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Palavras-chave Turismo em Espaço Rural, obstáculos, expetativas, TER em 

Barcelos 

 

Resumo  O presente trabalho de investigação analisa o Turismo em 

Espaço Rural, mais concretamente no concelho de Barcelos, 

focalizando os aspetos positivos e negativos relacionados com a 

abertura deste tipo de alojamento. Uma revisão bibliográfica 

possibilita a compreensão do contexto do Turismo em Espaço 

Rural, assim como a sua evolução no decorrer dos últimos anos 

até à actualidade. Além disso, permite também a compreensão 

do Turismo em Espaço Rural através da abordagem das suas 

potencialidades como instrumento de desenvolvimento.  

 Tomando por base as reflexões expostas, são elaboradas um 

conjunto de questões a serem colocadas aos proprietários dos 

estabelecimentos rurais do concelho de Barcelos. A entrevista 

dirigida aos proprietários dos quatro estabelecimentos 

entrevistados contém informação acerca dos principais 

obstáculos, apoios, incentivos, estímulos e sucessos de um 

processo nem sempre fácil e ao alcance de qualquer iniciativa. 
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Abstract  The present dissertation analyses rural tourism in the 

Barcelos municipality. This work focuses on both the 

positive and negative aspects related to this tourist 

accommodation type.  

A bibliographic review allows us to understand the context 

of rural tourism and its evolution, since the past few years 

until the present day. In addition, this dissertation will 

address the potential of this tourism as a tool of 

development.  

In the empirical part of this dissertation, a group of 

questions were asked to owners of rural tourism 

establishments in the Barcelos municipality. The 

interviews contain information about the main obstacles, 

supports, promotions, incentives and successes in this 

process, which is not always easy to accomplish. 
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