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tema central desta edição é a investigação realizada no Brasil e em

Portugal acerca do Turismo e do Envelhecimento. Publicamos três

artigos científicos a apresentar na Conferência Internacional sobre

«Tourism and Ageing», a realizar entre 26 e 29 de novembro, organizada

pelo ISCTE-IUL no Centro de Congressos do Estoril, em Portugal. Por essa

razão, incluímos nesta edição, pela primeira vez, a publicação de um arti-

go em inglês.

O tema da conferência é crucial para o desenvolvimento de um segmen-

to de importância crescente no turismo, que é, nesta edição da revista, anali-

sado em três óticas: a da promoção do turismo sénior via participação em

maratonas, a dos quatro nichos no turismo sénior europeu, e o da relação

entre turismo e universidades seniores.

A edição chama ainda a atenção para a importância crescente do volun-

tariado empresarial, enquadrando-o como ferramenta de responsabilidade

social das empresas.

Finalmente, em destaque um artigo sobre o papel da identidade organi-

zacional nos significados de lealdade no trabalho do economista, cientista

social e politólogo alemão Albert Otto Hirschman, a partir de uma amostra

de militares da Marinha de Guerra portuguesa.

A partir desta edição, procede-se à alteração das Normas de Publicação,

ampliando-se a extensão máxima dos artigos, estudos e casos aceites para

submissão para 40 mil caracteres e passando a revista a aceitar con-

tribuições em três línguas – português, espanhol e inglês. Introduziram-se,

também, normas de boas práticas do Committee on Publications Ethics

(COPE).

«A partir desta
edição, a revista
passou a aceitar

contribuições
em três línguas –

português, espanhol
e inglês –

e introduziram-se
normas de boas

práticas éticas.»

«O tema central
desta edição
é a investigação
realizada no Brasil
e em Portugal
acerca do Turismo
e do Envelhecimento.»
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