e do coletivismo que assentam no saber local dos Muíla e na resiliência social e, bem 

como os contactos que se estabeleceram entre estas e as populacõ̧es “rurais”, o enfoque 
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na revitalização de Humpata , na manutenção de um ambiente, relativamente equilibrado 

em momentos de guerra, tensão e escassez de bens de primeira necessidade 

7.1 Desenho da investigação 

Optou-se por um estudo exploratório de caráter descritivo, na medida em que se pretende 

e ́ descrever uma realidade para a tornar inteligiv́el, mais concretamente “numa lógica 

explanatória, como meio de descoberta e de construção de um esquema teórico de 

inteligibilidade” 

De acordo com Mendes (2013), a chamada investigação descritiva, como o próprio nome 

indica, tem por objetivo descrever um determinado fenómeno (Bisquerra, 1989; Fox 

1987). Compreende a descrição, registo, analise e interpretação das condições existentes 

no momento” (Best, 1981:31). A recolha de dados para uma investigação deve ser 

efetuada de acordo com a pergunta de partida selecionada. Assim, perante esta é 

selecionado o método de investigação e o estudo de caso.  

 

7.2. Participantes 

Para a seleção dos participantes do presente trabalho, elaborou-se um plano direcionado 

a 10 indivíduos ligados ao turismo, dos quais foram subdivididos em 2 especialistas 

Docentes ligados a área do turismo e com experiências em projetos comunitários, e 8 

técnicos somente angolanos (devido ao vasto conhecimento e contacto direto com a 

região em estudo) ligados ao turismo e participantes ativos para o desenvolvimento da 

região de Humpata.   

 

7.3 Instrumentos de recolha de dados  

Esta fase do trabalho consiste na construção do instrumento capaz de recolher ou produzir 

a informação prescrita pelos indicadores. 

 

Consideramos um estudo que se dedique a verificar, “De que forma a formação de 

mediadores turísticos, pode qualificar o modelo da oferta turística da região de Humpata”.   
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Para submeter a esta hipótese, começamos por identificar a pergunta de partida e os 

objetivos gerais e específicos deste projeto. De seguida enriqueceu-se o trabalho com 

enquadramento teórico e o parecer de vários autores mediante as Palavras-chaves: 

turismo, empreendedorismo, desenvolvimento comunitário, guias turísticos, Humpata. 

 

Usou-se o inquérito por questionário, para tentar responder à problemática, neste estudo 

tornou-se pertinente a utilização da técnica de recolha de dados inquérito por 

questionário, uma vez que este permite ao investigador e de acordo com Quivy (2008, 

p.188), […] colocar a um conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma 

populaca̧õ[…] questões que são pertinentes ao seu estudo. 

 

Para o efeito foram realizados os respetivos guiões de entrevistas aos participantes 

visados (Anexos A e B: A - Guião de entrevista para especialistas em turismo; B - Guião 

de entrevista a Técnicos ligados a área do turismo e desenvolvimento comunitário). 

Vimos a pertinência em aplicar o presente estudo à realidade angolana, com a larga  

vantagem de ser um estudo pioneiro, mas que por motivos óbvios e estratégicos 

consideramos apenas 8 objetivos para os técnicos ligados ao turismo (Tabela dos 

objetivos do inquérito). 

As respetivas respostas do questionário foram envidas em formato word por email, podem 

ser encontradas em anexo.  
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Tabela 1- Objetivo do Inquérito 

 

Objetivo Dimensão 

• Caracterizar os participantes -Caraterização dos participantes 
 

• Clarificar as opiniões sobre a 
importância de guias turísticos para 
a expansão de um destino turístico 

• Conhecer a opinião dos Técnicos 
sobre a importância dos guias 
turísticos para o desenvolvimento 
de um destino turístico em Angola 

-Conceito de guias turísticos 
 

-Relevância da atividade 
promovida pelos Guias 

Turístico para a expansão de um 
destino turístico 

 
- Conhecer a opinião dos 

Técnicos sobre a importância 
dos guias turísticos para o 

• Identificar novas ações para 
combater a estagnação de zonas 
periféricas em Humpata  

- Papel/responsabilidade dos 
agentes comunitários 
 

- Promoção de novas iniciativas 
 

- Humpata como destino turístico 
 
- Ações para combater a 
estagnação de zonas periféricas. 

• Identificar a necessidade do 
desenvolvimento de uma 
comunidade através do 
empoderamento das pessoas e do 
envolvimento em atividade turística 

 
- Desenvolvimento de uma 
comunidade como através do 
empoderamento das pessoas 
 
- Empoderamento das mulheres 
 

• Identificar a necessidade de 
diversificar a economia e contribuir 
para o desenvolvimento de 
Humpata 

- Diversificação da economia 
 
- Futuro turístico de Humpata 

• Observações Finais   
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7.4 Procedimento 

No quadrante metodológico os procedimentos utilizados foram mediante uma observação 

indireta, para o efeito elaborou-se um questionário, com a função de produzir ou registar 

a informações requeridas pelas hipóteses e prescritas pelos indicadores. Para a recolha de 

dados recorreu-se a entrevistas semiestruturadas a profissionais ligados ao turismo de 

Angola, especialistas na área social/turismo e coordenadores de curso técnicos superior 

profissionais na área do turismo. 

Após estabelecido o número exato dos inqueridos, primeiramente entramos em contacto 

com os especialistas, que zsvfoi delineado estrategicamente por serem docentes na área 

do turismo, e por terem uma grande experiência sobre o mesmo, foi feita uma 

comunicação individual aos docentes por email acerca do trabalho que se pretendia 

realizar e saber da sua disponibilidade para colaborarem no processo de recolha de 

informação através da resposta a um questionário. Também foi explicado aos 

participantes que toda a informação prestada era voluntária e confidencial, pelo que as 

informações serviriam apenas para efeitos da presente investigação e seriam tratados com 

o máximo rigor. 

 

8.  Apresentação dos resultados 

Para a análise dos resultados foi efetuada uma transcrição literal e pormenorizada das 

respostas dadas pelos entrevistados. Assim, o conteúdo das entrevistas foi o objeto de 

análise, de forma a testarmos as hipóteses colocadas em estudo. 

Para a interpretação mais clara das entrevistas realizámos um quadro no qual 

esquematizámos todos os pontos de análise pertinentes, ao qual chamámos de Tabela de 

objetivos do inquérito.  

 

8.1. Apresentação dos Resultados das Entrevistas a Especialistas em Turismo 

 

Apresentamos de seguida a análise das entrevistas realizadas a especialistas na área do 

turismo relativamente ao seu entendimento sobre a “Experiência e trabalho na área do 

Turismo,” O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo” e “Formaçaõ de Guias Turiśticos” 
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Tabela 2-Análise da Entrevista a Especialistas em Turismo 

 
Dimensão Questão Análise  Testemunho 

Experiência e trabalho na área do Turismo 
Experiência do 
Especialista na área do 
Turismo 
 

Porque escolheu a área do 
Turismo como fonte do seu 
interesse e trabalho? 
Qual é a sua experiência de 
trabalho na área do turismo? 
Quais as suas principais 
áreas de intervenção? 
Quais as 
facilidades/dificuldades de 
trabalhar na área do turismo? 
Quais as 
facilidades/dificuldades de 
formação na área do 
turismo? 

O Turismo como 
mecanismo para o 
desenvolvimento 
comunitário, vantagens e 
desvantagens da área  

E1- principal área Áreas 
da Sociologia, 
Comportamentos, perfis, 
motivações; inovação; 
competências e GRH, 
cooperação e redes. 
 
E2- Facilidades: setor 
abrangente, várias áreas e 
oportunidades; 
dificuldades: não é um 
setor devidamente 
reconhecido; falta cultura 
de serviço e formação dos 
empregadores. 
 

Competências para a 
formação em turismo 

Quais qualidades considera 
necessárias para ser um bom 
docente no sector do 
turismo? 
Que competências deve 
apresentar? 

Qualificações 
competências necessárias 
para ser um bom docente. 

E1- Alguém que se 
atualiza 
permanentemente; que 
acompanha a evolução do 
setor; que faz investigação 
e que, não tendo 
experiência prática no 
mercado de trabalho, que 
colabore periodicamente 
com os profissionais 
(empresariais; e 
associativos) do setor. 
E2- Competências como 
flexibilidade; visão global 
e local; 

O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo 
Turismo como alavanca 
do desenvolvimento 
comunitário e 
empreendedorismo de 
uma comunidade 

No seu entender, de que 
forma Turismo pode ser 
uma alavanca do 
desenvolvimento 
comunitário e 
empreendedorismo de uma 
comunidade? 

Métodos para impulsionar 
o turismo e proliferar o 
desenvolvimento 
comunitário  

E2- a criação de várias 
áreas de negócio em 
vários sectores; porque 
permite uma 
endogeneização e 
valorização dos recursos 
naturais, culturais, etc. É 
um setor inovador na sua 
essência…e criativo. 
 

Formação de Guias Turísticos 
Formação de o Guia 
turístico 

Quais são as funções que 
um Guia Turístico deve 
desempenhar? 
Que formação deve ter? 
Na sua perspetiva, quando é 
que se que estamos diante 
de um bom guia turístico? 
De que forma pode 
participar no 
desenvolvimento 
comunitário de uma 
comunidade? 

Do papel e importância 
dos guias turísticos para o 
desenvolvimento de uma 
comunidade 

E2- Quando cria uma 
atmosfera agradável e 
acolhedora, ao mesmo 
tempo fornecendo 
informação sobre o 
destino/atração. Pelo 
itinerário definido que 
aposte, essencialmente, 
em negócios locais. 
 
 

Guia Turístico como um 
agente de economia e 
empreendedorismo de 
uma comunidade 

Para si, o turismo é um 
sector a ser considerado 
fulcral para a diversificação 
da economia?  
Como é que o Guia 
Turístico pode ser um 

Importância do sector do 
turismo para economia e 
desenvolvimento 
comunitário de uma 
comunidade 

E2- Sim, essencial…mas 
não devemos apostar 
apenas no Turismo como 
setor de atividade….muito 
volátil, ao mesmo tempo 
que é capaz de recuperar 
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agente de economia local e 
empreendedorismo de uma 
comunidade? 
Que benefícios projetos de 
capacitação humana trazem 
para uma comunidade? 
E numa situação de crise de 
económica? Como 
carateriza o turismo face a 
essa nova fase de adaptação 
pandémica? 

muito bem de uma crise (a 
crise de 2008 foi um bom 
exemplo) 
Pela capacidade de 
envolver os turistas na 
economia local, 
promovendo a visita aos 
mesmos. 
E1- O Turismo já tem um 
impacto muito 
representativo em muitas 
das economias mundiais 
(tal como em Portugal) e 
ficou bem patente o 
impacto que a pandemia 
teve em termos de 
economia e trabalho na 
altura em que a mesma 
surgiu. É conhecido o seu 
impacto em indicadores 
como PIB e emprego, 
portanto, é indiscutível a 
sua importância na 
diversificação da 
economia e por isso a 
importância também que o 
mesmo tem nas políticas 
públicas dos respetivos 
governos. 

Participação dos guias 
turísticos podem 
contribuir para a 
potencialização de um 
destino turísticos 

De que forma os guias 
turísticos podem contribuir 
para a potencialização de 
um destino turísticos? 
Acredita que os idosos 
também têm a capacidade de 
serem guias turísticos, de 
modo a continuarem ativos e 
participativos na sociedade?  
Para si, projetos do género 
têm um impacto positivo ou 
negativo, vistos numa 
vertente de inclusão social?  
 
 

O contributo dos guias 
para a potencialização de 
um destino turístico e 
impactos na vertente de 
inclusão social. 

E1- Poderão dinamizar 
esses territórios, indo 
“mais a fundo” na 
pesquisa sobre a 
singularidade e 
diferenciação para assim 
corresponder mais 
idealmente às 
necessidades de 
“curiosidade” dos turistas. 
E2- Muito positivo, pela 
envolvência das pessoas e 
motivação e sentido de 
vida. 

Desenvolvimento do 
Turismo em Angola 

Como carateriza o turismo 
em Angola? 

 E2- Potencial…para 
desbravar…mas um bom 
destino para visita tem de 
ser um bom destino para 
viver. Vislumbro o 
desenvolvimento do 
turismo em Angola 
assente na melhoria da 
qualidade de vida da 
população. Só assim fará 
sentido o Turismo. 
E1- Não tenho 
conhecimento / dados 
sobre a situação e estado 
atual desta atividade neste 
país. 
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8.1.1. Caraterização dos Participantes Especialista em Turismo 

 

Os participantes especialistas em turismo, corresponde a duas docentes na área do 

turismo. Na caracterização das participantes subdividimos em: género, idade, profissão, 

formação e tempo de trabalho na área do turismo. De seguida apresentaremos os 

resultados das informações obtidas individualmente e classificado- as em E1e E2. 

E1 do sexo feminino, idade 48 anos e com a profissão de docente do ensino superior, 

apresenta em termos de grau académico o título de Doutorada e com uma experiência 

área do turismo de 24 anos. De seguida temos a E2 também do sexo feminino, idade 49 

anos e com a profissão de docente do ensino superior de turismo, apresenta em termos de 

grau académico o título de Doutorada e com uma experiência na área do turismo e 23 

anos.  

 

 

8.1.2. Experiência e trabalho na área do Turismo 

 

Consideramos as seguintes dimensões para analisarmos, nomeadamente a experiência do 

especialista na área do turismo e as competências para a formação em turismo. De seguida 

as questões sobre estas dimensões foram as seguintes:  

 

• Porque escolheu a área do turismo como fonte do seu interesse de trabalho? 

• Qual a sua experiência de trabalho na área do turismo 

• Quais as principais áreas de intervenção? 

• Quais as facilidade/dificuldades de trabalhar na área do turismo? 

• Quais a qualidade considera necessárias para ser um bom docente na área do 

turismo? 

Após a análise das respostas que também podem ser verificadas em anexo, podemos 

perceber que ambas escolheram a área do turismo com interesse de trabalho e concordam 

que é uma área inovadora que reflete o mundo que vivemos que está em constante 

mutação e evolução. De seguida a sua experiência na área advém da parte de lecionar, ou 

seja, como docentes. No ponto de análise a nível de facilidades e dificuldades de trabalhar 

na área do turismo, ambas referiram dificuldades a níveis operacionais, ou seja, 

sazonalidade falta de status dessa profissão, por ser um sector que não é devidamente 
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reconhecido, já em termos de facilidades ser um setor abrangente, e que apresenta cada 

vez mais profissionais qualificados e com qualidade. Por último o ponto de competências 

que se deve apresentar para ser um bom docente e doravante formar bons técnicos na área 

do trismo, as respostas de ambas foram em torno da capacidade de adaptação por ser uma 

área que esta em constante em evolução, flexibilidade cognitiva visão global e local.  

 

 

 

8.1.3. O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo 

 

Neste ponto, tínhamos como principal objetivo conhecer a opinião do especialista sobre 

de que forma o turismo se pode construir como uma alavanca do desenvolvimento 

comunitário e empreendedorismo. 

De seguida concebeu-se a determinada questão:  

 

• No seu entender de que forma o turismo pode ser uma alavanca do 

desenvolvimento comunitário e empreendedorismo de uma comunidade?  

 

A E1- explanou de uma maneira mais sucinta que não há dúvidas de que o turismo 

contribui para o desenvolvimento dos territórios, pela sua capacidade de atrair negócios 

de revitalizar patrimónios (material e imaterial), engajando ainda uma forte cooperação 

entre os stakeholders, fundamental para a partilha do recurso. Por outro lado, a E2 – 

enfatizou que sim o turismo permite a criação de várias áreas de negócio em vários 

sectores, pois permite uma endogeneização e valorização cultural.  

 

 

8.1.4. Formação de Guias Turísticos 

 

Neste ponto, tínhamos com principal objetivo saber o que é necessário para a formação 

de um guia turístico, compreender como o guia turístico pode ser um agente de economia 

e empreendedorismo, compreender como os guias turísticos podem contribuir para a 

potencialização de um destino turístico e saber a opinião do especialista sobre o 

desenvolvimento do turismo em Angola.  
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Posteriormente concebemos as determinadas questões e obtivemos as seguintes 

elucidações.  

Ambos especialistas elucidaram que o turismo contribui e permite a criação de várias 

áreas de negócio em vários setores, através da endogenação e valorização dos recursos 

naturais. E com essa criação de negócios advém a necessidade de formação qualificada e 

de qualidade de guias turísticos com grande capacidade de fornecer ou facultar 

informações adequadas sobre o destino ou atração, de um modo sucinto, ou seja, um 

grande investimento no capital humano.  

 

 

 

8.2. Apresentação dos Resultados das Entrevistas a Técnicos de Turismo 

 

Apresentamos de seguida a análise das entrevistas realizadas a técnicos na área do turismo 

relativamente ao seu entendimento sobre a “Importância  de guias de turismo para a 

expansão de um destino,” O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitaŕio e 

empreendedorismo” e “Formaçaõ de Guias Turiśticos”. 
Tabela 3-Análise da Entrevista a Técnicos ligados à área do turismo e desenvolvimento 

comunitário 

 
 

Dimensão Questão Análise  Testemunho 
Conceito de guias turísticos O que entende por Guia 

Turístico? 
Qual o papel dos guias 
turísticos? 

 

Conceito 
sobre guias 
turísticos. 

T1- Guia turístico é um especialista ou 
profissional em condução como diz a 
palavra GUIA , que leva um certo grupo 
viajante a um ou vários lugares de atração 
turística 
O papel dos guias turísticos são de 
acompanhar ou orientar grupos de viajantes 
(turistas) e dar-lhes informações relevantes 
sobre o que visitam e sua história passada 
ou recente. 

Relevância da atividade 
promovida pelos Guias 
Turístico para a expansão 
de um destino turístico 

Que importância os guias 
turísticos apresentam 
para um destino turístico 
em expansão? 

Importância 
dos guias 
para 
expansão de 
um destino 
turístico. 

T4- A importância que os guias turísticos 
apresentam na expansão do destino turístico 
é facilitar e garantir aos turistas numa visita 
com o resultado inesperado e também serve 
de segurança em termos de fiabilidade nos 
dados recolhidos na região. 

Contributo dos Guias 
Turísticos para o 
desenvolvimento do 
turismo em Angola 

Que importância os guias 
turísticos apresentam 
para um destino turístico 
em Angola? 

O papel dos 
guias 
turísticos 
para o setor 
do turismo 
em Angola. 

T5-Por meio daquilo que é o seu papel, 
guiar, acompanhar ou orientar grupos em 
viagens e/ou excursões os guias em 
Angola são de extrema importância para 
que possam dar a conhecer os produtos 
turísticos de um destino da melhor forma 
possível, pois são os guias os que melhor 
conhecem esses mesmos produtos. E 
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promove-se o turismo em Angola podendo 
assim este ser um elemento de peso na 
balança económica. 

Papel/responsabilidade dos 
agentes comunitários 

Qual o papel 
/responsabilidade dos 
agentes comunitários? 

O dever dos 
agentes 
comunitário
s para uma 
região.  

T6- Os agentes comunitários monitoram as 
atividades, entram na esfera do turismo 
recetivo e ajudam no marketing da 
hospitalidade. 
Os agentes comunitários traduzem a 
inclusão, o que representa a dimensão 
social da sustentabilidade do turismo.  

 
 

Promoção de novas 
iniciativas 

Do seu ponto de vista 
que novas iniciativas 
deveriam surgir para 
alavancar o sector do 
turismo em zonas 
periféricas? 
 

Novas 
iniciativas 
para 
dinamizaçã
o do 
turismo em 
zonas rurais  

T7- Em primeiro lugar a formação das 
comunidades, os locais devem a base de 
qualquer investimento para alavancar o 
turismo na zona, dotá-los de ferramentas 
que permitam criar condições que visam 
proporcionar uma experiência rica e 
cómoda para os turistas, desenvolvendo em 
conjunto iniciativas que agreguem valor às 
experiências.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humpata como destino 
turístico 

Na sua opinião considera 
Humpata um bom 
destino turístico? 
Como podia ser mais 
desenvolvido?  

Observação 
sobre o 
potencial de 
Humpata e 
como ser 
melhorado. 

T7- Humpata é um dos mais fortes 
destinos turísticos da Huila, 
principalmente para quem gosta de turismo 
de aventura, rural e de ecoturismo. 
 
T8- Como disse, o aumento de 
infraestruturas na área de hotelaria e criação 
de atrações desportivas no planalto da 
Humpata é um ponto a se ter me conta. 
Descer a serra da leba sobre rodas de forma 
radical atrairia várias pessoas todos os anos. 
 

Ações para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas. 

Que ações são 
desenvolvidas para 
promover o crescimento 
turístico? 

Atividades 
elaboradas 
em prol do 
desenvolvi
mento 
turístico.  

T6- Tem havido visita aos lugares, há uma 
constante divulgação do potencial 
turístico. Há sete anos, foi feito um 
levantamento do inventário para a 
elaboração do plano diretor turístico… 
Há dezoito meses foi feito o roteiro 
municipal. 

Desenvolvimento de uma 
comunidade como através 
do empoderamento das 
pessoas 

Acha importante 
capacitar as pessoas para 
promover o 
desenvolvimento da 
comunidade? 
 
O que devia ser feito? 
O que já é feito? 
 
 

Importância 
do 
investiment
o no capital 
humano  

T5- Sim, pessoas bem capacitadas 
respondem melhor as necessidades da 
comunidade pois é por meio da 
capacitação que estas pessoas 
desenvolvem melhor todas habilidades 
adequadas a sua função. 
    
 

Empoderamento das 
mulheres 

Parece-lhe importante o 
empoderamento de 
mulheres em zonas 
rurais?  

O papel e 
espaço da 
mulher para 
alavancar a 

T4- Sim a mulher é um elemento-chave, e 
atualmente tem provado cada vez mais o 
seu papel na sociedade  
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De que forma podem 
contribuir para o 
desenvolvimento 
turístico da comunidade? 
 

economia 
de um país.  

T1- Segundo sei enquanto monarca e que 
lida bem com as comunidades rurais, não 
diria ser importante o empoderamento de 
mulheres, as mulheres nas zonas rurais 
sempre jogam um papel importante ou 
fundamental para a vida das suas 
comunidades.  
 

Diversificação da 
economia 

Acredita que é 
necessário apostar em 
novos sectores de modo 
a ter um 
desenvolvimento 
económico mais célere? 
Do seu ponto de vista 
acha que a formação 
como guia turístico 
contribui para a 
implementação de novos 
postos de emprego? 
 
 

Formas de 
diversificaç
ão da 
economia 
para 
acréscimo 
de postos de 
empregos.  

T1- Com certeza todos os sectores da vida 
produtiva, trazem por si uma cadeia de 
valor muito ampla. E são nestas variadas 
cadeias de valores dos vários sectores da 
economia que se promove a 
empregabilidade, o combate da pobreza e 
da fome, promove-se a competência e a 
competitividade, promove-se a obrigação 
da qualidade da mão de obra e etc. 
T2- Com já frisado anteriormente o 
turismo ´uma aérea em constante evolução 
e com muito potencial, em angola com a 
devida formação proporcionará muitos 
postos de emprego. 
 

Futuro turístico de 
Humpata 

Qual é o futuro turístico 
de Humpata  

Perspetivas 
sobre o 
impacto do 
turismo 
para o 
desenvolvi
mento de 
Humpata 

T3- Humpata será um grande destino, pois 
é o município da Huila com mais recursos 
e potencial turístico. 
 
T7- A Humpata pode vir a tornar-se um 
destino turístico de referência no sul de 
Angola, se forem tomadas várias ações e 
investimentos para seu desenvolvimento. 
 

 
 

 

 

 

 

8.2.1 Caraterização dos participantes Técnicos de Turismo 

 

Os participantes técnicos de turismo, corresponde a oito divíduos de nacionalidade 

angolana, experientes em turismo e com vasto conhecimento da região de Humpata. Na 

caracterização dos participantes subdividimos em: género, idade, profissão, formação e 

tempo de trabalho na área do turismo. De seguida apresentaremos os resultados das 

informações obtidas individualmente e classificado- as em T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e 

T8. 

Em termos de géneros 6 dos participantes correspondem ao género masculino e 2 

participantes correspondem ao género feminino. Com idades compreendidas entre os 20-

40 anos. A nível de experiências na área do turismo dispõe o mínimo de 2 anos. 

No quesito formação académica estão entre a licenciatura e o mestrado. 
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8.2.2. Conceito de guias turísticos 

 

Consideramos as seguintes respostas para análise do conceito de guias turísticos: 

 

• T2- Guia turístico é um indivíduo que domina e conhece o potencial para de 

modo a transmitir aos demais, caracterizando a região.  

• T3- Um intérprete cuja função é mostrar aos turistas os locais de interesse. 

• T5- O guia do turismo, é um profissional cuja missão passa pelo 

acompanhamento, orientação e informação aos turistas ou excursionistas sobre 

um recurso atrativo, serviço, produto ou destino turístico. 

 

De acordo com as novas pesquisas várias são as opiniões em torno do conceito de Guias 

de Turismo/Turístico ou até mesmo intérpretes, mas a sua finalidade enquanto 

profissional é de ser um facilitador em termos de informação e recomendação para os 

viajantes ou visitantes.  

Segundo relatório de Carvalho I. (2020), os guias-inteŕpretes fazem parte dos principais 

profissionais de Informaca̧õ Turiśtica (PIT) Saõ prossionais que estaõ mais em contacto 

direto com o cliente e cujo desempenho se revela fundamental para o sucesso da atividade 

turiśtica, pois eles acolhem, esclarecem e acompanham os turistas nacionais ou 

estrangeiros. Desde sempre que houve a tenden̂cia em procurar algueḿ que explicasse de 

uma forma fiav́el, tanto os monumentos e museus, como as tradicõ̧es ou ainda diversos 

aspetos da natureza. E ́este o papel dos mediadores culturais de que nos fala Brito (2008) 

quando se referem aos guias-inteŕpretes. 

 

8.2.3. Relevância da atividade promovida pelos Guias Turístico para a expansão de 

um destino turístico 

 

Após análise de várias respostas dos técnicos em turismo, verificamos pontos em comum 

mediante a importância dos guias turísticos para um destino turístico em expansão. E 

notamos que os entrevistados concordam que os guias são responsáveis pela promoção 

dos lugares, pela demonstração detalhada de todas facetas de um determinado destino 

turístico, bem como a sua história, hábitos e costumes, com afinco e desenvolver acima 

de tudo nas pessoas, o respeito e a valorização do que nos rodeia. 
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8.2.4. Contributo dos Guias Turísticos para o desenvolvimento do turismo em 

Angola 

 

Neste tópico apontamos com alguma relevância o contributo do T5 e T6, que 

resumidamente apresentaram a situação do país e descreveram perfeitamente o contributo 

e importância que os guias turísticos apresentam para o desenvolvimento de Angola 

enquanto destino turístico. T6 – afirmou que Angola ainda não tem a rigor-destinos 

turísticos, todavia, há de ter brevemente. No entanto, em Angola, o guia de turístico tem 

sido basilar e imprescindível na condução e divulgação dos patrimónios naturais e 

culturais. O guia faz a diferença entre ir por conta própria e contratar um serviço guiado. 

De seguida o T5- enfatizou que por meio daquilo que é o seu papel, guiar, acompanhar 

ou orientar grupos em viagens e/ou excursões os guias em Angola são de extrema 

importância para que possam dar a conhecer os produtos turísticos de um destino da 

melhor forma possível, pois são os guias os que melhor conhecem esses mesmos 

produtos. E por meio disso, promove-se o turismo em Angola podendo assim este ser um 

elemento de peso na balança económica. 

Concluímos que o acesso ao gigantesco potencial turístico de Angola, só será possível e 

seguro graças ao contributo dos guias de turismo. 

 

8.3.5. Papel/responsabilidade dos agentes comunitários 

 

Neste tópico observou-se com alguma relevância o contributo do T1 e T2, que 

enfatizaram: T1- O papel ou responsabilidade dos agentes comunitários está no trazer 

valor acrescentado junto da comunidade proporcionando o bem-estar das populações, 

reunir consenso sore as valências turísticas que as suas localidades possuem, que valor 

tem para a comunidade estas belezas naturais e como pode ser rentabilizada para gerar 

riquezas para o desenvolvimento das comunidades. 

T2- O papel ou responsabilidade dos agentes comunitários está na potencialização 

agregações de valores as comunidades, de modo a transmitirem a realidade em termos de 

necessidades a entidades governamentais. 

Em suma os agentes comunitários devem elevar a moral dos locais a aceitarem e 

receberem bem os turistas que trarão para as suas comunidades mais valência 
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9.  Discussão 

Segundo os entrevistados participantes do estudo em causa este foi considerado um 

estudo muito importante, inovador e benéfico pela visão de investimento no capital 

humano, pois a região referida carece de estudos de casos e investigações científicas de 

vários âmbitos. O feedback foi apelativo e enriquecedor, pois podemos ter a perceção da 

investigação através de vários potos de vista.  

 

Um dos feedbacks dos entrevistados consoante a questão “Acredita que é necessário 

apostar em novos setores de modo a ter um desenvolvimento económico mais célere?” o 

T5 – enfatizou que sim é importante que se diversifique a economia para que se obtenha 

melhores resultados no que toca o desenvolvimento. É arriscado demais depender de um 

único sector. Por outro o T2- reforçou que todos os sectores da vida produtiva, trazem 

por si uma cadeia de valor muito ampla. E são nestas variadas cadeias de valores dos 

vários setores da economia que se promove a empregabilidade, o combate a pobreza, 

fome, promove-se a competência e a competitividade, promove-se ainda a obrigação da 

qualidade da mão de obra. É importante o país funcionar em todas as direções. Vejamos 

o que seria o mundo em dois anos fechado pela pandemia se não houvesse a internet. 

 

Este feedback fez-nos refletir em torno na diversificação da economia e como vários 

autores reforçam a extrema importância do sector turístico para o desenvolvimento 

integral de um país. Segundo Duarte (2005) apesar de frequentemente se encarar o 

turismo como um fenómeno essencialmente económico, se aprofundarmos o estudo do 

mesmo constataremos que tal pressuposto não corresponde a verdade, Por um lado, o 

turismo resulta das relacõ̧es que se estabelecem entre os viajantes e as realidades fiśicas, 

humanas e culturais dos locais visitados. Esta vertente social determina que naõ se 

circunscreva o turismo a uma perspectiva puramente económica.  

O estatuto que o Turismo alcanco̧u nas últimas dećadas, deve-se, em parte, a ̀capacidade 

que lhe e ́ reconhecida de gerar postos de trabalho e ao potencial que encerra para 

continuar a oferecer novas oportunidades de emprego e a criar possibilidades de carreira, 

numa altura em que os sectores tradicionais começam a dar sinais de estagnaca̧õ. 

De acordo com as novas pesquisas várias são as opiniões dos entrevistados em torno do 

conceito de Guias de Turismo/Turístico ou até mesmo intérpretes, mas a sua finalidade 
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enquanto profissional é de ser um facilitador em termos de informação e recomendação 

para os viajantes ou visitantes.  

Segundo relatório de Carvalho I. (2020), os guias-inteŕpretes fazem parte dos principais 

profissionais de Informaca̧õ Turiśtica (PIT) saõ profissionais que estaõ mais em contacto 

direto com o cliente e cujo desempenho se revela fundamental para o sucesso da atividade 

turiśtica, pois eles acolhem, esclarecem e acompanham os turistas nacionais ou 

estrangeiros. Desde sempre que houve a tenden̂cia em procurar algueḿ que explicasse de 

uma forma fiav́el, tanto os monumentos e museus, como as tradicõ̧es ou ainda diversos 

aspetos da natureza. E ́este o papel dos mediadores culturais de que nos fala Brito (2008) 

quando se referem aos guias-inteŕpretes. 

Numa formação de guia turístico é fulcral constar pontos de aprendizagem em termos de 

línguas, elaboração de roteiros, património histórico e cultural, sociologia, psicologia e 

entre outros. 

No geral obtivemos um contributo positivo e os entrevistados acreditam que apostar na 

formação de guias turísticos é viável e uma ótima iniciativa em termos de boas práticas 

para o desenvolvimento comunitário e investimento no capital humano da região de 

Humpata.  

A partir dos resultados obtidos foram identificadas necessidades como:  falta de 

atividades e programas na área do turismo, falta de infra estruturas, roteiros turísticos, 

Humpata carece de responsáveis qualificados para promoção desses lugares exóticos e 

deslumbrantes, de dinamizadores de projetos de capacitação humana e investimentos para 

alavancar o turismo de forma a dotá-los de ferramentas que permitam criar condições que 

visam proporcionar uma experiência rica e cómoda para os turistas desenvolvendo um 

conjunto de iniciativas que agreguem valor as experiências, a resposta a essas 

necessidades deram origem à proposta de um projeto de intervenca̧õ designado de “O 

Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo nem 

Humpata – INFOTUR.” 

Os mesmo preveem que com a implementação deste projeto será uma porta aberta para 

mais investidores e Humpata terá uma grande visibilidade com o seu potencial e 

doravante o futuro de Humpata será brilhante e ajudará para o célere desenvolvimento do 

país. 
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Capítulo III- Proposta do Projeto de Intervenção INFOTUR 

10. Projeto  
 
O projeto “O turismo como alavanca para o desenvolvimento turístico de Humpata – 

INFOTUR”, foi desenvolvido com o propósito de implementar cursos de guias turísticos, 

num Instituto Politécnico da Região de Humpata (Angola), de modo a ajudar os jovens a 

obterem conhecimentos necessários para tornarem-se bons guias turísticos e doravante 

possíveis docentes nesta aŕea e com visaõ global sobre novas políticas que impulsionam 

e dinamizam o sector turístico necessários para o desenvolvimento comunitário. 

 A partir dos resultados obtidos foram identificadas necessidades que deram origem à 

proposta de um projeto de intervençaõ designado de “O Turismo como alavanca do 

desenvolvimento comunitário e empreendedorismo nem Humpata – INFOTUR.” 

 
 

10. 1. Enquadramento 
 
Os mediadores turísticos podem qualificar o modelo da oferta turística da região de 

Humpata a partir das seguintes vertentes:  

▪ Criação de Roteiros turísticos; 

▪ Divulgação do potencial turístico, internamente e internacionalmente através das 

diversas plataformas nas Mídias; 

▪ Criação de planos de visam dar a conhecer internamente os recursos turísticos de 

modo a ativar uma maior conservação, preservação, dos patrimónios culturais; 

▪ Impulsionamento da valorização do património imaterial, oriundo de figuras mais 

idosas (contos);  

▪ Promover a implementação da formação especializada dos profissionais na área 

do Turismo. 

 
10.2 Objetivos do projeto 
 
O principal objetivo do projeto é viabilizar a formação de guias turísticos profissionais 

para a região de Humpata. Em prol do objetivo geral e investindo no capital humano 

estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: Organizar a formação adequada de 
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guias turísticos; promover a implementação da formação especializada dos profissionais 

na área do Turismo; e Valorização do potencial turístico de Humpata. 

 

10.3 Público-alvo 
 
Após parcerias estabelecidas com o Instituto de Humpata os mesmos demostraram-se 

muito ansiosos com a iniciativa do projeto, o instituto propôs-se a disponibilizar 4 salas 

de aulas todas equipadas, para que os jovens desta região possam ter acesso a preços 

simbólicos ao curso de Guias turístico e torná-los capaz de transmitirem a outrem. Desta 

forma todos unidos a trabalhar em prol do desenvolvimento Turístico de Humpata. Os 

docentes preveem lecionar de forma voluntária, contando comigo que sou formada na 

área do turismo e tenho conhecimentos abrangentes de Tourism Managemment 

adquiridos aquando do meu Erasmus na Bélgica. 

 

10.4  Plano de Ação do Projeto  
 
Com o intuito de atingir os objetivos (gerais e específicos) descritos anteriormente, serão 

delineadas um conjunto de atividades, que iremos expor de seguida: 

 

Tabela 4-Atividades do Projeto Infotur 

 

Objetivo geral Objetivos específicos Atividades/estratégias Recursos humanos 

• Desenvolver 
a formação 
de guias 
turísticos 
profissionais 
para a região 
de Humpata. 

• •Disponibilizar 
Maior número de 
guias turísticos; 

 
• •Viabilizar a 

Formação 
adequada de guias 
turísticos;  

 
• •Promover a 

formação 
especializada para 
todos os 

• Duração do curso 3 meses; 
• Disciplinas (história, 

Geografia, inglês, 
património histórico 
cultural, elaboração de 
roteiros turísticos). 

• Projeto de fim de curso 
• (Elaboração de um roteiro 

turístico). 
 
 
 

• Docentes: 
Suziany Albano 
Kati Salmen 
Florence Priceton 
José Gombo 
 

• Instituto 
politécnico de 
Humpata: 

• Salas e materiais  
 

• Patrocínio: 
Banco BPC 
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profissionais na 
área do Turismo; 

• •Promover a 
Inclusão social; 

 Administração de 
Humpata  
 

 

 

10.4.1 – Explicação sucinta das atividades propostas 

As atividades propostas visam formar e empoderar os residentes da região para 

contribuírem de forma qualificada e autónoma para o desenvolvimento de Humpata. 

Diante desse objetivo geral que é desenvolver a formação de guias turísticos profissionais 

para a região de Humpata, traçamos os objetivos específicos que visam disponibilizar 

maior número de guias turísticos, viabilizar a formação adequada de guias turísticos, 

promover a formação especializada para todos os profissionais na área do turismo, 

promover a inclusão social.  

Por sua vez as atividades e estratégias foram desenhadas em 3 categorias: 

 

• Localização: pretende-se utilizar 4 salas que serão disponibilizadas pelo instituto 

politécnico de Humpata, com capacidade até para 50 alunos. 

• Duração do Cuso: O curso será lecionado por um período máximo de 3 meses 

com uma carga horária entre (6h-8h) por dia. 

• Disciplinas: Visamos implementar 8 unidades didáticas para serem 

desenvolvidas, (legislação turística e hoteleira, marketing de operações turísticas, 

técnicas de vendas e relacionamento com o cliente, higiene e segurança pessoal e 

alimentar, inglês, património histórico e cultural, geografia, criação de roteiros 

turísticos). Com uma aplicação eminentemente prática esta formação é 

desenvolvida com base em casos práticos e atividades promovidos pelos 

formandos, privilegiando-se metodologias pedagógicas que visam uma aplicação 

prática imediata sobre os modelos teóricos abordados. Pretende-se assim colocar 

os formandos em contacto direto com as questões das operações turísticas do 

quotidiano profissional. 

• Projeto de fim de curso: elaboração de um roteiro turístico. 
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Para a realização das atividades supracitadas contamos com 4 indivíduos no corpo de 

docentes formados em Tourism Managment. Obtivemos ainda a colaboração do BPC 

(Banco de poupança e Crédito) que abraça projetos que visam melhorar o quadro 

educativo do país a nível de investimentos no capital humano, do Instituto politécnico de 

Humpata obtivemos a disponibilização das salas de aula. 

 

Este curso proporcionará ao formando as competências comportamentais e técnicas que 

lhes permitam definir, gerir e implementar, de forma integrada, diversas atividades do 

domínio turístico: criação de roteiros, e desenvolvimento de projetos de base turística. 

 

 
10.5 – Avaliação do Projeto 
 
10.5.1- Caracterização da situação real/atual  
 
 
O Município de Humpata possui apenas um Instituto Médio Politécnico da Humpata 

(IMPH) é uma escola técnica angolana. Fundada em 2008 e instalada no município da 

Humpata, província da Huíla, é uma escola de propriedade do Ministério da Educação de 

Angola. A instituição dispõe de uma carteira formativa constituída pelos cursos de: 

construção civil, energia e instalação elétrica informática, eletrónica e telecomunicações, 

energia renováveis, gestão ambiental, higiene e segurança no trabalho. Os professores são 

de diferentes nacionalidades, sendo em sua maioria angolanos, seguidos de portugueses, 

brasileiros e nativos do Congo (Instituto Médio Politécnico da Humpata, 2021). 

 
 
 
10.5.2 – Definição da situação ideal  
 
 
Com este projeto pretende-se obter a parceira da administração do município e o instituto 

de Humpata para alavancar e dinamizar a atividade turística da região. Com centros de 

formação de guias turísticos e por sua vez um centro de formação para os demais 

analfabetos da região (crianças, jovens com qualquer deficiência, idosos). Apresentação 

de um maior número de docentes especializados na área do Turismo, maior valorização 

do património nacional, aumento exponencial do turismo na região de 11 Humpata, 

erradicação do analfabetismo, mais centos de formação, urbanização do município de 

Humpata. 
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10.5.3 – Avaliação 
 
Durante a realização do Projeto INFOTUR será aplicado um questionário aos 

participantes para saber a sua perspetiva sobre a realização da formação ministrada e 

assim conseguir chegar mais perto das suas necessidades. 
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Considerações Finais  
 

A presente dissertação teve como objetivo viabilizar a formação de guias turísticos 

profissionais para a região de Humpata. Em prol do objetivo geral e investindo no capital 

humano estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: Organizar a formação 

adequada de guias turísticos; promover a implementação da formação especializada dos 

profissionais na área do Turismo; e Valorização do potencial turístico de Humpata. Para 

melhor analise da viabilidade do mesmo elaborou-se um inquérito para 10 pessoas 

(especialistas e técnicos na área do turismo), dos quais 8 especialistas residem em Angola 

e tem uma visão ampla do potencial turístico da região de Humpata. O tratamento e 

análise dos dados possibilitou-nos a chegar as seguintes conclusões: de acordo com os 8 

especialistas consideram Humpata pela sua situação geográfica, o seu planalto é uma das 

mais fortes na Huíla para quem gosta de turismo de aventura, rural e ecoturismo. 

Riquíssimo em patrimónios matérias e imateriais, Humpata carece de responsáveis 

qualificados para promoção desses lugares exóticos e deslumbrantes, de dinamizadores 

de projetos de capacitação humana e investimentos para alavancar o turismo de forma a 

dotá-los de ferramentas que permitam criar condições que visam proporcionar uma 

experiência rica e cómoda para os turistas desenvolvendo um conjunto de iniciativas que 

agreguem valor as experiências. Os mesmo preveem que se forem tomadas a vária ações 

e investimentos no capital humano o futuro de Humpata será brilhante e ajudará para o 

célere desenvolvimento do país. 

Relativamente as fontes e outras questões de ordem ética, as pesquisas desenvolvidas no 

continente africano de uma forma geral amparam-se em fontes orais e documentais para 

enriquecimento do estudo. Devido a esse fator muitas fontes não se consideram 

fidedignas. 

O sucedido supracitado decorre pela escassez de casos de estudos, relatórios sobre 

matérias pertinentes, atualização de censos. Nota-se ainda muita desvalorização do saber 

científico e um certo desprezo pelo investigador ou mesmo o receio de fornecer 

informação principalmente aquela ligada às atividades políticas e governativas. 

A relativa ou mesmo insignificante produção de documentos em geral e de trabalhos 

científicos é igualmente uma questão impeditiva que associada às razões mencionadas 

dificulta a realização da investigação. Neste sentido, as fontes orais constituem ainda um 
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recurso fundamental para a obtenção de alguns dados, apesar de que nem todos os 

indivíduos prestam informação credível. 

Não obstante a nossa investigação tenha primado pelo rigor, e dedicação para 

produzirmos os melhores resultados, reconhecemos que o trabalho final apresenta 

algumas limitações, tais como mais dados sobre Humpata.  

Sugere-se que os estudo futuros possam colmatar as limitações referidas anteriormente.  
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Apêndice 
 
 

Guião de Entrevista a Técnicos ligados à área do 

turismo e desenvolvimento comunitário 
"O turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo 

em Humpata " 

 (Suziany Albano, 2022) 

 

Tema: O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo em Humpata 

 Autora: Suziany Albano 

Objetivo: Conhecer a importância de formações na área do turismo em zonas periféricas, 

como dinamizador da capacitação humana, empreendedorismo e desenvolvimento 

comunitário.  

Participantes: Técnicos ligados a área do turismo e desenvolvimento comunitário  

 
Duração: 30 minutos 

 
Parte/  
Objetivo 

Dimensão Questão 

Parte I 
Caraterizar os 
participantes. 
 

Caraterização dos 
participantes 
 

Nome:  
Idade: 
Habilitação acadêmica: 
Anos de Experiência na área do turismo  
Motivação para trabalhar na área do 
Turismo 

 Parte II 
Clarificar as opiniões 
sobre a importância de 
guias turísticos para a 
expansão de um destino 
turístico 
 
 
 
 

Conceito de guias turísticos 
 

1. O que entende por Guia 
Turístico?  

2. Qual o papel dos guias 
turísticos? 

Relevância da atividade 
promovida pelos Guias 
Turístico para a expansão 
de um destino turístico 

3. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em expansão? 
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Conhecer a opinião dos 
Técnicos sobre a 
importância dos guias 
turísticos para o 
desenvolvimento de um 
destino turístico em 
Angola 
 

Contributo dos Guias 
Turísticos para o 
desenvolvimento do 
turismo em Angola 

4. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em Angola? 

Parte III 
Identificar novas ações 
para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas em Humpata 
 
 
  

Papel/responsabilidade dos 
agentes comunitários 
 
 

5. Qual o papel/responsabilidade 
dos agentes comunitários? 

 

 
Promoção de novas 
iniciativas 
 

6. Do seu ponto de vista que novas 
iniciativas deveriam surgir para 
alavancar o sector do turismo 
em zonas periféricas? 

 
Humpata como destino 
turístico 
 

7. Na sua opinião considera 
Humpata um bom destino 
turístico? 

8. Como podia ser mais 
desenvolvido? 

 
Ações para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas. 

9. Que ações são desenvolvidas 
para promover o crescimento 
turístico? 

 

Parte IV 
Identificar a necessidade 
do desenvolvimento de 
uma comunidade através 
do empoderamento das 
pessoas e do envolvimento 
em atividade turística 
 

 
Desenvolvimento de uma 
comunidade como através 
do empoderamento das 
pessoas 
 

10. Acha importante capacitar as 
pessoas para promover o 
desenvolvimento da 
comunidade? 

11. O que devia ser feito? 
12. O que já é feito? 

 
 

Empoderamento das 
mulheres 

13. Parece-lhe importante o 
empoderamento de mulheres em 
zonas rurais?  

14. De que forma podem contribuir 
para o desenvolvimento turístico 
da comunidade? 

Parte V 
 
Identificar a necessidade 
de diversificar a economia 
e contribuir para o 

 Diversificação da 
economia  

15. Acredita que é necessário 
apostar em novos sectores de 
modo a ter um desenvolvimento 
económico mais célere? 
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desenvolvimento de 
Humpata  

 16. Do seu ponto de vista acha que a 
formação como guia turístico 
contribui para a implementação 
de novos postos de emprego? 

Futuro turístico de Humpata 17.  Qual é o futuro turístico de 
Humpata? 

Observações finais  18. Há algo que gostaria de 
acrescentar neste inquérito? 

 
19. Alguma reflexão ou sugestão 

sobre o assunto em questão? 
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Guião de Entrevista para Especialistas em Turismo 
"O turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo 

em Humpata " 

 (Suziany Albano, 2022) 

 
Tema: O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo em Humpata 

Autora: Suziany Albano 

Objetivo: Compreender a importância de formações na área do turismo em zonas 

periféricas, como dinamizador da capacitação humana, empreendedorismo e 

desenvolvimento comunitário.  

 
Participantes: Especialista na área do Turismo   
 
Duração: 20 minutos 
 

Parte 1- Experiência e trabalho na área do Turismo 
  

Objetivo  Dimensão Questões  
Caraterizar o(a) 
Entrevistado(a) 

Caraterização do(a) 
Entrevistada (o) 

 
(Género 
Idade  
Profissão  
Formação Académica 
Tempo de Trabalho na 
área do Turismo) 

Género 
Idade  
Profissão  
Formação Académica 
Tempo de Trabalho na área do Turismo 
Tempo de docência/formação na área do 
Turismo 

Conhecer a 
Experiência do 
Especialista na 
área do Turismo  

 
 
Experiência do 
Especialista na área do 
Turismo 

 
 
 

 
1. Porque escolheu a área do 
Turismo como fonte do seu interesse e 
trabalho? 

2. Qual é a sua experiência de 
trabalho na área do turismo? 

3. Quais as suas principais áreas de 
intervenção? 

4. Quais as facilidades/dificuldades 
de trabalhar na área do turismo? 

5.  Quais as facilidades/dificuldades 
de formação na área do turismo? 

 Competências para a 
formação em turismo 

 

6. Quais qualidades considera 
necessárias para ser um bom docente no 
sector do turismo? 
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7. Que competências deve 
apresentar? 
 

 
 

 
 

Parte 2- O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 
empreendedorismo 

 
Objetivo  Dimensão  Questões  
Conhecer a opinião 
do Especialista 
sobre de que 
forma o Turismo 
se pode constituir 
como uma 
alavanca do 
desenvolvimento 
comunitário e 
empreendedorismo 

Turismo como alavanca 
do desenvolvimento 
comunitário e 
empreendedorismo de 
uma comunidade 

8 No seu entender, de que forma 
Turismo pode ser uma alavanca do 
desenvolvimento comunitário e 
empreendedorismo de uma 
comunidade? 

 
Parte 3- Formação de Guias Turísticos 

  
Objetivo Dimensão Questões 
Saber o que é 
necessário para a 
formação de um 
Guia Turístico 

 
 
Formação de o Guia 
turístico  
 
 
 
 
 

9  
10 Quais são as funções que um Guia 
Turístico deve desempenhar? 
11 Que formação deve ter? 
12 Na sua perspetiva, quando é que 
se que estamos diante de um bom guia 
turístico?  
13 De que forma pode participar no 
desenvolvimento comunitário de uma 
comunidade? 
 

Compreender 
como o Guia 
Turístico pode ser 
um agente de 
economia e 
empreendedorism
o de uma 
comunidade  

 
 
Guia Turístico como 
um agente de economia 
e empreendedorismo de 
uma comunidade 
 
 
 
 
 

14 Para si, o turismo é um sector a 
ser considerado fulcral para a 
diversificação da economia?  
15 Como é que o Guia Turístico pode 
ser um agente de economia local e 
empreendedorismo de uma comunidade? 
16 Que benefícios projetos de 
capacitação humana trazem para uma 
comunidade? 
17 E numa situação de crise de 
económica? Como carateriza o turismo 
face a essa nova fase de adaptação 
pandémica? 
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Compreender 
como os guias 
turísticos podem 
contribuir para a 
potencialização de 
um destino 
turísticos 

  
 
Participação dos guias 
turísticos podem 
contribuir para a 
potencialização de um 
destino turísticos 
 

18 De que forma os guias turísticos podem 
contribuir para a potencialização de um 
destino turísticos? 

19 Acredita que os idosos também têm a 
capacidade de serem guias turísticos, de 
modo a continuarem ativos e participativos 
na sociedade?  

20 Para si, projetos do género têm um impacto 
positivo ou negativo, vistos numa vertente de 
inclusão social?  

 
 

Saber a opinião 
do Especialista 
sobre o 
desenvolvimento 
do Turismo em 
Angola 

Desenvolvimento do 
Turismo em Angola 

 
Como carateriza o turismo em Angola?  
 
 

 
Parte 4- Observações  

 
OBSERVAÇÕES:  
Gostaria de acrescentar mais alguma informaca̧õ/sugestaõ/reflexaõ ….sobre o assunto 
em causa? 
______________________________________________________________________
_______ 
 
 
Grata pela sua colaboração.  
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ENTREVISTA 1- Especialista em Turismo 

Guião de Entrevista para Especialistas em Turismo 
"O turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo 

em Humpata " 

 (Suziany Albano, 2022) 

 
Tema: O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo em Humpata 

Autora: Suziany Albano 

Objetivo: Compreender a importância de formações na área do turismo em zonas 

periféricas, como dinamizador da capacitação humana, empreendedorismo e 

desenvolvimento comunitário.  

 
Participantes: Especialista na área do Turismo   
 
Duração: 20 minutos 
 

Parte 1- Experiência e trabalho na área do Turismo  
 

Objetivo  Dimensão Questões  
Caraterizar o(a) 
Entrevistado(a) 

Caraterização do(a) 
Entrevistada (o) 

 
(Género:  
Idade  
Profissão  
Formação Académica  
Tempo de Trabalho na 
área do Turismo) –  

Género Feminino 
Idade 48 
Profissão Docente ESuperior 
Formação Académica Doutoramento em 
Turismo 

Tempo de Trabalho na área do Turismo:  
Tempo de docência/formação na área do 
Turismo; 24 anos 

Conhecer a 
Experiência do 
Especialista na 
área do Turismo  

 
 
Experiência do 
Especialista na área do 
Turismo 

 
 
 

 
8. Porque escolheu a área do 
Turismo como fonte do seu interesse e 
trabalho? É uma área em franca evolução 
e mudança em termos empresariais, e em 
termos de I&D 

9. Qual é a sua experiência de 
trabalho na área do turismo? – A 
experiência é ao nível da 
docência/formação. 
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10. Quais as suas principais áreas de 
intervenção? Áreas da Sociologia, 
Comportamentos, perfis, motivações; 
inovação; competências e GRH, 
cooperação e redes. 

11. Quais as facilidades/dificuldades 
de trabalhar na área do turismo? – A 
maior dificuldade para quem trabalha 
neste setor, sobretudo em termos de 
cargos mais operacionais, relacionam-se 
com: precaridade do trabalho; 
sazonalidade; falta de status destas 
profissões. Em termos de facilidades, 
resulta das próprias necessidades do 
mercado de trabalho que também precisa, 
cada vez mais, de profissionais mais 
qualificados e com qualidade, algo até 
bem evidentes pós pandemia. 

12.  Quais as facilidades/dificuldades 
de formação na área do turismo? – A 
dificuldade prende-se ainda com o 
estigma do baixo estatuto das profissões 
no setor; e também de uma classe 
empresarial ainda muito baseada na 
mentalidade de que as atividades de 
negócios em turismo são ainda um 
complemento de rendimento. 

 Competências para a 
formação em turismo 

 

13. Quais qualidades considera 
necessárias para ser um bom docente no 
sector do turismo? – Alguém que se 
atualiza permanentemente; que 
acompanha a evolução do setor; que faz 
investigação e que, não tendo experiência 
prática no mercado de trabalho, que 
colabore periodicamente com os 
profissionais (empresariais; e 
associativos) do setor. 

14. Que competências deve 
apresentar?  Acho que as competências 
são generalizáveis a qualquer outra área: 
atualização, motivação; reciprocidade de 
aprendizagem; investigação; contacto 
com o terreno. 
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Parte 2- O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 
empreendedorismo 

 
Objetivo  Dimensão  Questões  
Conhecer a opinião 
do Especialista 
sobre de que 
forma o Turismo 
se pode constituir 
como uma 
alavanca do 
desenvolvimento 
comunitário e 
empreendedorismo 

Turismo como alavanca 
do desenvolvimento 
comunitário e 
empreendedorismo de 
uma comunidade 

21 No seu entender, de que forma 
Turismo pode ser uma alavanca do 
desenvolvimento comunitário e 
empreendedorismo de uma 
comunidade? Não há dúvidas de que o 
Turismo contribui para o 
desenvolvimento dos territórios. Tem 
capacidade de atrair negócios, de 
revitalizar património (material e 
imaterial) e por isso, de fixar ou atrair 
população para o território, etc. Mas 
nada se faz isoladamente; a cooperação 
entre os stakeholders é fundamental, 
para a partilha de recursos 
(conhecimento, financeiros etc) e 
também para a própria inovação. 

 
 

Parte 3- Formação de Guias Turísticos  
 

Objetivo Dimensão Questões 
Saber o que é 
necessário para a 
formação de um 
Guia Turístico 

 
 
Formação de o Guia 
turístico  
 
 
 
 
 

22  
23 Quais são as funções que um Guia 
Turístico deve desempenhar? Bem , nesta 
matéria não tenho tanto conhecimento, 
mas pelo que tenho acompanhado, deverá 
acompanhar grupos procurando dar 
informação credível e atualizada daquilo 
que vai mostrando aos mesmos.  
24 Que formação deve ter? A 
formação pode cruzar as áreas nucleares 
do Turismo, mas não é de descurar: 
património; história e línguas; 
atendimento… E a atualizaçaõ devera ́ser 
contínua. Não esquecendo também das 
competências soft skills: simpatia, 
capacidade de escuta, inteligência 
emocional, capacidade de gerir conflitos, 
comunicação etc. 
25 Na sua perspetiva, quando é que 
se que estamos diante de um bom guia 
turístico? Aquele que centraliza as 
competências anteriores. 
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26 De que forma pode participar no 
desenvolvimento comunitário de uma 
comunidade? Envolvendo a comunidade 
na partilha por exemplo, do património 
sobretudo imaterial: pessoas da 
comunidade que possam trazer as 
memórias da comunidade e partilharem 
de “viva-voz” aquilo que vivenciaram no 
período histórico em análise. 
 

Compreender 
como o Guia 
Turístico pode ser 
um agente de 
economia e 
empreendedorism
o de uma 
comunidade  

 
 
Guia Turístico como 
um agente de economia 
e empreendedorismo de 
uma comunidade 
 
 
 
 
 

27 Para si, o turismo é um sector a 
ser considerado fulcral para a 
diversificação da economia? O Turismo 
já tem um impacto muito representativo 
em muitas das economias mundiais (tal 
como em Portugal) e ficou bem patente o 
impacto que a pandemia teve em termos 
de economia e trabalho na altura em que 
a mesma surgiu. É conhecido o seu 
impacto em indicadores como PIB e 
emprego, portanto, é indiscutível a sua 
importância na diversificação da 
economia e por isso a importância 
também que o mesmo tem nas políticas 
públicas dos respetivos governos. 
28 Como é que o Guia Turístico pode 
ser um agente de economia local e 
empreendedorismo de uma comunidade? 
Sim, poderá influenciar na criação de 
empregos para corresponder às 
necessidades identificadas, por ex, na 
pergunta 13. 
29 Que benefícios projetos de 
capacitação humana trazem para uma 
comunidade? Não percebi bem esta 
questaõ…. 
30 E numa situação de crise de 
económica? Como carateriza o turismo 
face a essa nova fase de adaptação 
pandémica? O turismo teve de se 
diversificar; adaptar com inovações de 
produtos, marketing e até ao nível da 
gestão e organizacional. Mas as crises 
constituem novas oportunidades, por 
norma, e assim surgiram novas 
necessidades (ex. segurança, 
distanciamento etc) que até vieram a 
beneficiar os próprios territórios 
periféricos. 
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Compreender 
como os guias 
turísticos podem 
contribuir para a 
potencialização de 
um destino 
turísticos 

  
 
Participação dos guias 
turísticos podem 
contribuir para a 
potencialização de um 
destino turísticos 
 

31 De que forma os guias turísticos podem 
contribuir para a potencialização de um 
destino turísticos? Poderão dinamizar esses 
territórios, indo “mais a fundo” na pesquisa 
sobre a singularidade e diferenciação para 
assim corresponder mais idealmente às 
necessidades de “curiosidade” dos turistas. 

32 Acredita que os idosos também têm a 
capacidade de serem guias turísticos, de 
modo a continuarem ativos e participativos 
na sociedade? – Sim, pela partilha de 
histórias da comunidade; como “peças” na 
teatralização do território. 

33 Para si, projetos do género têm um impacto 
positivo ou negativo, vistos numa vertente de 
inclusão social? Claro que é benéfico, pelo 
envolvimento e valorização do idoso nestas 
atividades. O nosso país e a cultura ocidental 
ainda continua a desvalorizar e a “colocar a ̀
margem” o idoso. Pelo que sim, sera ́tambeḿ 
uma forma de preservar o nosso património 
imaterial e até os ofícios, que ainda são 
“dominados” pelos idosos destas 
comunidades, sobretudo as mais rurais e 
periféricas. 

 
 

Saber a opinião 
do Especialista 
sobre o 
desenvolvimento 
do Turismo em 
Angola 

Desenvolvimento do 
Turismo em Angola 

 
Como carateriza o turismo em Angola? Não 
tenho conhecimento / dados sobre a situação e 
estado atual desta atividade neste país. 
 
 

 
Parte 4- Observações  

 
OBSERVAÇÕES:  
Gostaria de acrescentar mais alguma informaca̧õ/sugestaõ/reflexaõ ….sobre o assunto 
em causa? 
________Penso que há algumas incorreções na organização das dimensões / perguntas. 
Mas o tema é muito pertinente e atual. 
 
 
Grata pela sua colaboração.  
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ENTREVISTA 2-Especialista em Turismo 

Guião de Entrevista para Especialistas em Turismo 
"O turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo 

em Humpata " 

 (Suziany Albano, 2022) 

 
Tema: O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo em Humpata 

Autora: Suziany Albano 

Objetivo: Compreender a importância de formações na área do turismo em zonas 

periféricas, como dinamizador da capacitação humana, empreendedorismo e 

desenvolvimento comunitário.  

 
Participantes: Especialista na área do Turismo   
 
Duração: 20 minutos 
 

Parte 1- Experiência e trabalho na área do Turismo  
Objetivo  Dimensão Questões  
Caraterizar o(a) 
Entrevistado(a) 

Caraterização do(a) 
Entrevistada (o) 

 
(Género 
Idade  
Profissão  
Formação Académica 
Tempo de Trabalho na 
área do Turismo) 

Género: F 
Idade: 49 anos 
Profissão: Professora de Turismo 
Formação Académica: Doutoramento 
Tempo de Trabalho na área do Turismo: Não 
se aplica 

Tempo de docência/formação na área do 
Turismo: 23 anos 

Conhecer a 
Experiência do 
Especialista na 
área do Turismo  

 
 
Experiência do 
Especialista na área do 
Turismo 

 
 
 

 
15. Porque escolheu a área do 
Turismo como fonte do seu interesse e 
trabalho? Porque é uma área 
enriquecedora que reflete o mundo em 
que vivemos. A par disso, a minha 
abordagem do Turismo é sobretudo 
humana, social, ambiental e cultura. Um 
setor de atividade e fenómeno 
multidimensional e holístico, complexo e 
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desafiante. Múltiplas abordagens e 
interesses envolvidos  

16. Qual é a sua experiência de 
trabalho na área do turismo? Na área das 
Agências de Viagens, 2 anos (antes de 
dar aulas em full time) 

17. Quais as suas principais áreas de 
intervenção? No ensino e formação em 
Turismo; e na investigação em Turismo. 

18. Quais as facilidades/dificuldades 
de trabalhar na área do turismo? 
Facilidades: setor abrangente, várias 
áreas e oportunidades; dificuldades: não é 
um setor devidamente reconhecido; falta 
cultura de serviço e formação dos 
empregadores 

19.  Quais as facilidades/dificuldades 
de formação na área do turismo? 
Facilidade: setor como espelho da 
sociedade o que o torna atraente em 
termos de estudo; dificuldades: em 
contante mutação e abrangente, não 
sendo fácil conciliar interesses tão 
diversos. 

 Competências para a 
formação em turismo 

 

20. Quais qualidades considera 
necessárias para ser um bom docente no 
sector do turismo? Capacidade de 
adaptação à mudança; actualização 
constante; flexibilidade cognitiva; e ser 
inspirador  

21. Que competências deve 
apresentar? Na linha da resposta 
anterior…flexibilidade; visão global e 
local;  
 

 
 

 
 

Parte 2- O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 
empreendedorismo 

Objetivo  Dimensão  Questões  
Conhecer a opinião 
do Especialista 
sobre de que 
forma o Turismo 
se pode constituir 
como uma 
alavanca do 
desenvolvimento 

Turismo como alavanca 
do desenvolvimento 
comunitário e 
empreendedorismo de 
uma comunidade 

34 No seu entender, de que forma 
Turismo pode ser uma alavanca do 
desenvolvimento comunitário e 
empreendedorismo de uma 
comunidade? Porque permite a criação 
de várias áreas de negócio em vários 
sectores; porque permite uma 
endogeneização e valorização dos 
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comunitário e 
empreendedorismo 

recursos naturais, culturais, etc. É um 
setor inovador na sua essen̂cia…e 
criativo.  

 
Parte 3- Formação de Guias Turísticos  

 
Objetivo Dimensão Questões 
Saber o que é 
necessário para a 
formação de um 
Guia Turístico 

 
 
Formação de o Guia 
turístico  
 
 
 
 
 

35  
36 Quais são as funções que um Guia 
Turístico deve desempenhar? 
*/Acompanhar grupos; orientar, guiar a 
visita; acolher os turistas; valorizar o 
local de visita 
37 Que formação deve ter? Em 
Turismo, História, Património, 
Línguas… 
38 Na sua perspetiva, quando é que 
se que estamos diante de um bom guia 
turístico? Quando cria uma atmosfera 
agradável e acolhedora, ao mesmo tempo 
fornecendo informação sobre o 
destino/atração 
39 De que forma pode participar no 
desenvolvimento comunitário de uma 
comunidade? Pelo itinerário definido que 
aposte, essencialmente, em negócios 
locais. 
 

Compreender 
como o Guia 
Turístico pode ser 
um agente de 
economia e 
empreendedorism
o de uma 
comunidade  

 
 
Guia Turístico como 
um agente de economia 
e empreendedorismo de 
uma comunidade 
 
 
 
 
 

40 Para si, o turismo é um sector a 
ser considerado fulcral para a 
diversificação da economia? Sim, 
essencial…mas naõ devemos apostar 
apenas no Turismo como setor de 
atividade….muito volat́il, ao mesmo 
tempo que é capaz de recuperar muito 
bem de uma crise (a crise de 2008 foi um 
bom exemplo) 
41 Como é que o Guia Turístico pode 
ser um agente de economia local e 
empreendedorismo de uma comunidade? 
Já respondido. 
42 Que benefícios projetos de 
capacitação humana trazem para uma 
comunidade? Pela capacidade de 
envolver os turistas na economia local, 
promovendo a visita aos mesmos. 
43 E numa situação de crise de 
económica? Como carateriza o turismo 
face a essa nova fase de adaptação 
pandémica? Setor que terá de se 
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reinventar profundamente…por outro 
lado esta crise acelerou tendências no 
turismo como a sustentabilidade, 
transformação digital, economia social, 
etc.  

Compreender 
como os guias 
turísticos podem 
contribuir para a 
potencialização de 
um destino 
turísticos 

  
 
Participação dos guias 
turísticos podem 
contribuir para a 
potencialização de um 
destino turísticos 
 

44 De que forma os guias turísticos podem 
contribuir para a potencialização de um 
destino turísticos? Pela informação e 
acolhimento que proporcionam aos turistas; 
pela divulgação de bons exemplos de 
atracões junto dos turistas; pela envolvência 
das comunidades nas suas visitas…depende 
do modelo de desenvolvimento turístico que 
se adote.  

45 Acredita que os idosos também têm a 
capacidade de serem guias turísticos, de 
modo a continuarem ativos e participativos 
na sociedade? Sim, claro. Destinado a 
segmentos específicos, têm uma visão 
histórica dos locais e tradições que atrai cada 
vez mais os turistas.  

46 Para si, projetos do género têm um impacto 
positivo ou negativo, vistos numa vertente de 
inclusão social?  Muito positivo, pela 
envolvência das pessoas e motivação e 
sentido de vida.  

 
 

Saber a opinião 
do Especialista 
sobre o 
desenvolvimento 
do Turismo em 
Angola 

Desenvolvimento do 
Turismo em Angola 

 
Como carateriza o turismo em Angola?  
Potencial…para desbravar…mas um bom 
destino para visita tem de ser um bom destino 
para viver. Vislumbro o desenvolvimento do 
turismo em Angola assente na melhoria da 
qualidade de vida da população. Só assim fará 
sentido o Turismo.  
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Parte 4- Observações  
 
OBSERVAÇÕES:  
Gostaria de acrescentar mais alguma informaca̧õ/sugestaõ/reflexaõ ….sobre o assunto 
em causa? 
Desejar votos de sucesso na investigação e que este trabalho seja um contributo para o 
desenvolvimento do turismo como área de conhecimento.  
______________________________________________________________________
_______ 
 
 
Grata pela sua colaboração.  
 
 
 

ENTREVISTA 1-Técnico de Turismo 

 

Guião de Entrevista a Técnicos ligados à área do 

turismo e desenvolvimento comunitário 
"O turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo 

em Humpata " 

 (Suziany Albano, 2022) 

 

Tema: O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo em Humpata 

 Autora: Suziany Albano 

Objetivo: Conhecer a importância de formações na área do turismo em zonas periféricas, 

como dinamizador da capacitação humana, empreendedorismo e desenvolvimento 

comunitário.  

Participantes: Técnicos ligados a área do turismo e desenvolvimento comunitário  

 
Duração: 30 minutos 

 
Parte/  
Objetivo 

Dimensão Questão 

Parte I 
Caraterizar os 
participantes. 

Caraterização dos 
participantes 
 

Sexo: Masculino 
Idade: 39 
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 Habilitação acadêmica: Gestor de 
projetos 
Anos de Experiência na área do turismo 
:12 
Motivação para trabalhar na área do 
Turismo: Cultura e tradição em defesa da 
coroa que tenho de linhagem Real do 
Reino do Kongo 

 Parte II 
Clarificar as opiniões 
sobre a importância de 
guias turísticos para a 
expansão de um destino 
turístico 
 
 
 
 

Conceito de guias turísticos 
 

1. O que entende por Guia 
Turístico?  

Guia turístico é um especialista ou 
profissional em condução como diz a 
palavra GUIA , que leva um certo grupo 
viajante a um ou vários lugares de 
atração turística.  

2. Qual o papel dos guias 
turísticos? 

O papel dos guias turísticos são de 
acompanhar ou orientar grupos de 
viajantes (turistas) e dar-lhes 
informações relevantes sobre o que 
visitam e sua história passada ou 
recente. 

Relevância da atividade 
promovida pelos Guias 
Turístico para a expansão 
de um destino turístico 

3. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em expansão? 

A importância dos guias assenta na 
orientação, na informação e na 
segurança dos turistas. Vejamos, sobre 
lei de qualquer país, idade, município 
ou vila, o turista sente-se seguro sendo 
visita de uma certa zona por si 
desconhecida caso esteja diante de si 
um guia turístico devidamente 
identificado e se estiver afilhado há uma 
empresa melhor. 

Conhecer a opinião dos 
Técnicos sobre a 
importância dos guias 
turísticos para o 
desenvolvimento de um 
destino turístico em 
Angola 
 

Contributo dos Guias 
Turísticos para o 
desenvolvimento do 
turismo em Angola 

4. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em Angola? 

Só há melhor informação para o turista 
se fazerem-se acompanhar numa 
determinada visita de um guia turísticos 
profissional e conhecedor da matéria. 
Logo, este passeio que um determinado 
grupo efetua numa determinada 
localidade tem uma importância 
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emocional maior pela apresentação de 
factos reais. 
 

Parte III 
Identificar novas ações 
para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas em Humpata 
 
 
  

Papel/responsabilidade dos 
agentes comunitários 
 
 

5. Qual o papel/responsabilidade 
dos agentes comunitários? 

 
O papel ou responsabilidade dos 
agentes comunitários está no trazer 
valor acrescentado junto da comunidade 
proporcionando o bem-estar das 
populações, reunir consenso sore as 
valências turísticas que as suas 
localidades possuem, que valor tem 
para a comunidade estas belezas 
naturais e como pode ser rentabilizada 
para gerar riquezas para o 
desenvolvimento das comunidades. 
Em suma elevar a moral dos locais a 
aceitarem e receberem bem os turistas 
que trarão para as suas comunidades 
mais valências. 
 

 
Promoção de novas 
iniciativas 
 

6. Do seu ponto de vista que novas 
iniciativas deveriam surgir para 
alavancar o sector do turismo 
em zonas periféricas? 

Exclusivamente melhores políticas 
públicas sobre o turismo. 
 
Para dar um exemplo: Educação, 
investimento no homem, criação de 
mais empresas privadas no sector da 
aviação, facilidades nos vistos de 
fronteiras, cooperações com entidades 
internacionais que cuidam dos roteiros 
turísticos mundiais, mais empresas de 
rent a car, maior financiamento para o 
sector da restauração e concessão de 
espaços turístico para as operações 
privadas investirem em infraestruturas e 
na educação, inspirarem mais os 
nacionais a conhecerem o seu próprio 
país, mais isto só é possível se 
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promover-se o direito costumeiro onde 
todos os cidadãos tem aas suas 
identidades ligadas. 
 
 

 
Humpata como destino 
turístico 
 

7. Na sua opinião considera 
Humpata um bom destino 
turístico? 

Claramente  
8. Como podia ser mais 

desenvolvido? 
 
Como referi-me no ponto 6, há toda 
necessidade de expor-se os 
monumentos e sítios com mais verdade 
Mais carisma, permitir que as pessoas 
conheçam o que realmente significa um 
certo sítio e o que aconteceu no local e 
porque é atração turística. 
 
Infelizmente não há ainda esta adesão 
da perceção de que o turismo hoje 
sustenta as economias globais. 
Pode-se fazer muito para que Humpata 
tenha um melhor roteiro adaptado a sua 
história e colocar nas prioridades de 
viagem de milhares de turistas.  

Ações para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas. 

9. Que ações são desenvolvidas 
para promover o crescimento 
turístico? 

Para  nossa realidade, o novo governo 
na Era d presidente João Lourenço, já 
existe a figura de Embaixadora do 
Turismo que por sorte está muito bem 
representada pela icónica Anjinha das 
passarelas mais glamourosas do mundo 
a Top model Mara Borges e temos a 
figura do grande rapper Yanic Afromn, 
criou-se roteiros turísticos maior 
exposição dos planos do executivo 
sobre o turismo nacional em missões 
diplomáticas defendidas pelo titular do 
poder executivo e muitas outras ações e 
planos de modo geral que estão  a 
permitir hoje Angola estar na rota do 
turismo internacional e não só regional. 
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Parte IV 
Identificar a necessidade 
do desenvolvimento de 
uma comunidade através 
do empoderamento das 
pessoas e do envolvimento 
em atividade turística 
 

 
Desenvolvimento de uma 
comunidade como através 
do empoderamento das 
pessoas 
 

10. Acha importante capacitar as 
pessoas para promover o 
desenvolvimento da 
comunidade? 

Ainda que não haja universidades ou 
grandes níveis de escolaridade nas 
pessoas, a maior ferramenta para o 
desenvolvimento humano é o 
conhecimento e o conhecimento 
científico irá adequar a prestação de 
serviço que estes mesmos donos das 
comunidades darão as suas visitas. 
Ou seja, levar o conhecimento científico 
há uma comunidade é levar já o 
desenvolvimento. 
 
 

11. O que devia ser feito? 
Já temos visto maior ação por parte da 
instituição do estado que tutela o sector 
e levar mais agentes especialistas junto 
das comunidades de modo a promover o 
conhecimento.  

12. O que já é feito? 
 
Muito ainda há por se fazer, mas ter as 
administrações mais próximas das 
comunidades e o próprio governo 
centrar a exercer uma governação de 
proximidade onde o presidente da 
República já pernoite por dois dias 
numa província e reuni ou concede 
audiências aos líderes comunitários, e 
um passo importante para mostrar que o 
país nos seus 4 cantos tem vida. 

 
 

Empoderamento das 
mulheres 

13. Parece-lhe importante o 
empoderamento de mulheres em 
zonas rurais? 

Segundo sei enquanto monarca e que 
lida bem com as comunidades rurais, 
não diria ser importante o 
empoderamento de mulheres, as 
mulheres nas zonas rurais sempre jogam 
um papel importante ou fundamental 
para a vida das suas comunidades.  
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São verdadeiras líderes e conduzem 
parte da vida das suas comunidades 
juntos dos seus parceiros e não só.  
 
Penso que é sim portante levar agentes 
socais, sociólogos, antropólogos e 
psicólogos para uma outra etapa de 
educação essencial de que as mulheres 
rurais necessitam que é dar a elas o 
motivo do desenvolvimento social 
enquanto seres humanos. 
 
Defendo eu que podemos ser rurais 
mais sabermos usar as coisas, 
conhecemos as coisas e chamarmos as 
coisas pelos seus nomes.  
 
 
 

14. De que forma podem contribuir 
para o desenvolvimento turístico 
da comunidade? 

 
Podem contribuir para o 
desenvolvimento turístico da 
comunidade, a partir do memento que, 
São rurais, e se procurarmos a definição 
vamos perceber que não estão muito 
dotadas de conhecimentos científicos, 
mas elas têm o carisma da tradição, da 
sabedoria e da espiritualidade endógena 
deixada pelos ancestrais e isto são das 
coisas que move o mundo turístico.  
 

Parte V 
 
Identificar a necessidade 
de diversificar a economia 
e contribuir para o 
desenvolvimento de 
Humpata  

 Diversificação da 
economia  

15. Acredita que é necessário 
apostar em novos sectores de 
modo a ter um desenvolvimento 
económico mais célere? 

Com certeza todos os sectores da vida 
produtiva, trazem por si uma cadeia de 
valor muito ampla. E são nestas 
variadas cadeias de valores dos vários 
sectores da economia que se promove a 
empregabilidade, o combate da pobreza 
e da fome, promove-se a competência e 
a competitividade, promove-se a 
obrigação da qualidade da mão de obra 
e etc. 
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É importante o país funcionar em todas 
as direções. 
 
Vejamos, o que seria o mundo em dois 
anos fechados pela pandemia se não 
houvesse a internet? 
 
Não comemos a internet, mas através 
dela a comida chegava até nós.  
 

 
 16. Do seu ponto de vista acha que a 

formação como guia turístico 
contribui para a implementação 
de novos postos de emprego? 

 
Penso já ter dito atrás de que o turismo 
alimenta a economia global nos seus 
mais variados seguimentos, o turismo 
cultural, biológico, desportivo, 
arqueológico e sobretudo o turismo 
religioso que arrasta multidões e outros 
mais seguimentos. 
 
Logo, para se ter 5 milhões de turistas 
num pais por mês, claramente a 
necessita-se de várias infraestruturas 
hoteleiras, transportadoras e outros 
serviços que obrigatoriamente dariam 
lugar a uma mão de obra vasta para 
servir com excelência estes turistas. 
 

Futuro turístico de Humpata 17.  Qual é o futuro turístico de 
Humpata? 

Infelizmente só o Estado Central u local 
consegue definir isto. 
Ainda não estamos nas realidades de 
países desenvolvidos onde o empresário 
sem violar a lei, dita a regra do jogo, 
mas o« doing business » levado a cabo 
pelo Presidente João Lourenço mostra 
claramente que ele pessoalmente quer 
devolver a mística da economia aos 
verdadeiros agentes económicos. 

Observações finais  18. Há algo que gostaria de 
acrescentar neste inquérito? 

Não 
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19. Alguma reflexão ou sugestão 
sobre o assunto em questão? 

Trabalho muito bem pensado e merece 
uma certa atenção do estado para a sua 
elaboração.  

 

ENTREVISTA 2-Técnico de Turismo 

 

Guião de Entrevista a Técnicos ligados à área do 

turismo e desenvolvimento comunitário 
"O turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo 

em Humpata " 

 (Suziany Albano, 2022) 

 

Tema: O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo em Humpata 

 Autora: Suziany Albano 

Objetivo: Conhecer a importância de formações na área do turismo em zonas periféricas, 

como dinamizador da capacitação humana, empreendedorismo e desenvolvimento 

comunitário.  

Participantes: Técnicos ligados a área do turismo e desenvolvimento comunitário  

 
Duração: 30 minutos 

 
Parte/  
Objetivo 

Dimensão Questão 

Parte I 
Caraterizar os 
participantes. 
 

Caraterização dos 
participantes 
 

Sexo: Masculino 
Idade: 40 
Habilitação acadêmica: Mestre 
Anos de Experiência na área do turismo 
:5 
Motivação para trabalhar na área do 
Turismo:  Dar a conhecer o potencial de 
região e divulgá-la. 
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 Parte II 
Clarificar as opiniões 
sobre a importância de 
guias turísticos para a 
expansão de um destino 
turístico 
 
 
 
 

Conceito de guias turísticos 
 

1. O que entende por Guia 
Turístico?  

Guia turístico é um indivíduo que 
domina e conhece o potencial para de 
modo a transmitir aos demais, 
caracterizando a região.  

2. Qual o papel dos guias 
turísticos? 

O papel dos guias turísticos são 
informar os turistas sobre a região que, 
descrevendo-a, e mostrando os locais e 
serviços associados a indústrias 
culturais.  
 
 

Relevância da atividade 
promovida pelos Guias 
Turístico para a expansão 
de um destino turístico 

3. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em expansão? 

A importância dos guias assenta na 
venda da imagem de um determinado 
local ou sítio atuam como freelancers de 
um determinado país.  
 
 

Conhecer a opinião dos 
Técnicos sobre a 
importância dos guias 
turísticos para o 
desenvolvimento de um 
destino turístico em 
Angola 
 

Contributo dos Guias 
Turísticos para o 
desenvolvimento do 
turismo em Angola 

4. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em Angola? 

Em Angola há uma escassez extrema de 
guias formados e qualificados. Os 
mesmos seriam necessários para 
divulgar locais e elementos da economia 
para capitalizar investimento.  
 
  
 

Parte III 
Identificar novas ações 
para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas em Humpata 
 
 
  

Papel/responsabilidade dos 
agentes comunitários 
 
 

5. Qual o papel/responsabilidade 
dos agentes comunitários? 

 
O papel ou responsabilidade dos agentes 
comunitários está na potencialização 
agregações de valores as comunidades, 
de modo a transmitirem a realidade em 
termos de necessidades a entidades 
governamentais. 
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Promoção de novas 
iniciativas 
 

6. Do seu ponto de vista que novas 
iniciativas deveriam surgir para 
alavancar o sector do turismo 
em zonas periféricas? 

Acho que existem muitas atividades e 
iniciativas a serem incrementadas- mas 
as prioritárias são o turismo de leitura 
 (feiras) – com um bom investimento no 
capital humano. Turismo religioso, 
gastronómico. Derivado da retalgia da 
nossa população infelizmente 
associamos turismo somente a viagens, 
quando é muito mais além disso.  
 
 

 
Humpata como destino 
turístico 
 

7. Na sua opinião considera 
Humpata um bom destino 
turístico? 

Exatamente por deter de muitos 
recursos que precisam somente de ser 
explorados e para ser um grande destino 
turístico.  

8. Como podia ser mais 
desenvolvido? 

 
Com o investimento adequado dos 
órgãos do estado, com o tráfego 
arquitetónico, e um processo de 
restauração dos patrimónios.  
 
.  

Ações para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas. 

9. Que ações são desenvolvidas 
para promover o crescimento 
turístico? 

Tal como referi no ponto 8 com o 
investimento adequado do estado, dará 
a capacidade de ter uma melhor aposta 
no a nível de quadros qualificados 
capazes de criarem estratégias e ações 
para a promoção do turismo, ações 
como agendas culturais e novas 
tipologias de turismo adequadas a cada 
região.  

Parte IV 
Identificar a necessidade 
do desenvolvimento de 
uma comunidade através 
do empoderamento das 
pessoas e do envolvimento 
em atividade turística 

 
Desenvolvimento de uma 
comunidade como através 
do empoderamento das 
pessoas 
 

10. Acha importante capacitar as 
pessoas para promover o 
desenvolvimento da 
comunidade? 

A maior ferramenta para o 
desenvolvimento humano é o 
conhecimento e através do devido 
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 investimento no capital humano mais 
pessoas serão capazes contribuir com 
qualidade no desenvolvimento da 
comunidade.  
 
 
 
 

11. O que devia ser feito? 
Investir no capital humano 
 
 

12. O que já é feito? 
 

Atualmente existem algumas 
organizações não governamentais a 
liderarem grandes projetos em prol do 
desenvolvimento sustentável das 
comunidades. 
 

Empoderamento das 
mulheres 

13. Parece-lhe importante o 
empoderamento de mulheres em 
zonas rurais? 

Sim muito importante o 
empoderamento das mulheres, de modo 
a ocuparem cada vez mais espaços no 
órgão do estado, as mulheres são 
guerreiras e capazes de criarem com 
ideias criativas e inovadoras grandes 
planos e estratégias para o turismo.  
 
 
 

14. De que forma podem contribuir 
para o desenvolvimento turístico 
da comunidade? 

 
Podem contribuir para o 
desenvolvimento turístico da 
comunidade com as suas raízes, crenças 
e inovação.  
 

Parte V 
 
Identificar a necessidade 
de diversificar a economia 
e contribuir para o 
desenvolvimento de 
Humpata  

 Diversificação da 
economia  

15. Acredita que é necessário 
apostar em novos sectores de 
modo a ter um desenvolvimento 
económico mais célere? 

Com certeza durante muito tempo 
Angola dependia fortemente do petróleo 
e com a crise económica o estado vu a 
necessidade de diversificar a economia 
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apostando da formação de qualidade nas 
áreas de agricultura, turismo, pesca e 
muito mais. 
 

 
 16. Do seu ponto de vista acha que a 

formação como guia turístico 
contribui para a implementação 
de novos postos de emprego? 

 
Com já frisado anteriormente o turismo 
´uma aérea em constante evolução e 
com muito potencial, em angola com a 
devida formação proporcionará muitos 
postos de emprego. 

Futuro turístico de Humpata 17.  Qual é o futuro turístico de 
Humpata? 

 
Depende dos gestores da lei, e do 
devido investimento do estado.  
 
 

Observações finais  18. Há algo que gostaria de 
acrescentar neste inquérito? 

Nada para acrescentar. 
 

 
19. Alguma reflexão ou sugestão 

sobre o assunto em questão? 
Desejo muita força enquanto 
investigadora,  
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ENTREVISTA 3-Técnico de Turismo 

Guião de Entrevista a Técnicos ligados à área do 

turismo e desenvolvimento comunitário 
"O turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo 

em Humpata " 

 (Suziany Albano, 2022) 

 

Tema: O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo em Humpata 

 Autora: Suziany Albano 

Objetivo: Conhecer a importância de formações na área do turismo em zonas periféricas, 

como dinamizador da capacitação humana, empreendedorismo e desenvolvimento 

comunitário.  

Participantes: Técnicos ligados a área do turismo e desenvolvimento comunitário  

 
Duração: 30 minutos 

 
Parte/  
Objetivo 

Dimensão Questão 

Parte I 
Caraterizar os 
participantes. 
 

Caraterização dos 
participantes 
 

Sexo: Feminino 
Idade: 31 
Habilitação acadêmica:  
Licenciada em Turismo 
Anos de Experiência na área do 
turismo:3 anos como funcionária no 
estado e 6 anos de formação. 
Motivação para trabalhar na área do 
Turismo: Gosto de ver pessoas felizes e o 
turismo tem muito a ver com o bem-
estar. 

 Parte II 
Clarificar as opiniões 
sobre a importância de 
guias turísticos para a 
expansão de um destino 
turístico 
 
 
 
 

Conceito de guias turísticos 
 

1. O que entende por Guia 
Turístico? 

 Um intérprete cuja função é 
mostrar aos turistas os locais de 
interesse. 
2. Qual o papel dos guias 

turísticos?  

Planear viagens que ajudam a criar 
uma experiência  conforme exigido, 
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e  apresentar todos os aspetos 
necessários para que o turista  possa 
desfrutar do destino. 

Relevância da atividade 
promovida pelos Guias 
Turístico para a expansão 
de um destino turístico 

3. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em expansão? 

Desempenham um papel essencial 
na garantia de visitas turísticas 
repetidas. 

Conhecer a opinião dos 
Técnicos sobre a 
importância dos guias 
turísticos para o 
desenvolvimento de um 
destino turístico em 
Angola 
 

Contributo dos Guias 
Turísticos para o 
desenvolvimento do 
turismo em Angola 

4. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em Angola? 

O guia turístico é um embaixador de 
imagem de seu país e desempenha 
um papel importante na formação da 
impressão geral dos turistas em 
passeios e locais que visita.  

Parte III 
Identificar novas ações 
para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas em Humpata 
 
 
  

Papel/responsabilidade dos 
agentes comunitários 
 
 

5. Qual o papel/responsabilidade 
dos agentes comunitários? 

Trabalhar em conjunto com os 
membros da comunidade. Capacitar, 
interagir, buscar recursos e 
identificar talentos locais para 
benefício da comunidade. 

 
 
Promoção de novas 
iniciativas 
 

6. Do seu ponto de vista que novas 
iniciativas deveriam surgir para 
alavancar o sector do turismo 
em zonas periféricas? 

Reforma das infraestruturas básicas 
como acesso a água potável, energia e 
estradas pavimentadas. Formação grátis 
de capacitação local focada nos pros e 
cons do sector turístico, e utilidade dos 
recursos locais. 

 
Humpata como destino 
turístico 
 

7. Na sua opinião considera 
Humpata um bom destino 
turístico? 

Não posso dizer sim ou não mas 
tendo em conta os seus recursos 
patrimoniais, culturais e naturais 
tem potencial, mas isso tem de ser 
aliado às suas condições 
infraestruturais. 
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8. Como podia ser mais 
desenvolvido? 

Tudo nos leva de volta à 
acessibilidade e ao trabalho em 
recursos existentes que devem ser 
aprimorados. 

 
Ações para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas. 

9. Que ações são desenvolvidas 
para promover o crescimento 
turístico?  

Participação em exposições 
internacionais e nacionais. Destaque 
das principais atrações. Obtenção de 
dados para conhecer seus visitantes 
(O que buscam, o que gostariam de 
ver e viver etc.). 

 
Parte IV 
Identificar a necessidade 
do desenvolvimento de 
uma comunidade através 
do empoderamento das 
pessoas e do envolvimento 
em atividade turística 
 

 
Desenvolvimento de uma 
comunidade como através 
do empoderamento das 
pessoas 
 

10. Acha importante capacitar as 
pessoas para promover o 
desenvolvimento da 
comunidade?  

Sim, capacitar as pessoas significa 
permitir seu acesso às estruturas e 
conhecimentos que sustentam uma 
renda mínima e padrão de vida. 
11. O que devia ser feito? 
O governo facilitar e permitir com 
que a comunidade possa planear, 
implementar e executar seus 
próprios projetos, resultando em 
autonomia local. 
12. O que já é feito? 

 
 

Empoderamento das 
mulheres 

13. Parece-lhe importante o 
empoderamento de mulheres em 
zonas rurais?  

Sim porque promove o senso de 
autoestima, sua capacidade de 
determinar suas próprias escolhas e 
seu direito de influenciar a mudança 
social para si e para os outros. 

 
14. De que forma podem contribuir 

para o desenvolvimento turístico 
da comunidade? Criando 
pequenos negócios, como 
artesanato, restaurantes, 
agências de viagens e outros. 
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Parte V 
 
Identificar a necessidade 
de diversificar a economia 
e contribuir para o 
desenvolvimento de 
Humpata  

 Diversificação da 
economia  

15. Acredita que é necessário 
apostar em novos sectores de 
modo a ter um desenvolvimento 
económico mais célere?  

Sim, a diversificação econômica é 
importante porque a dependência de 
um único setor pode levar um país a 
ser dependente de outros países. 

 
 16. Do seu ponto de vista acha que a 

formação como guia turístico 
contribui para a implementação 
de novos postos de emprego? 

Sim, porque com treinamento 
adequado qualquer um pode ser um 
guia, mas a pessoa deve ter 
conhecimento do que pretende 
vender (destino cultural, natural, 
religioso, aventura etc.) sendo 
empregado neste ramo é menos uma 
pessoa desempregada na sociedade. 

Futuro turístico de Humpata 17.  Qual é o futuro turístico de 
Humpata? 

     Humpata será um grande destino, 
pois é o município da Huila com mais 
recursos e potencial turístico. 

Observações finais  18. Há algo que gostaria de 
acrescentar neste inquérito? 

 
Em consideraca̧õ ao tema “O Turismo 
como alavanca do desenvolvimento 
comunitário e empreendedorismo em 
Humpata” Falas de empreendedorismo, 
mas focas somente nos Guias turísticos. 
Quando falamos de empreendedorismo 
em turismo é uma área vasta, deves ser 
específica. 

19. Alguma reflexão ou sugestão 
sobre o assunto em questão? 
Deverias questionar um pouco 
mais sobre as instituições 
existentes relacionadas ao 
turismo, quais são os cursos 
ministrados, perguntar a 
população sobre o interesse em 
aprender sobre o tursimo. Não 
questionas sobre as entidades 
envolvidas no desenvolvimento 
comunitário, como as entidades 
publicas e privadas.  
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ENTREVISTA 4-Técnico de Turismo 

Guião de Entrevista a Técnicos ligados à área do 

turismo e desenvolvimento comunitário 
"O turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo 

em Humpata " 

 (Suziany Albano, 2022) 

 

Tema: O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo em Humpata 

 Autora: Suziany Albano 

Objetivo: Conhecer a importância de formações na área do turismo em zonas periféricas, 

como dinamizador da capacitação humana, empreendedorismo e desenvolvimento 

comunitário.  

Participantes: Técnicos ligados a área do turismo e desenvolvimento comunitário  

 
Duração: 30 minutos 

 
Parte/  
Objetivo 

Dimensão Questão 

Parte I 
Caraterizar os 
participantes. 
 

Caraterização dos 
participantes 
 

Sexo: Masculino 
Idade: 37 
Habilitação acadêmica: Gestão de 
empresas  
Anos de Experiência na área do turismo: 
10  
Motivação para trabalhar na área do 
Turismo: desenvolvimento do país  

 Parte II 
Clarificar as opiniões 
sobre a importância de 
guias turísticos para a 
expansão de um destino 
turístico 
 
 
 
 

Conceito de guias turísticos 
 

1. O que entende por Guia 
Turístico?  

Guia Turístico é uma pessoa autónoma, 
que trabalha para facilitar o turista no 
conhecimento de uma determinada 
localidade. 

2. Qual o papel dos guias 
turísticos? 

O pape do guia turístico é prevenir em 
algumas vezes perigos existentes, fazer 
roteiros, falar da história da zona em 
questão. 
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Relevância da atividade 
promovida pelos Guias 
Turístico para a expansão 
de um destino turístico 

3. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em expansão? 

A importância que os guias turísticos 
apresentam na expansão do destino 
turístico é facilitar e garantir aos turistas 
numa visita com o resultado inesperado 
e também serve de segurança em termos 
de fiabilidade nos dados recolhidos na 
região. 

Conhecer a opinião dos 
Técnicos sobre a 
importância dos guias 
turísticos para o 
desenvolvimento de um 
destino turístico em 
Angola 
 

Contributo dos Guias 
Turísticos para o 
desenvolvimento do 
turismo em Angola 

4. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em Angola? 

Em Angola será importante porque 
carece de guias. 

Parte III 
Identificar novas ações 
para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas em Humpata 
 
 
  

Papel/responsabilidade dos 
agentes comunitários 
 
 

5. Qual o papel/responsabilidade 
dos agentes comunitários? 

 
O papel da responsabilidade dos agentes 
comunitários é de fazer busca dos 
problemas na comunidade e selecionar 
os prioritários e também referencia os 
problemas da comunidade m outros 
serviços públicos e privados. 
 

 
Promoção de novas 
iniciativas 
 

6. Do seu ponto de vista que novas 
iniciativas deveriam surgir para 
alavancar o sector do turismo 
em zonas periféricas? 

 
Devem apostar no capital humano 
dessas zonas, e qualidade das infra-
estruturas de modo a facilitar o acesso 
dos turistas. 

 
Humpata como destino 
turístico 
 

7. Na sua opinião considera 
Humpata um bom destino 
turístico? 

Sim Humpata é um excelente destino 
turístico com uma paisagem inigualável. 
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8. Como podia ser mais 

desenvolvido? 
Apostando no capital humano daquela 
região. 
 

Ações para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas. 

9. Que ações são desenvolvidas 
para promover o crescimento 
turístico? 

Atualmente a região de Humpata não 
apresenta grandes ações para o 
desenvolvimento do turismo.  

Parte IV 
Identificar a necessidade 
do desenvolvimento de 
uma comunidade através 
do empoderamento das 
pessoas e do envolvimento 
em atividade turística 
 

 
Desenvolvimento de uma 
comunidade como através 
do empoderamento das 
pessoas 
 

10. Acha importante capacitar as 
pessoas para promover o 
desenvolvimento da 
comunidade? 

 
Sim empoderando uma comunidade 
permite o rápido desenvolvimento a 
mesma. 

11. O que devia ser feito? 
Mais institutos de formação académica  

12. O que já é feito? 
Melhoramento no saneamento básico  

 
 

Empoderamento das 
mulheres 

13. Parece-lhe importante o 
empoderamento de mulheres em 
zonas rurais?  

Sim a mulher é um elemento-chave, e 
atualmente tem provado cada vez mais 
o seu papel na sociedade  

14. De que forma podem contribuir 
para o desenvolvimento turístico 
da comunidade? 

Com a criação de roteiros turísticos, e 
com atividades recreativas.  

Parte V 
 
Identificar a necessidade 
de diversificar a economia 
e contribuir para o 
desenvolvimento de 
Humpata  

 Diversificação da 
economia  

15. Acredita que é necessário 
apostar em novos sectores de 
modo a ter um desenvolvimento 
económico mais célere? 

Claramente  
 16. Do seu ponto de vista acha que a 

formação como guia turístico 
contribui para a implementação 
de novos postos de emprego? 

Acredito que em zonas com um enorme 
potencial turístico, a demanda de guias 
qualificados proporcionara muitos 
empregos. 
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Futuro turístico de Humpata 17.  Qual é o futuro turístico de 
Humpata? 

Humpata será uma região muito 
conhecida a nível internacional. 

Observações finais  18. Há algo que gostaria de 
acrescentar neste inquérito? 

Não as perguntas parecem-me sucintas. 
 

19. Alguma reflexão ou sugestão 
sobre o assunto em questão? 

 
Acho um tema muito pertinente, e que 
merece mais destaque. 

 
 
 
 

ENTREVISTA 5-Técnico de Turismo 

Guião de Entrevista a Técnicos ligados à área do 

turismo e desenvolvimento comunitário 
"O turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo 

em Humpata " 

 (Suziany Albano, 2022) 

 

Tema: O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo em Humpata 

 Autora: Suziany Albano 

Objetivo: Conhecer a importância de formações na área do turismo em zonas periféricas, 

como dinamizador da capacitação humana, empreendedorismo e desenvolvimento 

comunitário.  

Participantes: Técnicos ligados a área do turismo e desenvolvimento comunitário  

 
Duração: 30 minutos 

 
Parte/  
Objetivo 

Dimensão Questão 

Parte I 
Caraterizar os 
participantes. 
 

Caraterização dos 
participantes 
 

Idade: 26 
Habilitação acadêmica: Mestre e 
Licenciada em Gestão de Turismo 
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Anos de Experiência na área do turismo: 
2 anos  
Motivação para trabalhar na área do 
Turismo : Desenvolvimento do turismo 
em Angola 

 Parte II 
Clarificar as opiniões 
sobre a importância de 
guias turísticos para a 
expansão de um destino 
turístico 
 
 
 
 

Conceito de guias turísticos 
 

1. O que entende por Guia 
Turístico?  

Por Guia, entendo ser o profissional 
de turismo como refere o próprio 
nome capaz de Guiar, turistas em 
grupos ou não numa determinada 
atividade turística, seja ela uma 
excursão num monumento ou visita 
a uma cidade. 
2. Qual o papel dos guias 

turísticos? 
O papel principal do guia passa 
por conduzir turistas as 
atividades a que se destinam. 

Relevância da atividade 
promovida pelos Guias 
Turístico para a expansão 
de um destino turístico 

3. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em expansão? 
Os guias são de extrema 
importância para um destino em 
expansão pois passam eles a ser 
grandes promotores no que toca 
a própria promoção do mesmo 
destino.  

Conhecer a opinião dos 
Técnicos sobre a 
importância dos guias 
turísticos para o 
desenvolvimento de um 
destino turístico em 
Angola 
 

Contributo dos Guias 
Turísticos para o 
desenvolvimento do 
turismo em Angola 

4. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em Angola? 

Por meio daquilo que é o seu papel, 
guiar, acompanhar ou orientar grupos 
em viagens e/ou excursões os guias em 
Angola são de extrema importância para 
que possam dar a conhecer os produtos 
turísticos de um destino da melhor 
forma possível, pois são os guias os que 
melhor conhecem esses mesmos 
produtos. E por meio disso, promove-se 
o turismo em Angola podendo assim 
este ser um elemento de peso na balança 
económica. 

Parte III 
Identificar novas ações 
para combater a 

Papel/responsabilidade dos 
agentes comunitários 
 
 

5. Qual o papel/responsabilidade 
dos agentes comunitários? 
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estagnação de zonas 
periféricas em Humpata 
 
 
  

Os agentes comunitários têm 
como responsabilidade 
promoverem por meio de 
atividades e iniciativas melhores 
níveis de qualidade a todos 
níveis a sua comunidade. 

 
 
Promoção de novas 
iniciativas 
 

6. Do seu ponto de vista que novas 
iniciativas deveriam surgir para 
alavancar o sector do turismo 
em zonas periféricas? 
-Desenvolvimento de 
infraestruturas que atendam a 
indústria do turismo; 
- Formação e capacitação de 
quadros que atendam as 
necessidades do setor; 
-É gritante que se crie também 
uma iniciativa com enfoque na 
redução dos preços do setor; 

 
 
 

 
Humpata como destino 
turístico 
 

7. Na sua opinião considera 
Humpata um bom destino 
turístico? 
Um bom Destino Turístico não 
considero, acredito que a 
Humpata apresenta bons 
recursos que a elevam para um 
potencial destino, porém ainda 
há muito por trabalhar. 

 
8. Como podia ser mais 

desenvolvido? 
Essa realidade pode ser mudada 
fundamentalmente com o 
desenvolvimento de 
infraestruturas e capacitação de 
pessoal. 

 
Ações para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas. 

9. Que ações são desenvolvidas 
para promover o crescimento 
turístico? 

Importa referir que desconheço as ações 
que são desenvolvidas na região neste 
sentido. 
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Parte IV 
Identificar a necessidade 
do desenvolvimento de 
uma comunidade através 
do empoderamento das 
pessoas e do envolvimento 
em atividade turística 
 

 
Desenvolvimento de uma 
comunidade como através 
do empoderamento das 
pessoas 
 

10. Acha importante capacitar as 
pessoas para promover o 
desenvolvimento da 
comunidade? 
 

Sim, pessoas bem capacitadas 
respondem melhor as necessidades 
da comunidade pois é por meio da 
capacitação que estas pessoas 
desenvolvem melhor todas 
habilidades adequadas a sua função. 

    
11. O que devia ser feito? 

Criar mais projetos de capacitação 
humana e investir em erradicar o 
analfabetismo.  

12. O que já é feito? 
Quase nada. 

Empoderamento das 
mulheres 

13. Parece-lhe importante o 
empoderamento de mulheres em 
zonas rurais?  

Sim, O empoderamento feminino 
contribui para que as mulheres 
tenham maior autonomia e liberdade, 
podendo elas por si só lutarem pelos 
seus direitos e da população em 
geral. 

 
14. De que forma podem contribuir 

para o desenvolvimento turístico 
da comunidade? 

 
Criação de mais postos de 
emprego.  

Parte V 
 
Identificar a necessidade 
de diversificar a economia 
e contribuir para o 
desenvolvimento de 
Humpata  

 Diversificação da 
economia  

15. Acredita que é necessário 
apostar em novos sectores de 
modo a ter um desenvolvimento 
económico mais célere? 
 
Sim, é importante que se 
diversifique a economia para 
que que se obtenha melhores 
resultados no que toca o 
desenvolvimento. É arriscado 
demais depender de um único 
setor.  
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 16. Do seu ponto de vista acha que a 
formação como guia turístico 
contribui para a implementação 
de novos postos de emprego? 
Sim. Esta formação dará origem 
a novos postos de emprego. 

 
 

Futuro turístico de Humpata 17.  Qual é o futuro turístico de 
Humpata? 
Pelo grande potencial que a 
Humpata apresenta, tenho boas 
expetativas para o futuro. Só 
precisamos efetivamente 
trabalhar em prol deste futuro 
destino. 
  

Observações finais  18. Há algo que gostaria de 
acrescentar neste inquérito? 
Não. 

 
19. Alguma reflexão ou sugestão 

sobre o assunto em questão? 
Há sempre muito por se dizer, 
mas acredito que o essencial já 
foi aqui dito. A Humpata revela 
um grande potencial turístico, 
mas a semelhança do país inteiro 
carece de infraestruturas que 
atendam ao setor e de quadros 
qualificados.  
 

 

ENTREVISTA 6-Técnico de Turismo 

Guião de Entrevista a Técnicos ligados à área do 

turismo e desenvolvimento comunitário 
"O turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo 

em Humpata " 

 (Suziany Albano, 2022) 
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Tema: O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo em Humpata 

 Autora: Suziany Albano 

Objetivo: Conhecer a importância de formações na área do turismo em zonas periféricas, 

como dinamizador da capacitação humana, empreendedorismo e desenvolvimento 

comunitário.  

Participantes: Técnicos ligados a área do turismo e desenvolvimento comunitário  

 
Duração: 30 minutos 

 
Parte/  
Objetivo 

Dimensão Questão 

Parte I 
Caraterizar os 
participantes. 
 

Caraterização dos 
participantes 
 

Idade: 43 
Habilitação acadêmica: Licenciado em 
Gestão de Turismo 
Anos de Experiência na área do turismo: 
10 anos  
Motivação para trabalhar na área do 
Turismo: Desenvolvimento do turismo 
em Angola 

 Parte II 
Clarificar as opiniões 
sobre a importância de 
guias turísticos para a 
expansão de um destino 
turístico 
 
 
 
 

Conceito de guias turísticos 
 

1. O que entende por Guia 
Turístico?  

O guia do turismo, é um 
profissional cuja missão passa pelo 
acompanhamento, orientação e 
informação aos turistas ou 
excursionistas sobre um recurso 
atrativo, serviço, produto ou destino 
turístico.  
 
2. Qual o papel dos guias 

turísticos? 
O papel principal do guia e 
turismo reside na facilitação e 
articulação das ofertas (básica e 
complementar) do turismo, o 
guia exerce o papel de primeiro 
anfitrião do turista, é o guardião 
das crianças, convicções e 
memórias.  
 
 

Relevância da atividade 
promovida pelos Guias 

3. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em expansão? 
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Turístico para a expansão 
de um destino turístico 

Os guias são importantes para 
um destino em expansão, o guia 
de turismo é crucial, dado que 
inova e reinventa a narrativa e 
recria os itinerários.  
 
 

Conhecer a opinião dos 
Técnicos sobre a 
importância dos guias 
turísticos para o 
desenvolvimento de um 
destino turístico em 
Angola 
 

Contributo dos Guias 
Turísticos para o 
desenvolvimento do 
turismo em Angola 

4. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em Angola? 

Angola ainda não tem a rigor-destinos 
turísticos, todavia, há-de ter 
brevemente. No entanto, em Angola, o 
guia de turismo tem sido basilar e 
imprescindível na condução e 
divulgação dos patrimónios naturais e 
culturais. O guia faz a diferença entre ir 
por conta própria e contratar um serviço 
guiado.  
 
O acesso ao gigantesco potencial 
turístico de Angola, só tem sido 
possível e seguro graças ao guia de 
turismo. 
 

Parte III 
Identificar novas ações 
para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas em Humpata 
 
 
  

Papel/responsabilidade dos 
agentes comunitários 
 
 

5. Qual o papel/responsabilidade 
dos agentes comunitários? 
 
Os agentes comunitários 
monitoram aas atividades, 
entram na esfera do turismo 
recetivo e ajudam no marketing 
da hospitalidade. 
Os agentes comunitários 
traduzem a inclusão, o que 
representa a dimensão social da 
sustentabilidade do turismo.  
 
  

 
 
Promoção de novas 
iniciativas 
 

6. Do seu ponto de vista que novas 
iniciativas deveriam surgir para 
alavancar o sector do turismo 
em zonas periféricas? 

 
A periferia pode viver do turismo 
criativo. O modo ou estilo de vida 
da periferia é o motivo de atração 
turística, logo havendo   
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consciencialização, brota, 
facilmente, o turismo social.  

 
 

 
Humpata como destino 
turístico 
 

7. Na sua opinião considera 
Humpata um bom destino 
turístico? 

 
A Humpata te o clima de montanha, 
pelo que parte com uma vantagem oara, 
que num futuro breve, evolua destino 
turístico. O município tem recursos 
paisagísticos e culturais capazes de 
atrair visitantes e empoderar a economia 
local.  
 

8. Como podia ser mais 
desenvolvido? 
 

O desenvolvimento do turismo na 
comunidade local sobre o agroturismo, 
turismo cultural, ecoturismo e turismo 
regenerativo. 
 
O turismo de base comunitária é o mote 
para o desenvolvimento da Humpata. O 
município detém o maior património 
turístico da província da Huila.  

. 
 

Ações para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas. 

9. Que ações são desenvolvidas 
para promover o crescimento 
turístico? 

Tem havido visita aos lugares, há uma 
constante divulgação do potencial 
turístico. Há sete anos, foi feito um 
levantamento do inventário para a 
elaboraca̧õ do plano diretor turiśtico… 
Há dezoito meses foi feito o roteiro 
municipal.  

Parte IV 
Identificar a necessidade 
do desenvolvimento de 
uma comunidade através 
do empoderamento das 
pessoas e do envolvimento 
em atividade turística 
 

 
Desenvolvimento de uma 
comunidade como através 
do empoderamento das 
pessoas 
 

10. Acha importante capacitar as 
pessoas para promover o 
desenvolvimento da 
comunidade? 
 

Concordo e advogo a formação/ 
capacitação inerente.  

11. O que devia ser feito? 
Criar mais projetos para o 
desenvolvimento do país.  
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O que já é feito? 

Quase nada. 

Empoderamento das 
mulheres 

12. Parece-lhe importante o 
empoderamento de mulheres em 
zonas rurais?  
 

A mulher tem múltiplas valências: 
confecionam com ternura os alimentos, 
executam com estria a cestaria, a olaria 
e tapeçaria, têm destaque na educação 
da sociedade.  

13. De que forma podem contribuir 
para o desenvolvimento turístico 
da comunidade? 

 
O turismo na Humpata passa pelo 
envolvimento da mulher local.  

  Diversificação da 
economia  

14. Acredita que é necessário 
apostar em novos sectores de 
modo a ter um desenvolvimento 
económico mais célere? 
 
Se houver luz, estradas, água e 
escoamento de produtos do 
campo para as cidades, haverá 
diversificação das fontes de 
renda. O turismo é sector 
transversal.  

 15. Do seu ponto de vista acha que a 
formação como guia turístico 
contribui para a implementação 
de novos postos de emprego? 

Formar um guia de turismo gera 
emprego, via de regra, liberal, aumenta 
e distribui a renda. 
 
 

Futuro turístico de Humpata 16.  Qual é o futuro turístico de 
Humpata? 
Promissor e esplendoroso.  
  

Observações finais  17. Há algo que gostaria de 
acrescentar neste inquérito? 
Não. 
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18. Alguma reflexão ou sugestão 
sobre o assunto em questão? 
Felicito a escolha da Humpata e 
desafio esta monografia na 
construção da mentalidade 
turística.  

 

 

ENTREVISTA 7-Técnico de Turismo 

 

Guião de Entrevista a Técnicos ligados à área do 

turismo e desenvolvimento comunitário 
"O turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo 

em Humpata " 

 (Suziany Albano, 2022) 

 

Tema: O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo em Humpata 

 Autora: Suziany Albano 

Objetivo: Conhecer a importância de formações na área do turismo em zonas periféricas, 

como dinamizador da capacitação humana, empreendedorismo e desenvolvimento 

comunitário.  

Participantes: Técnicos ligados a área do turismo e desenvolvimento comunitário  

 
Duração: 30 minutos 

 
Parte/  
Objetivo 

Dimensão Questão 

Parte I 
Caraterizar os 
participantes. 
 

Caraterização dos 
participantes 
 

Idade: 30  
Habilitação acadêmica: Eng.º Civil 
Anos de Experiência na área do turismo: 
05 anos   
Motivação para trabalhar na área do 
Turismo: Paixão pela natureza e sua 
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diversidade associada ao amor por 
viagens. 
 

 Parte II 
Clarificar as opiniões 
sobre a importância de 
guias turísticos para a 
expansão de um destino 
turístico 
 
 
 
 

Conceito de guias turísticos 
 

1. O que entende por Guia 
Turístico?  

Guia de Turismo é um profissional 
facilitador para viajantes. 

2. Qual o papel dos guias 
turísticos? 

Desenvolver e organizar Experiências 
turísticas para pessoas individuais ou em 
grupo e gerenciar todas condições 
inerentes à mesma.   

Relevância da atividade 
promovida pelos Guias 
Turístico para a expansão 
de um destino turístico 

3. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em expansão? 

Os guias são responsáveis pela 
promoção dos lugares, mostrar 
detalhadamente todas as facetas de um 
determinado destino, sua história, 
hábitos e costumes, lugares, com afinco 
e desenvolver acima de tudo nas pessoas, 
o respeito e a valorização do que nos 
rodeia.  

Conhecer a opinião dos 
Técnicos sobre a 
importância dos guias 
turísticos para o 
desenvolvimento de um 
destino turístico em 
Angola 
 

Contributo dos Guias 
Turísticos para o 
desenvolvimento do 
turismo em Angola 

4. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em Angola? 

Os guias são responsáveis pela 
promoção dos lugares, mostrar 
detalhadamente todas as facetas de um 
determinado destino com afinco e 
desenvolver acima de tudo nas pessoas, 
o respeito e a valorização do mesmo. 

Parte III 
Identificar novas ações 
para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas em Humpata 
 
 
  

Papel/responsabilidade dos 
agentes comunitários 
 
 

5. Qual o papel/responsabilidade 
dos agentes comunitários? 

O Guia de turismo é também um agente 
comunitário e cabe-lhes também a 
responsabilidade de formar a 
comunidade local, capacitá-los para o 
desenvolvimento da consciência 
ambiental, a valorização das 
potencialidades dos lugares bem como a 
auto valorização cultural.    
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Promoção de novas 
iniciativas 
 

6. Do seu ponto de vista que novas 
iniciativas deveriam surgir para 
alavancar o sector do turismo 
em zonas periféricas? 

 
Em primeiro lugar a formação das 
comunidades, os locais devem a base de 
qualquer investimento para alavancar o 
turismo na zona, dotá-los de ferramentas 
que permitam criar condições que visam 
proporcionar uma experiência rica e 
cómoda para os turistas, desenvolvendo 
em conjunto iniciativas que agreguem 
valor às experiências.  
  

 
Humpata como destino 
turístico 
 

7. Na sua opinião considera 
Humpata um bom destino 
turístico? 

Pela sua situação geográfica, o planalto 
da Humpata é um dos mais fortes 
destinos turísticos da Huila, 
principalmente para quem gosta de 
turismo de aventura, rural e de 
ecoturismo.  
 
Como podia ser mais desenvolvido? 
Identificando todas as oportunidades de 
atividades turísticas e desenvolvendo 
ações sustentáveis para implementação 
imediata.  
 

Ações para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas. 

8. Que ações são desenvolvidas 
para promover o crescimento 
turístico? 

Infelizmente, não há ações concretas a 
nível governamental. O que existe são 
entusiastas como eu, que buscam cada 
vez mais por conhecimento, exploração 
de novos lugares na medida do possível 
e mostrarmos ao mundo através de 
fotografias e vídeos para atrair cada vez 
mais visitantes.  
     

Parte IV 
Identificar a necessidade 
do desenvolvimento de 
uma comunidade através 
do empoderamento das 
pessoas e do envolvimento 
em atividade turística 

 
Desenvolvimento de uma 
comunidade como através 
do empoderamento das 
pessoas 
 

9. Acha importante capacitar as 
pessoas para promover o 
desenvolvimento da 
comunidade? 

Sem dúvidas.  
  

10. O que devia ser feito? 
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 Formação continua. Conforme o 
mencionado mais acima, capacitá-los, 
dotando-os de ferramentas que 
permitam criar condições que visam 
proporcionar uma experiência rica e 
cómoda para os turistas. 
 

11. O que já é feito? 
Não tenho conhecimento de ações em 
curso.  
 

Empoderamento das 
mulheres 

12. Parece-lhe importante o 
empoderamento de mulheres em 
zonas rurais?  

Sim, o empoderamento da mulher é a 
todos os níveis de extrema importância.   
 

13. De que forma podem contribuir 
para o desenvolvimento turístico 
da comunidade? 

 
As mulheres carregam um papel 
importante no seio da comunidade e 
podem ser um pilar de desenvolvimento 
se lhes foram dadas as mesmas 
oportunidades e ferramentas que os 
homens.  

Parte V 
 
Identificar a necessidade 
de diversificar a economia 
e contribuir para o 
desenvolvimento de 
Humpata  

 Diversificação da 
economia  

14. Acredita que é necessário 
apostar em novos sectores de 
modo a ter um desenvolvimento 
económico mais célere? 

 
 15. Do seu ponto de vista acha que a 

formação como guia turístico 
contribui para a implementação 
de novos postos de emprego? 

 
Sim.  
 

Futuro turístico de Humpata 16.  Qual é o futuro turístico de 
Humpata? 

A Humpata pode vir a tornar-se um 
destino turístico de referência no sul de 
Angola, se forem tomadas várias ações e 
investimentos para seu 
desenvolvimento. 
  

Observações finais  17. Há algo que gostaria de 
acrescentar neste inquérito? 
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18. Alguma reflexão ou sugestão 
sobre o assunto em questão? 
 

Que este trabalho traga ferramentas que 
possam ser usadas para desenvolvimento 
da comunidade na Humpata.  
 
Obrigado.  
  

 
 

ENTREVISTA 8-Técnico de Turismo 

 
Guião de Entrevista a Técnicos ligados à área do 

turismo e desenvolvimento comunitário 
"O turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e empreendedorismo 

em Humpata " 

 (Suziany Albano, 2022) 

 

Tema: O Turismo como alavanca do desenvolvimento comunitário e 

empreendedorismo em Humpata 

 Autora: Suziany Albano 

Objetivo: Conhecer a importância de formações na área do turismo em zonas periféricas, 

como dinamizador da capacitação humana, empreendedorismo e desenvolvimento 

comunitário.  

Participantes: Técnicos ligados a área do turismo e desenvolvimento comunitário  

 
Duração: 30 minutos 

 
Parte/  
Objetivo 

Dimensão Questão 

Parte I 
Caraterizar os 
participantes. 
 

Caraterização dos 
participantes 
 

Idade: 25 
Habilitação acadêmica: Licenciatura 
Anos de Experiência na área do turismo 
2 
Motivação para trabalhar na área do 
Turismo. 
Empreender na área do turismo 
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 Parte II 
Clarificar as opiniões 
sobre a importância de 
guias turísticos para a 
expansão de um destino 
turístico 
 
 
 
 

Conceito de guias turísticos 
 

1. O que entende por Guia 
Turístico?  

Pessoa/profissional que faz 
acompanhamento* e orientação de 
pessoas em viagem 

2. Qual o papel dos guias 
turísticos? 

Acompanhar, orientar, apresentar, 
mostra/introduz etc. 
 
 

Relevância da atividade 
promovida pelos Guias 
Turístico para a expansão 
de um destino turístico 

3. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em expansão? 

 
O bom guia turístico consegue impactar 
de forma positiva qualquer ponto 
turístico, sabendo fazer uma boa 
apresentação do local, narrando pontos 
importantes e interessantes deixam 
qualquer um turista empolgado para 
conhecer mais e dessa forma ser mais 
atrativo, uma vez que uma boa 
impressão de um trará outros. 
 

Conhecer a opinião dos 
Técnicos sobre a 
importância dos guias 
turísticos para o 
desenvolvimento de um 
destino turístico em 
Angola 
 

Contributo dos Guias 
Turísticos para o 
desenvolvimento do 
turismo em Angola 

4. Que importância os guias 
turísticos apresentam para um 
destino turístico em Angola? 

De modo geral qualquer guia turístico 
tem um papel importante para os 
destinos que representa, em Angola em 
especial devido a riqueza cultural 
precisa-se de guias que conheçam a 
cultura, para que haja boa apresentação, 
o país bem como a sua história. 
Existem muitas imagens de Africa, neste 
caso propriamente Angola por aí, a 
forma como vista é de fora pode deferir 
com aquilo que realmente é, e os guias 
devem ter essa responsabilidade de 
mostrar o que de mais atrativo há de 
forma positiva. 
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Parte III 
Identificar novas ações 
para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas em Humpata 
 
 
  

Papel/responsabilidade dos 
agentes comunitários 
 
 

5. Qual o papel/responsabilidade 
dos agentes comunitários? 

Devem deixar um clima agradável na 
população (estabilidade social em todos 
os aspetos possíveis) para facilitar os 
turismos. 
 

 
Promoção de novas 
iniciativas 
 

6. Do seu ponto de vista que novas 
iniciativas deveriam surgir para 
alavancar o sector do turismo 
em zonas periféricas? 

Os programas socias de apoio a periferia 
pouco faz-se sentir, e Luanda por 
exemplo é multicultural, aumentando o 
saneamento básico, garantir a segurança 
da população, aumentar sítios de lazer 
com certeza levariam pessoas a rua para 
bons momentos de roda de semba, 
kuduro, rompimento e tantas outras 
coisas boas para apreciar se. 

 
Humpata como destino 
turístico 
 

7. Na sua opinião considera 
Humpata um bom destino 
turístico? 

Sim, e por vários motivos. Como o clima 
e a serra da leba, bem como tudo que 
poderia ser feito em termos de desporto 
radicais se bem trabalhada. 
 

8. Como podia ser mais 
desenvolvido? 

 
Como disse, o aumento de 
infraestruturas na área de hotelaria e 
criação de atrações desportivas no 
planalto da Humpata é um ponto a se ter 
me conta. Descer a serra da leba sobre 
rodas de forma radical atrairia várias 
pessoas todos os anos. 
 
 
 

Ações para combater a 
estagnação de zonas 
periféricas. 

9. Que ações são desenvolvidas 
para promover o crescimento 
turístico? 

Não sei dizer. 
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Parte IV 
Identificar a necessidade 
do desenvolvimento de 
uma comunidade através 
do empoderamento das 
pessoas e do envolvimento 
em atividade turística 
 

 
Desenvolvimento de uma 
comunidade como através 
do empoderamento das 
pessoas 
 

10. Acha importante capacitar as 
pessoas para promover o 
desenvolvimento da 
comunidade? 

 
Logico. 
 

11. O que devia ser feito? 
Investimento, seja na área da educação 
como de infraestruturas. Criar condições 
para que o País (de modo geral) seja bom 
local para investimento, seja local e 
principalmente internacional. 
 

12. O que já é feito? 
 
Em Humpata não sei ou não vejo. 
 

Empoderamento das 
mulheres 

13. Parece-lhe importante o 
empoderamento de mulheres em 
zonas rurais?  

 
Em zonas rurais (de Angola) as mulheres 
são independentes * é isso que ajuda na 
autonomia e manutenção da mesma. Por 
tanto sim.   
 
 

14. De que forma podem contribuir 
para o desenvolvimento turístico 
da comunidade? 

Economicamente, artisticamente e tantas 
outras. O óleo mupeque desenvolvido 
por elas é um exemplo. 
 
 

Parte V 
 
Identificar a necessidade 
de diversificar a economia 
e contribuir para o 
desenvolvimento de 
Humpata  

 Diversificação da 
economia  

15. Acredita que é necessário 
apostar em novos sectores de 
modo a ter um desenvolvimento 
económico mais célere? 

 
Com certeza. 

 
 16. Do seu ponto de vista acha que a 

formação como guia turístico 
contribui para a implementação 
de novos postos de emprego? 

Sim. Desde que haja ambiente para tal. 
O turismo precisa ser mais forte. 
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Futuro turístico de Humpata 17.  Qual é o futuro turístico de 
Humpata? 

Isso vai depender de que forma será 
governada nos próximos tempos, pelo 
andar da carruagem não muito diferente 
do que já está. Pensando positivamente 
tem tudo para ser dos principais pontos 
turísticos da Huila se não de Angola. 
 

Observações finais  18. Há algo que gostaria de 
acrescentar neste inquérito? 

É interessante, com certeza poderia ter um 
ou outro ponto que poderia falar ainda 
mais, algumas perguntas são fechadas e 
acabei dando respostas abertas, isso 
porquê conheço o tema e respondi como 
entendi as perguntas ou como gostaria de 
ser perguntado*. 
 
 
 

19. Alguma reflexão ou sugestão 
sobre o assunto em questão? 

Não  
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