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CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO 

1.Propósitos e objetivos de investigação 

A temática do presente trabalho relaciona-se com o turismo em espaço rural enquanto 

meio potenciador do desenvolvimento local, tendo em conta todo o complexo processo 

de abertura de uma unidade de alojamento local por parte dos empresários na área. No 

sentido de buscar uma resposta para o panorama vivido pelos empresários do turismo 

em espaço rural, o trabalho apoia-se teoricamente na explanação dos parâmetros mais 

amplos do turismo até ao surgimento do turismo especificamente rural em Portugal. Por 

forma a compreender o fenómeno turístico em áreas rurais é feita uma abordagem 

teórica às alterações que este tipo de turismo veio a sofrer, e ao modo de como é 

possível potencializar as áreas rurais através do desenvolvimento rural. Segundo 

Moreira (1994), a compreensão dos contributos do fenómeno turístico nestes locais é 

primordial no sentido em que a dinâmica é recuperada e existe um retorno local 

altamente benéfico, não só para o território como para a população que aí reside. Exaltar 

os valores tradicionais, e impor o fenómeno turístico num determinado território 

constitui desta forma uma saída eficaz para a revitalização da economia local, e 

crescimento global da comunidade. (Moreira, 1994) 

 

O sentido de empreendedorismo na área do turismo rural é palavra-chave, na medida em 

que determina a maior ou menor dinamização dos espaços rurais. Atualmente 

deparamo-nos com um cenário difícil, de acordo com estudos ligados a burocracias e 

apoios locais a estas iniciativas. Neste sentido, o trabalho incidirá sobre o estudo mais 

detalhado do concelho de Barcelos no que concerne ao parâmetro referido. De forma a 

proceder ao estudo torna-se primeiramente necessário adquirir algumas noções 

referentes ao perfil de oferta, como saber quando se iniciou a atividade, a base da 

estratégia comercial, e qual o número de empresários que aderiu a processos de 

certificação dos seus estabelecimentos.  
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Torna-se importante abranger de igual modo dados relacionados com questões de 

investimento e recursos de financiamento, com o objetivo de adquirir noções sobre a 

recorrência a apoios e sistemas de incentivos por parte dos empresários. 

Por último, obter respostas relacionadas com perspetivas futuras e expetativas dos 

empresários é importante, no sentido de entender como futuramente os proprietários 

destes estabelecimentos rurais pretendem enfrentar o negócio e o que esperam de 

possíveis apoios e incentivos à projecção de novas ideias na área do turismo em espaço 

rural. 

Tendo em conta as incidências do estudo, o objetivo geral do presente trabalho é 

compreender as dificuldades que os empresários da área atravessam, e que soluções 

podem ser tomadas de modo a amenizar esse mesmo conjunto de obstáculos. 

 

Tendo em conta o grau de dificuldade que têm vindo a enfrentar os empresários na área 

do turismo em espaço rural, realizar-se-á um estudo neste âmbito no concelho de 

Barcelos a empresários que integram esta área de negócio. O trabalho elaborado 

pretende dar resposta à seguinte questão de partida:  

“Quais as dificuldades de um empresário de uma unidade de turismo 

rural/alojamento local – entre desencantos e satisfações como sobrevivem os 

candidatos a empresário?” 

No sentido de dar resposta à questão estipulada, e depois de explanar diferentes tópicos 

e conceitos relativos ao fenómeno turístico, compreendendo assim o panorama ligado ao 

turismo em espaço rural, proceder-se-á à exposição dos resultados obtidos através do 

estudo realizado. O estudo consiste em entrevistas realizadas a empresários do concelho 

de Barcelos. Deste modo, será assim possível criar um quadro dos principais obstáculos, 

apoios, incentivos, estímulos e sucessos de um processo nem sempre fácil e ao alcance 

de qualquer iniciativa.  

A natureza do tema em questão é importante na medida em que possibilita a 

compreensão do Turismo em Espaço Rural na perspetiva dos empresários do concelho. 

Um olhar actualizado sobre a forma como são geridas iniciativas e apoios locais a este 

tipo de projectos e perceber a maior ou menor expetativa futura em relação ao mesmo. 
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2. Estrutura e metodologia adotada 

A presente dissertação segue um percurso recorrente neste tipo de trabalhos, 

apresentando uma parte teórico-sistemática e outra de natureza empírica assente na 

leitura analítica de dados e sequente apresentação de conclusões. Assim, tendo em conta 

esse quadro metodológico, a dissertação apresenta-se estruturada em duas partes: i) uma 

primeira, onde procede-se um enquadramento teórico, por via da revisão da literatura 

pesquisada e analisada no processo; ii) e uma segunda, onde se procede ao estudo 

empírico, com vista à recolha de dados assente na técnica da entrevista em 

profundidade, não tanto pela extensão da amostra, mas sim considerando o nível da 

inquirição intensiva.  

Com base no apresentado, passo a explicitar os lineamentos que estruturam cada 

uma das partes da dissertação em análise: 

1ª Parte: Revisão da Literatura 

A primeira parte da dissertação, como já foi referido, pauta-se fundamentalmente 

pelo enquadramento teórico, assente nas informações recolhidas e assimiladas na leitura 

da bibliografia académica pesquisada:  

i)  Breve abordagem sobre as alterações ocorridas no século XX e a sua 

importância a nível do turismo; 

ii)  Surgimento de um tipo de turismo alternativo; 

iii)  Transformações sucedidas no contexto rural; 

iv)  Contextualização histórica do turismo rural em Portugal; 

v)  Diferentes áreas de atuação do Turismo em Espaço Rural; 

vi)  Modalidades de alojamento TER segundo a legislação portuguesa; 

vii)  Distribuição geográfica do TER; 

viii)  Análise do perfil de oferta TER pelo IESE. 

Em suma, pretende-se sistematizar, com base em saber constituído, conceitos e teorias 

relacionados com a temática em pesquisa. Para além disso, pretende-se identificar 

pontos fulcrais que se revelarão coadjuvantes fundamentais na realização do estudo 
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empírico, nomeadamente dados relevantes acerca de parâmetros que caracterizam o 

perfil da oferta do TER em Portugal, dados relativos à gestão dos estabelecimentos, 

investimento e recursos de financiamento dos estabelecimentos TER e perspetivas 

futuras por parte dos empresários. Os resultados do estudo levado a cabo pelo Instituto 

de Estudos Socioeconómicos é importante para perceber também o modo como os 

empresários da área sobrevivem no seio da indústria turística, e como os apoios locais 

respondem ou não a este nicho de mercado. 

 

2ª Parte: Estudo Empírico 

Numa primeira fase, procedeu-se à recolha de dados feita através de levantamentos em 

fontes secundárias (documentais, bibliográficas e estatísticas). Os dados que aí foram 

selecionados/recolhidos desempenharam um papel muito importante na elucidação do 

problema de pesquisa, pois permitiram a construção de ideias sustentadas e selecção de 

determinados caminhos de investigação em detrimentos de outros.  

Numa segunda fase foi feita a recolha de dados primários, através da técnica da 

“entrevista de aprofundamento”, que será abordada com maior detalhe posteriormente, 

com base numa amostra constituída por empresários que concluíram o processo de 

abertura de uma unidade de alojamento rural no concelho de Barcelos, o que permitiu 

obter informação pormenorizada sobre o tema e analisar as experiências, motivações, 

obstáculos e estímulos subjacentes ao grupo em estudo.  
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CAPÍTULO II. Enquadramento Teórico 

1. Linhas de Evolução do Turismo 

No presente capítulo serão expostas algumas linhas da evolução histórica do Turismo. 

Primeiramente será explicada a importância do século XX no turismo em geral, e os 

seus contributos. Posteriormente a abordagem teórica recairá sobre o surgimento do 

Turismo em Espaço Rural, culminando na sua evolução crescente em Portugal.  

Apesar do desenvolvimento da ciência e ideias democráticas ter concedido ao século 

XX, uma posição de evidência na história do turismo, só após a II Grande Guerra 

Mundial a Europa entrou num ciclo de desenvolvimento favorável muito em especial 

com o incremento da utilização do avião como novo meio de transporte. Com a criação 

da Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA), o direito aéreo passa a ser 

regulamentado. Na segunda metade do século XX a actividade turística alcançou a sua 

expansão máxima pelo mundo inteiro. Nesta altura verifica-se o aumento do número de 

atividades ligadas ao turismo de alojamento e à organização de viagens a exemplo de 

agências de viagens em resposta ao crescimento da procura de destinos turísticos. Todas 

as mudanças ocorridas na sociedade conduziram a que um número mais alargado de 

pessoas tivesse acesso a férias, o que levou à conhecida massificação do turismo dos 

destinos mais procurados localizados no Mediterrâneo. O turismo de massas define-se 

como “um turismo colectivo e acessível a uma parte significativa da população dos 

países industrializados. Um turismo reivindicado, institucionalizado, produzido e de 

consequências significativas a nível social, cultural, espacial, económico, político e 

ambiental” (Joaquim, 1994:13) 

Figura 1. O Turismo de Massas 

 

 

 

 

 

 

Turismo de Massas

Consumidores

(Ricos/ Classe 
Baixa/ Média/ 
Novos Ricos)

Produção

- Combustível mais 
económico;

- Voos charter;

- Pacotes viagens;

- Cadeias de hotéis.

Administração

- Uniformidade dos 
hotéis;

- Promoções;

- Cartões de crédito;

- Hotéis e férias 
conceituados.

Tecnologia

- Computador;

- Telefone;

- Fax;

- Internet;

- Sistemas de 
reservas.
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(elaboração própria) 

Como resultado das alterações mencionadas a sociedade assiste a uma crise de valores 

ambientais e consequente aumento da consciência ecológica das populações tanto dos 

países desenvolvidos como daqueles em desenvolvimento. Deste modo, no final da 

década de 80 surge em resposta da crise ambiental que se vivia, a procura de um tipo de 

turismo alternativo ao tão popularmente procurado turismo de sol e praia. Aqui, surgem 

os diversos conceitos de turismo associados à busca do contacto com a natureza e 

vivência de novos valores, o qual abordaremos detalhadamente nos tópicos que se 

seguem.  

No âmbito do novo paradigma social, surge um tipo de turismo diferente do recorrente 

turismo de massas, mais comummente conhecido de ‘sol e praia’. Perante um panorama 

social assente em valores altamente consumistas próprios de uma sociedade 

industrializada, o turista sentiu necessidade em procurar destinos alternativos (Neto, 

1985). De acordo com Ribeiro et al. (2001), o turismo precisava desconcentrar-se e 

diversificar-se aproveitando o potencial das regiões e configurar desse modo produtos 

turísticos alternativos. “São relativamente comuns as procuras dirigidas aos espaços 

naturais (parques e reservas) e aos sítios protegidos, às vilas e aldeias de regiões 

periféricas e isoladas, (...), e também aos espaços rurais, com as paisagens, os seus 

campos e gados, os seus lugarejos e aldeias, as suas culturas e tradições (...) ” (Cavaco, 

1995a). De acordo com Moreira, o berço do turismo em áreas rurais foi em França, 

através da “Société de Maisons Rustiques”, fundada em 1898, criada com o objectivo de 

proporcionar o alojamento em meio rural com boas condições de higiene e conforto. O 

turismo em contexto rural foi grandemente impulsionado pelo movimento dos “Gîtes 

ruraux” criado em 1955, e a partir de 1957 com o Tratado de Roma e a Política Agrícola 

Comum (PAC).  

Todos os acontecimentos referidos deram um grande impulso ao turismo em áreas 

rurais, que atinge a sua verdadeira dimensão através do surgimento de uma associação, 

designada “Tourisme en Espace Rural”. Em 1972, o turismo em espaço rural é visto 

como um instrumento de reanimação do meio rural através da publicação do “Manifeste 

du Tourisme en Espace Rural” (Moreira, 1994; Cavaco, 1995b; Joaquim, 1999; Leal, 

2001). A protecção da natureza e a conservação do património encontrava-se na base do 

manifesto. Por outro lado, expunha também a necessidade de “promover a cooperação 
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de base local, a animação assente na autenticidade rural e a comercialização de 

produtos específicos sujeitos a uma imagem de marca” (Joaquim, 1999). 

As primeiras pisadas dadas em França num contexto rural serviram de mote a outros 

países europeus e traçou as características principais do turismo rural. Deste modo, 

tornou-se a actividade turística privilegiada de uma sociedade mais conscienciosa 

ecologicamente e em busca de qualidade de vida (Leal, 2001).  

Por outro lado, uma série de acontecimentos no meio rural sucedem-se, tais como: o 

declínio da actividade agrícola causado pela existência de equipamentos e infra-

estruturas arcaicas; a diminuição do emprego agrícola; o êxodo rural, e 

consequentemente despovoamento e envelhecimento da população rural (Joaquim, 

1999).  

O Programa de Iniciativa Comunitária Leader I veio de certa forma combater a situação 

problemática verificada no contexto rural. A iniciativa tomada surge em 1991 com um 

programa de desenvolvimento rural a nível local que estimulou grandemente o sector do 

turismo (em áreas rurais em particular) na União Europeia em termos financeiros. A 

estratégia na qual se baseia o presente programa “materializa-se no conceito de 

competitividade territorial e envolve: a estruturação dos recursos do território de 

maneira coerente, o envolvimento de diversos atores e instituições, a integração entre 

sectores empresariais numa dinâmica de inovações e a cooperação com outras áreas e 

políticas nos vários níveis do governo.” (Veiga, 2009) 

A primeira fase deste programa decorreu de 1991 a 1994, tendo apoiado 217 projetos 

territoriais, número que cresceu para mil projectos na segunda fase, Leader II, que teve 

lugar de 1994 a 1999. Apesar dos aspectos positivos abarcados pela iniciativa, a mesma 

encontra alguma debilidade no que concerne à dinamização das economias rurais, na 

sua maioria assentes numa fragilidade dos recursos com os quais se pode contar para 

iniciativas do género. Posteriormente ao projecto Leader II entra em acção o projecto 

“Leader +” com término em 2006. O projecto objetivou apoiar o desenvolvimento do 

turismo orientado para acções a favor da qualidade e da sustentabilidade, bem como o 

reforçar o potencial do turismo como fonte geradora de emprego. 

O apoio resultante deste tipo de iniciativas constitui um fator de elevada importância na 

medida em que estimula a actividade turística no meio rural evitando a tendência da 
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recessão rural, potenciando deste modo as diferentes funcionalidades que o meio rural 

possui.  

2. Contextualização histórica do Turismo em Portugal 

2.1. O Turismo Rural em Portugal 

No presente tópico será exposta, primeiramente, uma breve contextualização histórica 

do turismo em Portugal. De seguida, a matéria abordada focar-se-á na descrição mais 

detalhada das fases evolutivas do turismo rural em Portugal.  

Apesar da dificuldade em precisar a data do início do fenómeno turístico em Portugal, 

considera-se que o turismo no país é uma actividade remota que surge posteriormente à 

prática do termalismo. A institucionalização do turismo em Portugal remonta a 1911, 

através do surgimento da Repartição do Turismo, um organismo oficial integrado no 

Ministério do Fomento (Malta, 1996). A instituição das directrizes da actividade 

turística resultou da relevância económica que a actividade turística apresentava no 

plano económico em Portugal, tornando-se desta forma dos primeiros países europeus a 

estabelecer as bases da actividade turística.  

A conjuntura política vivida na Europa na década de 30 abalou o setor do turismo. A 

implantação do Estado Novo em Portugal provocou uma diminuição do interesse pelo 

setor turístico, apesar do surgimento do Plano das Pousadas (Malta, 1996). O setor volta 

ao destaque no período pós II Guerra Mundial, associado ao crescimento económico e 

consequente aumento do poder de compra da população. A par do crescimento 

económico, criam-se programas de desenvolvimento no âmbito do Secretariado 

Nacional de Informação (SNI) através do Fundo de Turismo, designados a promover o 

turismo e a estimular o desenvolvimento da indústria hoteleira e de outras actividades 

relacionadas com o turismo. Dessa forma, foi aprovada a Lei da Hotelaria nº2.073 de 23 

de dezembro de 1954, assim como a fundação de um organismo dirigido ao fomento do 

investimento no setor turístico através da criação da Lei – Base nº2.082 de 4 de Junho 

de 1956. Em 1965 o organismo que até então atuava no âmbito do desenvolvimento do 

investimento no setor dá lugar ao Comissariado do Turismo, actualmente designado 

Direção Geral do Turismo (Malta, 1996; Pereira, 2002). 

Devido às características climáticas e localização geográfica favoráveis, o setor turístico 

em Portugal conheceu um aumento. No entanto, o crescimento verificado caracterizou-
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se pela ausência de planeamentos, que resultaram negativamente a nível patrimonial, 

cultural e da própria natureza. Nos anos que se seguiram ao 25de Abril de 1974, o 

turismo volta a sofrer uma reviravolta, resultado da instabilidade política e consequente 

clima de insegurança vivido. A situação agravada pelo regresso dos portugueses 

pertencentes às ex-colónias que ocuparam grande parte dos estabelecimentos hoteleiros 

contribui de igual forma para a queda do setor turístico. Apesar do período mais 

instável, o turismo volta a ressurgir em 1979, originado pela afluência significativa de 

turistas estrangeiros, a criação do Instituto Nacional de Formação Turística (INFT) e da 

Empresa Nacional de Turismo (ENATUR) (Pereira, 2002). Nos anos oitenta, foi 

estabelecido um novo modelo oficial de desenvolvimento turístico, primeiramente 

através da criação do SIIT, e seguidamente com a elaboração e aprovação do Plano 

Nacional de Turismo (Cavaco, 1999b). Este tipo de programas de incentivos 

financeiros, assentes na concessão de bonificações das taxas de juros contraídas à banca, 

objetivavam incentivar o investimento no setor, assim como alcançar a expansão 

económica (Cavaco, 1999b; Pereira, 2002). Os incentivos foram distribuídos, sendo 

90% encaminhados para Lisboa, Porto e Faro, sendo os restantes 10% distribuídos pelo 

resto do país. Este facto, veio reforçar ainda mais as assimetrias verificadas em Portugal 

(Pereira, 2002). O panorama observado identifica as debilidades do setor, quer em 

termos de oferta como da procura.  

Quadro 1. Debilidades do setor turístico a nível da oferta e procura 

 

Oferta

Diferenciação dos produtos 
turísticos e equipamentos;

Aumento da oferta paralela  e 
concentração no litoral;

Formação profissional dos 
trabalhadores;

Qualidade dos serviços.

Procura

Concentração sazonal;

Dependência dos mercados 
emissores externos;

Reduzida dimensão do mercado 
interno;

Inexistência de promoção de uma 
imagem sólida relativamente a 

outros destinos. 
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 (Elaboração própria, adaptado de Cavaco, 1999) 

 

Em função das debilidades existentes, foi criado em 1986-1989 o primeiro plano 

Nacional de Turismo (PNT). Este Plano constitui a primeira experiência de planeamento 

no âmbito do turismo em Portugal. Os objectivos do plano comportaram uma gestão e 

articulação dos espaços turísticos e não-turísticos e do seu ordenamento. A gestão por 

sua vez baseava-se num desenvolvimento sustentável, e na defesa da qualidade ao nível 

dos serviços prestados e da formação (Malta, 1996).  

De modo a dar continuidade ao Plano Nacional foram criadas quatro parâmetros com 

usos e utilidades turísticas distintas.  

Quadro 2. Parâmetros do ordenamento gerados pelo PNT 

R
eg

iõ
es

 

Ordenamento turístico O melhor aproveitamento dos 

recursos permitiria incitar um 

desenvolvimento turístico 

significativo. Ex.: Algarve 

 Aproveitamento turístico Recursos adaptados a programas 

específicos nas áreas: do ambiente; 

história; monumentos e cinegética. 

Ex.: Vale do Douro 

 Pólos de desenvolvimento 

turístico 

Forte concentração de recursos e 

equipamentos. Ex.: Costa do 

Estoril/Sintra 

 Eixos de desenvolvimento 

turístico 

Através da: 

- Criação de equipamentos; 

-Recuperação e lançamento de 

programas de animação. 

Podem considerar-se determinantes 

para o desenvolvimento turístico. 

Ex.: Chaves, Vila Real, Régua 

   

(Elaboração própria, adaptado de Cavaco 1999 e Pereira, 2002) 
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A partir dos parâmetros indicados ficaram estipuladas as bases essenciais para o 

desenvolvimento turístico em Portugal, mais especificamente nas regiões 

desfavorecidas do interior. No entanto, as bases orientadoras do plano foram postas de 

parte, servindo apenas para suportar a subsidiação. Além disso, na prática o plano não 

seguiu as linhas orientadoras definidas inicialmente, ficando assim sem efeito.  

A esta primeira experiência no contexto dos incentivos financeiros juntam-se outros 

programas de incentivo como o Sistema de Incentivo Financeiro ao Investimento no 

Turismo (SIFIT I) com a vertente de subsídios e linhas de crédito específicas. Seguem-

se o SIFIT II e o SIFIT III. Ao nível do turismo rural todos os sistemas de incentivo 

financeiro geram um impacto direto no turismo, favorecendo indiscutivelmente a oferta 

do setor. O Plano de Desenvolvimento Regional (1994-1999) também foi desenvolvido 

com base na seguinte conjectura: “Preparar Portugal para o século XXI é o grande 

projecto nacional que deverá mobilizar os Portugueses na presente década, numa 

atitude voluntarista e decidida para a construção de uma base económica e social 

sustentada, que torne possível uma aproximação acelerada e duradoura do País aos 

padrões europeus”(PDR, 1999). O Plano de Desenvolvimento Regional consistiu na 

apresentação de uma proposta portuguesa para a negociação com instâncias 

comunitárias ligadas ao uso de recursos. Aqui o turismo constitui um dos eixos 

estratégicos para a expansão económica. O objetivo do plano foca-se no reforço da 

competitividade por forma a garantir um crescimento sustentado que passe pela 

melhoria de diversos aspetos.  

Figura 2. Objetivos do PDR (Plano de Desenvolvimento Regional).  

 

 

 

 

 

 

(Elaboração própria, adaptado PDR, 1999) 

ATRAVÉS 

OBJETIVO PDR

Melhoria da qualidade 
de oferta

Diversificação de 
produtos

Diversificação de 
mercados

Melhoria da 
qualificação dos 

recursos humanos

Reforço da 
competitividade 

turística - de forma a 
garantir um 
crescimento 

sustentado do setor
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O Plano de Desenvolvimento Regional constitui um importante instrumento para o setor 

turístico na medida em que foram obtidos mais apoios a nível financeiro e institucional, 

o que promoveu a sua expansão em Portugal. Portugal tornara-se então um dos destinos 

europeus mais concorridos desde a última metade do século XX, onde assumira grande 

importância económica. O turismo passou a contribuir para a economia através da 

entrada de divisas, que contribuíram para a geração de rendimentos, criação de 

emprego, além do desenvolvimento de outras actividades económicas (Eusébio, Castro 

e Costa, 2000).  

O surgimento do turismo em contexto rural ocorreu de forma semelhante a outros países 

europeus. Era inicialmente praticado pelas classes mais afortunadas que elegiam o 

campo como lugar de repouso, ocupando o seu tempo nas suas residências no meio 

rural. À medida que o turismo foi-se expandindo e tornando-se assim acessível às 

demais classes sociais a preferência pelo campo como destino turístico também 

aumentou. Primeiramente este tipo de lazer era associado à prática do termalismo e do 

climatismo como vertentes do turismo em contextos rurais (Moreira, 1994). Apesar da 

recorrência a estes destinos as áreas rurais portuguesas sofreram um forte 

despovoamento resultado do êxodo rural, que conduziram a migrações em grande 

dimensão para as zonas litorais e para o estrangeiro. Juntamente ao êxodo rural, existia 

uma despromoção agrícola, ou seja, a actividade agrícola representava muitas vezes um 

trabalho realizado muito esporadicamente pelos agricultores. Estas situações focavam as 

desigualdades acentuadas entre as áreas urbanas e rurais.  

No entanto assistimos a uma importante transição de um conceito e modelo de 

desenvolvimento designado de modelo neoliberal para um modelo alternativo. 
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Figura 3. Modelo neoliberal – políticas agrárias ligadas ao produtivismo e utilitarismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: O potencial do turismo em espaço rural para o desenvolvimento dos territórios – Novos conceitos 

e novos modelos de desenvolvimento, Moreira, 1994) 

Figura 4. Modelo alternativo – políticas rurais territorializadas e focalizadas nos 

problemas e nas expetativas locais 

 

 

 

 

 

 

Características 

- Desenvolvimento rápido    - Concentração nos produtos 

-Pequena integração setorial    - Concentração espacial 

-Pequena integração das economias locais  - Turismo de massas 

- Regulação pelo mercado    - Não inclusão das populações 

-Dependência económica do exterior  - Sustentabilidade não considerada 

- Elevada mobilização dos recursos   - Coesão social não relevante 

- Territórios do turismo standartizados 

 

 

Características 

- Desenvolvimento de ritmo mais lento  - Diversificação dos produtos 

- Forte integração setorial   - Descentralização espacial 

- Forte integração das economias locais  - “Niche tourism” 

- Regulação pública    - Turistas exigentes e conhecedores 

- Desenvolvimento endógeno   - Interação turistas-residentes 

- Mobilização de recursos moderada  -Preocupação com a sustentabilidade 

- Inovações turísticas    - Ética e justiça social 
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(Fonte: O potencial do turismo em espaço rural para o desenvolvimento dos territórios – Novos conceitos 

e novos modelos de desenvolvimento, Moreira, 1994) 

 

Numa tentativa de fazer ressurgir o meio rural, caracterizado pelo êxodo rural, 

despromoção agrícola e falta de investimento foram adotadas novas estratégias que 

representassem oportunidades económicas para o meio e uma forma de reanimação do 

espaço rural (Ribeiro, Freitas e Mendes, 2001).  

 

Segundo Moreira (1994), o turismo em espaço rural atua em três grandes áreas-chave 

para o desenvolvimento rural ou territorial, a saber:  

i) O desenvolvimento do potencial endógeno com o propósito de revitalizar e 

diversificar o setor económico, assim como a geração de emprego sem menosprezar os 

fatores qualidade e quantidade, e por fim o restabelecer da noção de empreendedorismo; 

ii) Além do fomento do potencial endógeno, outra das áreas-chave para o 

desenvolvimento rural baseia-se na contextualização do desenvolvimento económico 

assente no conceito de sustentabilidade e de ordenamento do território, gerando no seio 

deste panorama de sustentabilidade a competitividade do setor; 

iii) Por último o desenvolvimento rural será um meio de promoção da coesão e inclusão 

social como forma de resolver questões de pobreza e desigualdades comummente 

vividas em contextos rurais, como será explanado mais adiante. 
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A combinação destas três áreas-chave com vista à revitalização do meio rural resulta 

num quadro de benesses altamente importantes para o meio rural renascer. Através do 

desenvolvimento do potencial interno de cada área rural é possível: 

 Reforçar os fluxos económicos externos, não só através do setor turístico, mas 

também dos programas de desenvolvimento rural e do turismo; 

 Promover a diversificação funcional dos locais; 

 Possibilitar a manutenção das explorações agrícolas; 

 A criação de emprego de acordo com a procura turística; 

 Fazer parte integrante do potencial demográfico; 

 Promover a origem de novos serviços locais; 

 Viabilizar e revigorar a produção artesanal; 

 Promover o empreendedorismo local, assim como os valores da criatividade e 

inovação. 

 

Por sua vez, o desenvolvimento em áreas rurais associado ao conceito de 

sustentabilidade permitirá: 

 Promover a recuperação do património construído; 

 Revalorizar o património cultural e natural, promovendo a sua recuperação; 

 Reforçar a marca distintiva do meio rural associando-o ao seu valor harmonioso; 

 Reforçar e dinamizar a produção artística e cultural local; 

 Promover a valorização da população residente, reforçando a sua auto-estima; 

 Dar ênfase aos valores da sustentabilidade como fator competitivo determinante 

dos destinos. 
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Por último, e não sendo um fator despiciente em comparação com as outras áreas chave 

aqui referenciadas, a existência de uma coesão social aliada ao turismo em espaço rural 

possibilitará:  

 Promover a integração dos idosos, na medida em que serão valorizados os 

saberes tradicionais locais; 

 Além da inclusão da terceira idade, o turismo rural promoverá a inclusão das 

mulheres ao viabilizar pequenas empresas prestadoras de serviços às unidades de 

turismo em espaço rural ou de empresas ligadas ao artesanato; 

 A inclusão dos jovens não é menos importante neste contexto de 

desenvolvimento, uma vez que, facilitará a criação de novas necessidades a nível 

de competências e novas oportunidades de negócio; 

 E, favorecerá o sentido de cooperação e o bonding capital (valor implícito das 

conexões internas e externas de uma rede social – permite que algo seja 

potenciado e a comunidade possa beneficiar pela cooperação de todas as suas 

partes.) 

 

Em Portugal, o turismo rural recebe a designação oficial de turismo em espaço rural 

(TER) e é caracterizado por um “...conjunto de atividades, serviços de alojamento e 

animação a turistas, em empreendimentos de natureza familiar, realizados e prestados 

mediante remuneração, em zonas rurais” (Decreto-Lei nº 54/2002, Artigo 1º). Licínio 

Cunha realça para a perspetiva da ”utilização dos fatores naturais, culturais e sociais” 

que são próprios destas zonas rurais, e a “recusa do carácter urbano das construções ou 

equipamentos” que se encontram ao dispor da atividade turística. 

O TER surgiu pela primeira vez em Portugal no ano de 1978, em quatro zonas-piloto: 

Ponte de Lima, Vouzela, Castelo de Vide e Vila Viçosa. Era designado na altura por 

turismo de habitação e assentava sobretudo na recuperação de casas senhorias antigas, 

nomeadamente os solares e as casas apalaçadas, sendo posteriormente utilizadas, pelos 

seus proprietários, para receber e alojar turistas em meio familiar. A oferta deste tipo de 

alojamentos começou assim a crescer e a desenvolver-se, expandindo-se a outras áreas 

do país. Um dos principais impulsionadores do turismo rural português foi, e continua a 

ser, a TURIHAB – Associação de Turismo de Habitação. Esta associação foi fundada 

em Ponte de Lima, em 1983, com o objetivo de fomentar a recuperação e preservação 
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das casas antigas, bem como o património, a cultura e as tradições a elas associadas. 

Dez anos depois, em 1993, a associação criou a marca comercial “Solares de Portugal”. 

Nesse mesmo ano organizou também o I Encontro Nacional de Turismo de Habitação, 

onde se reconheceu que o turismo de habitação contribuía de forma importante para o 

desenvolvimento turístico regional e para o apoio dos proprietários das casas antigas – 

pelo que a TURIHAB se assumiria como a cooperativa que defenderia todos os 

interesses comuns.  

Em 1986, surgiu o conceito legal de turismo em espaço rural, que foi distinguido em 

três modalidades diferentes na legislação, sendo elas o turismo de habitação, o turismo 

rural e o agroturismo. Este reconhecimento, em termos legais, surgiu com três 

objetivos, a saber: i) estimular e promover a defesa do património histórico e cultural, 

ii) articular a oferta de alojamento turístico com as tradições de hospedagem rural e, iii) 

contribuir para o desenvolvimento económico das regiões e para o aumento da 

qualidade de vida das populações (Mesquita, 2011).  

Em 2009, a TURIHAB criou mais uma marca comercial – “Casas no Campo”, baseada 

na oferta de um turismo rural com mais privacidade, focalizado em casas independentes 

para uso exclusivo de uma família ou de um pequeno grupo de pessoas.  

A legislação portuguesa distinguiu sete modalidades diferentes de alojamento TER, 

concretamente: 

i) Turismo de habitação, que consiste na hospedagem em casas antigas 

particulares com valor arquitetónico, histórico e artístico (solares e casas 

apalaçadas),  

ii)  Turismo rural, que consiste na hospedagem em casas rústicas particulares, 

cujas características se integrem na arquitetura típica regional, 

iii)  Agroturismo, centrado na hospedagem prestada em casas particulares 

integradas em explorações agrícolas e onde os turistas podem participar na 

atividade agrícola que aí se realiza, 

iv)  Turismo de aldeia, ligado à hospedagem num conjunto de casas numa aldeia, 

v)  Casas de campo, orientadas para a hospedagem prestada em casas particulares 

situadas em zonas rurais,  

vi)  Hotéis rurais, modalidade de alojamento focalizada na hospedagem em 

estabelecimentos hoteleiros situados em zonas rurais e, finalmente,  
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vii)  Parques de campismo rurais - acampamentos em terrenos integrados ou não 

numa exploração agrícola.  

No entanto, com as alterações no quadro legislativo entrou em vigor uma nova lei 

referente a uma nova tipologia dos empreendimentos turísticos como será abordada na 

matéria seguinte. 

 

Quadro 3. Evolução do mundo rural 

1º Fase – Sociedade rural tradicional – 

autarquia parcial 

- Minimização de intercâmbios; 

 - Atividades agrárias de cariz familiar; 

 - Atividades artesanais. 

2º Fase – Especialização agrária e 

produtiva - acessibilidades 

- Abertura ao exterior com integração 

vertical; 

 - Empobrecimento funcional; 

 - Crescente imbricação rural/urbana. 

3ª Fase – “Urbanização” do mundo 

rural – difusão plena do urbano 

- Lógicas urbanas na produção do espaço 

rural; 

 - Novas funções como o turismo; 

 - Consciência da necessidade de um novo 

modelo de desenvolvimento. 

 

(Fonte: O Potencial do Turismo em Espaço Rural para o Desenvolvimento dos Territórios, Moreira, 

2009) 

3. Distribuição geográfica do TER em Portugal 

Apesar do elevado crescimento que a oferta do turismo rural tem registado em Portugal, 

verifica-se que existe uma distribuição bastante desigual e irregular pelas diferentes 

regiões do país. Segundo Ribeiro (2001), e seguindo os dados da Direção Geral do 

Turismo apresentados pelo autor, o número de estabelecimentos TER apresentou um 

crescimento médio anual de 12,4% entre 1984 e 2003, passando de 103 para 936 

unidades, que se concentram sobretudo na região Norte.  
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O quadro 4 representa o número de estabelecimentos existentes, por modalidade e por 

região. De acordo com as alterações legislativas, a tipologia dos empreendimentos 

turísticos passa a ser constituída por quatro grandes categorias principais, a saber: 

Hotelaria, Turismo no Espaço Rural, Turismo de Habitação e Alojamento Local. É 

importante referir que a categoria de Hotelaria abrange apenas estabelecimentos 

hoteleiros, como Hotéis, Hotéis-apartamento e Pousadas, Apartamentos e Aldeamentos 

Turísticos. Por sua vez, o Turismo em Espaço Rural compreende as categorias de agro-

turismo, casas de campo, Hotéis rurais e outros TER. A subcategoria referente a outros 

TER inclui as modalidades Turismo Rural e Turismo de Aldeia (estabelecimentos ainda 

não reconvertidos) e outros similares. Quanto à categoria do Alojamento Local, este 

inclui o alojamento local assim como estabelecimentos de modalidades extintas mas 

ainda não reconvertidos. 

 

3.1. Número de Estabelecimentos TER por região e modalidade (2012) 

 

 

Segundo os dados mais recentes do Turismo de Portugal, em 2012, Relativamente ao 

Alojamento local e TER+TH, verifica-se que o Norte do país apresentava, a 31-07-

2012, um maior número de unidades: 285 estabelecimentos de Alojamento Local e 406 

de TER+TH. As regiões Centro e Alentejo por sua vez reuniam, em 2012, cerca de 200 

estabelecimentos TER cada, e com um menor número de unidades desta tipologia, 

encontravam-se as regiões de Lisboa e Algarve. 

 

 
 

Turismo no 

Espaço Rural 
  

Turismo 

de 

Habitação 

Alojamento 

Local (2) 

Total 

TER 

e TH 
Agro-

turismo 

Casas de 

Campo 

Hotéis 

Rurais 

Outros 

TER 

(1) 

Norte 55 157 26 72 96 285 406 

Centro 21 81 17 31 59 258 209 

Lisboa 7 19 4 5 13 155 48 

Alentejo 36 91 12 29 28 124 196 

Algarve 7 20 5 9 1 164 42 

Continente 126 368 64 146 197 986 901 

Quadro 4 – Número de estabelecimentos TER por região e modalidade, em 2012. Fonte: 

elaboração própria. Dados: TP 
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Ainda considerando TER+TH, as Casas de Campo e o Turismo de Habitação compõem 

a maioria deste universo de estabelecimentos. 

O facto de Lisboa ser uma região bastante mais urbana e, por conseguinte, menos 

propícia ao desenvolvimento do turismo rural; enquanto o Algarve, por sua vez, investe 

sobretudo no turismo balnear pode justificar o menor número de estabelecimentos 

nestas duas regiões. A oferta TER está, pois, mais concentrada precisamente nas regiões 

onde o turismo se encontra menos desenvolvido, afirmando-se assim como um 

“complemento ao turismo tradicional” de sol e mar (Mesquita, 2009).  

3.2. Capacidade de alojamento em camas (2012) 

Relativamente à capacidade de alojamento em camas, Portugal usufrui um total 51 919 

camas. A concentração mais elevada de alojamento em camas aponta para a região 

Norte, Centro e Algarve, das quais 15 499 camas correspondem à região Norte. As 

restantes regiões representadas no gráfico (Lisboa e Alentejo) constituem o conjunto de 

regiões com menor número de alojamento em camas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Turismo no 

Espaço Rural 
  Turismo 

de 

Habitação 

Alojamento 

Local  

Total 

TER e 

TH 
Agro-

turismo 

Casas de 

Campo 

Hotéis 

Rurais 

Outros 

TER  

Norte 777 1392 855 842 1249 10 384 5 115 

Centro 293 833 559 355 779 10 050 2 819 

Lisboa 78 179 160 33 217 7 602 667 

Alentejo 596 1186 473 375 510 3 746 3 140 

Algarve 103 269 180 170 22 7 652 744 

Continente 1847 3859 2227 1775 2777 39 434 12 485 

Quadro 5 – Capacidade de alojamento em camas, em 2012. Fonte: elaboração própria. Dados: TP 
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3.3. Estimativa de dormidas (2012) 

No que concerne a uma estimativa de dormidas TER, a região Norte, Alentejo e Centro 

são as regiões mais representativas, constituindo o grupo de regiões com maior número 

de dormidas. O Norte apresenta 5817 dormidas, sendo assim a região onde se 

concentraram o maior número de dormidas, enquanto as regiões de Lisboa e Algarve 

são as menos representativas no que respeita ao número de dormidas. 

 

 

 

 
 

Turismo no 

Espaço Rural 
  Turismo 

de 

Habitação 

Alojamento 

Local  

Total 

TER e 

TH 
Agro-

turismo 

Casas de 

Campo 

Hotéis 

Rurais 

Outros 

TER  

Norte 45 92 63 61 71 702 5 115 

Centro 15 57 47 23 36 641 2 819 

Lisboa 3 21 14 2 16 1010 667 

Alentejo 39 91 39 20 15 244 3 140 

Algarve 13 26 20 16 3 624 744 

Continente 115 286 182 122 140 3 221 845 

Gráfico 1 – Capacidade de alojamento em camas, em 2012. Fonte: elaboração 

própria. Dados: TP 

Quadro 6 – Estimativa de dormidas, em 2012. Fonte: Elaboração própria. Dados: TP 
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Gráfico 2 – Estimativa de dormidas, em 2012. Fonte: Elaboração própria. Dados: TP 
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4. O Perfil de oferta TER; Elementos de gestão; Investimento e recursos de 

financiamento – Instituto de Estudos Sócio-Económicos (IESE). 

De seguida à abordagem geográfica serão expostos resultados obtidos através do estudo 

de caracterização do Turismo no Espaço Rural e do Turismo de Natureza em Portugal 

desenvolvido tecnicamente pelo Instituto de Estudos Sócio-Económicos (IESE). De 

realçar que o estudo aqui abordado é o mais recente no que concerne à avaliação dos 

parâmetros enunciados. O estudo desenvolveu-se numa fase particularmente rica a nível 

de envolvências/incidências de desenvolvimento futuro das actividades de turismo em 

espaço rural e de Turismo de Natureza em Portugal.  

Figura 5. Objetivos centrais do estudo de caracterização do TER em Portugal 

 

(Fonte: Estudo de Caracterização do Turismo no Espaço Rural e do Turismo de Natureza em Portugal, 

IESE, 2008) 

 

Os objectivos de maior relevância que compõem o estudo, são: 

- O conjunto de indicadores que mostram a existência de um progresso na consolidação 

das actividades de turismo em espaço rural e turismo de natureza em várias regiões, 

caracterizadas pela preocupação com a conservação dos valores ambientais.  

- A renovação de parâmetros importantes da rede de estabelecimentos, tais como, 

recuperação, conservação, entrada de novas unidades, que torna necessária a análise de 

factores de risco para o mundo rural e natureza, mas também para a conjuntura técnico-

económica dos estabelecimentos. 
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- Avaliar o conjunto de legislações e regulamentos na qual assenta a dinâmica dos 

estabelecimentos.  

- Dissecar as disponibilidades de enquadramento de projectos e iniciativas, 

nomeadamente através de sistemas de incentivo e mecanismos de financiamento 

existentes.  

A abordagem aqui focada que mais importa ao objetivo do trabalho aponta 

essencialmente dois dos tópicos referidos anteriormente: os resultados referentes à 

avaliação do quadro regulamentar e legislativo no contexto turístico, assim como a 

análise dos diferentes sistemas de incentivo e estruturas de financiamento ao dispor dos 

proprietários de um estabelecimento turístico.  

O universo estatístico do estudo realizado avaliou todos os estabelecimentos TER, nas 

suas distintas modalidades de Turismo de Habitação (TH); Turismo Rural (TR); Agro-

Turismo (AT); Casas de Campo (CC); Turismo de Aldeia (TA); Hotel Rural (HR) E 

Parque de Campismo Rural, tal como todos os estabelecimentos TN, nas seguintes 

modalidades: Casas-Abrigo; Centros de Acolhimento e Casas de Retiro. 

Gráfico 3. Distribuição do Nº de inquéritos a hóspedes recebidos, por modalidades de 

TER/TN  
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Parque Campismo Rural
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(Fonte: Estudo de Caracterização do Turismo no Espaço Rural e do Turismo de Natureza em Portugal, 

IESE, 2008) 

No que refere às unidades TER, o universo de estudo abrange as unidades classificadas 

e em atividade em dezembro de 2007. Em relação às unidades TN a data de 

classificação corresponde ao ano de 2008, face à nova classificação dos 

estabelecimentos pelo Turismo de Portugal.  

O seguinte quadro constitui o universo de partida das unidades TER/TN a inquirir no 

estudo. 

 

Quadro 7. Estabelecimentos TER/TN 

 

 

 

 

 

 

O universo de estabelecimentos TER/TN classificados no Continente é constituído por 

1.101 unidades. O universo de partida do estudo apresentou como base 1.085 

estabelecimentos, na medida em que não foram considerados 16 estabelecimentos com 

actividade suspensa. Globalmente, o universo de referência do Estudo, considera ainda 

os estabelecimentos classificados nos Açores e na Madeira, sendo em termos globais 

composto por 1.231 unidades, universo-base face ao qual a amostra recolhida 

corresponde a uma cobertura de aproximadamente 35% dos estabelecimentos TER/TN 

classificados. 
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Quadro 8. Estabelecimentos TER. Comparação entre o universo considerado no estudo 

e o universo de estabelecimentos constante nas Estatísticas do Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Perfil da oferta TER  

De acordo com o estudo levado a cabo pelo IESE os elementos com maior relevância 

que vão ser expostos no presente trabalho, que caracterizam a oferta do turismo em 

espaço rural e turismo de natureza são: o início da atividade; a estratégia comercial e 

aderência a processos de certificação. 

Relativamente ao início da atividade, cerca de um em sete estabelecimentos iniciou a 

atividade TER/TN antes da década de noventa. Ainda assim, grande parte das unidades 

que responderam ao estudo, representando 57,6%, aponta o início da atividade a partir 

do ano 2000, com valores superiores à média nas regiões Centro, Algarve, Açores e 

Madeira.  

No que respeita ao parâmetro da estratégia comercial, os meios mais utilizados pelos 

estabelecimentos de acordo com as respostas distribuídas são a internet com a 
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percentagem 85%, correspondendo os valores superiores ao Algarve e Regiões 

Autónomas. As brochuras e guias turísticos seguem-se representando 70% e 52,5% 

respectivamente, sendo que um terço dos estabelecimentos refira a participação em 

feiras ou eventos promocionais (metade das respostas obtidas no Algarve e Madeira).  

 

Em relação aos processos de certificação, apenas um em cada quatro estabelecimentos 

possui certificado de qualidade, e na maior parte dos casos, obtida entre 2006 e 2008. A 

maioria dos estabelecimentos certificados concentra a região Norte, Madeira e Açores.  

 

4.2. Elementos de gestão 

A natureza da empresa e os atributos do respectivo gestor(a) são os elementos que 

permitem caracterizar o universo da gestão dos estabelecimentos TER. No que concerne 

à entidade gestora a forma jurídica predominante é a do empresário em nome individual, 

representando 59,2% do total dos estabelecimentos. Menos de um terço da amostra de 

estabelecimentos (31,8%) tem como entidade gestora uma sociedade. Tendo em conta o 

contexto apresentado é esperado que a maior parte dos estabelecimentos, cerca de 90% 

tenha natureza familiar, e apenas 7,6 assumam o estatuto de “entidade patronal”. Este 

último estatuto é verificado de forma mais acentuada no Alentejo, Açores e Madeira 

com 14,3%; 33,3% e 21,4% respetivamente.  

 

Tabela 1. Forma jurídica das entidades gestoras 

 

 

 

(Fonte: Estudo de Caracterização do Turismo no Espaço Rural e do Turismo de Natureza em Portugal, 

IESE, 2008) 
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4.3. Investimento e Recursos de Financiamento 

Relativamente às dinâmicas de financiamento destacam-se a componente do alojamento 

com 52,2% do total dos estabelecimentos inquiridos, seguida da infra-estruturação do 

espaço/terreno e instrumentos de apoio à gestão e restauração. Os dados são conclusivos 

e, reflectem deste modo uma menor presença de investimento inicial em determinados 

fatores de competitividade, a saber: marcas e patente (26,2% dos estabelecimentos); 

promoção e marketing (18,6%); estruturas de animação turística (13%); protecção 

ambiental e racionalização energética (8,1%) e investimento na formação profissional 

correspondente a 2,9% dos estabelecimentos.  

No que respeita a investimentos de requalificação, verificou-se estabilidade na 

componente do investimento, embora acompanhada por uma redução significativa do 

total de estabelecimentos que procederam a um investimento nos fatores de 

competitividade do alojamento e serviços prestados.  

 

 

Gráfico 4. Componentes de investimento das unidades TER, por fases 
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(Fonte: Estudo de Caracterização do Turismo no Espaço Rural e do Turismo de Natureza em Portugal, 

IESE, 2008) 

 

 

 

No que concerne à origem dos financiamentos constatou-se pelos resultados uma 

elevada utilização de recursos próprios (dado observado em 62,3% dos 

estabelecimentos inquiridos). Seguem-se os empréstimos bancários que representam 

22% dos estabelecimentos, e finalmente o investimento por meio de sistemas de 

incentivo, aos quais acederam 40% dos casos inquiridos. Dentro das fontes de 

financiamento mais difundidas o financiamento LEADER destaca-se, sendo indicado 

por 11,7% dos estabelecimentos. A análise dos investimentos relativamente à 

requalificação do espaço e expansão do mesmo permitiu inferir apenas uma ligeira 

alteração da fonte de financiamento LEADER em detrimento de outros sistemas de 

incentivo, como a SIVETUR, SIFIT e SIR.  

 

4.4.Perspetivas Futuras 

Outros dos pontos de interesse na análise de todo o conjunto de fatores que caracterizam 

o turismo em espaço rural baseiam-se no conhecimento das expetativas futuras, ou seja, 

quais as perspetivas dos proprietários deste tipo de alojamento. De acordo com os 

resultados obtidos pelo IESE, os proprietários perspectivam níveis elevados de 

manutenção da actividade, com percentagens superiores a 90%, sobretudo no Alentejo e 

nos Açores. Relativamente à expansão da actividade, esta é expressada apenas por 

menos de 30% dos estabelecimentos inquiridos, verificando-se oscilações acentuadas de 

região para região. Destacam-se pela positiva os empresários TER do Algarve, do 

Alentejo e do Centro pela sua intenção em expandirem a atividade num futuro próximo.  
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CAPÍTULO III. Estudo do caso: TER no concelho de Barcelos 

1.Apresentação do caso de estudo e metodologia adotada 

O estudo de caso que se segue foi realizado a partir da recolha de dados primários, 

através da técnica da entrevista de aprofundamento, com base numa amostra constituída 

por empresários de estabelecimentos mais antigos e os mais recentes do Turismo em 

Espaço Rural do concelho de Barcelos, o que permitiu obter informação pormenorizada 

sobre o tema e analisar as experiências, motivações, obstáculos e estímulos subjacentes 

ao grupo em estudo. 

As entrevistas de aprofundamento configuram uma técnica de pesquisa 

qualitativa e são realizadas, de forma intensiva, a um número reduzido de pessoas. Este 

tipo de entrevista revela-se profícuo na obtenção de informações detalhadas sobre os 

comportamentos e pensamentos do indivíduo, assim como na exploração de novas 

temáticas em profundidade. É uma entrevista semiestruturada, não tanto delineada e/ou 

organizada; o seu desenrolar é mais orientado em função das respostas do entrevistado. 

O que não obsta, como fez a autora, ao delineamento de guiões de entrevista; no caso, 

um guião para as entrevistas dirigidas aos empresários do sector turístico. Assim, 

acautelou uma margem de fiabilidade na recolha de dados, bem como a garantia da 
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equidade em todas as entrevistas. Porém, há que salientar que este tipo de entrevistas 

apresenta as suas desvantagens e inconvenientes, a saber: 

a) A propensão para se dar respostas tendenciosas; 

b) O elevado tempo despendido na recolha, transcrição e análise de dados; 

c) A impossibilidade de generalização dos dados, pois são baseadas em 

pequenas amostras.  

Saliente-se, contudo, que antes de realizar as entrevistas, foi elaborado um pré-

teste das mesmas, constatando a existência de algumas questões repetitivas; 

procedimento de cautela que lhe permitiu assim ajustar as questões e respetivos guiões. 

Quanto às circunstâncias de aplicabilidade das entrevistas, estas foram feitas em 

ambiente descontraído e confortável, sendo o local de realização das mesmas deixado 

ao critério dos entrevistados. As entrevistas foram gravadas, de forma a permitir uma 

maior precisão na redação do relatório; sendo retiradas algumas questões pelo facto de 

se ter atingido o “ponto de saturação teórico” e a informação acrescentada já não trazer 

conhecimentos adicionais para a questões de investigação (Mack et al.,2005). 

Dentre os procedimentos adotados, foi realizada a transcrição das informações 

recolhidas em entrevista (que foram gravadas) de modo a proceder a uma mais eficiente 

interpretação e análise. Das escutas repetidas e sequentes transcrições, foi selecionada 

uma série de depoimentos que constam no corpo do texto. A informação foi organizada 

em categorias, de acordo com os padrões identificados nas entrevistas, o que facilitou a 

análise interpretativa e, por fim, a discussão dos resultados obtidos.  

Quanto à amostra selecionada, foi realizado um total de 4 entrevistas, sendo 

todas realizadas aos proprietários dos estabelecimentos rurais. Os dados foram 

recolhidos de diferentes freguesias do concelho de Barcelos, onde se localizavam os 

respectivos estabelecimentos entre Junho e Agosto de 2014. A seleção dos entrevistados 

foi feita por intermédio de contactos pessoais, e a seleção dos estabelecimentos do 

sector com base numa pesquisa aleatória da oferta do Turismo em Espaço Rural no 

concelho de Barcelos. 

Finalmente foi feita a análise dos dados primários e a discussão de resultados. 

Como já foi referido, a informação obtida na recolha de dados foi organizada em 

temas/categorias de acordo com os padrões identificados nas entrevistas. Relativamente 
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às entrevistas feitas aos empresários dos estabelecimentos rurais, foram identificadas 

cinco categorias de relevância: i) identificação e caracterização da unidade; ii) ligação 

a associações ou cooperativas; iii) promoção e divulgação da atividade; iv) impactos 

do ponto de vista económico na população local; v) motivações e expetativas futuras; 

vi) questões ambientais. 

 

 

 

 

 

 

2. Apresentação e Discussão de Resultados 

2.1. Identificação e caracterização das unidades 

 

Designação 

da unidade 

Classificação Localização Início da 

atividade 

Período de 

funcionamento 

Tipo de 

entidade 

gestora 

Casas do Rio TH Cossourado 2011   

Quinta de 

Santa Comba 
TH 

São Bento da 

Várzea 
1991  

 

Casa dos 

Assentos 
TH Quintiães  1982  

 

Quinta do 

Convento da 

Franqueira 

TH Pereira 1988  

 

 

Quadro 9 – Identificação e caracterização das unidades, elaboração própria. 

        Todo o ano 

        Sazonal – De abril a outubro 

        Empresário nome individual 

 

Os estabelecimentos rurais inquiridos foram quatro no total, e todos pertencentes ao 

concelho de Barcelos. Todos os estabelecimentos sem exceção são classificados como 
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TH (Turismo de Habitação). Relativamente ao início da atividade dois dos cinco 

estabelecimentos, a Casa do Assentos e a Quinta do Convento da Franqueira deram 

início à atividade em 1982 e 1988 respetivamente. Um dos cinco estabelecimentos, a 

Quinta de Santa Comba deu início em 1991, e as Casas do Rio que iniciaram a atividade 

mais recentemente no ano de 2011.  

Quanto ao período de funcionamento todos os estabelecimentos mantêm-se abertos 

durante todo o ano como indicado no quadro, com exceção da Quinta do Convento da 

Franqueira que funciona sazonalmente, do mês de abril a outubro.  

De acordo com as respostas obtidas relativamente ao tipo de entidade gestora, todas as 

unidades de alojamento sem exceção pertencem a empresário em nome individual. 

 

 

 

 

2.1.1 Certificação de qualidade 

Quadro 10 – Certificação de Qualidade, elaboração própria. 

 Possui certificado de qualidade 

Não possui certificado de qualidade 

 

No que concerne a certificação de qualidade as Casas do Rio e a Quinta de Santa 

Comba não possuem certificado, ao contrário da Casa dos Assentos e da Quinta do 

Convento da Franqueira, que possuem certificado da APCER, e Solares de Portugal 

respectivamente.  

Designação do estabelecimento Certificado de qualidade 

Casas do Rio  

Quinta de Santa Comba  

Casa dos Assentos   

Quinta do Convento da Franqueira   
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Segundo o proprietário do estabelecimento Casas do Rio, este apesar de não possuir 

certificado de qualidade afirma com convicção que se concorresse a certificado 

ambiental o estabelecimento passaria com distinção. Para o proprietário vender a 

questão ambiental no seu espaço nunca foi prioridade, afirmando que prefere usar essa 

questão como “ferramenta de marketing e de certeza” por forma a ultrapassar as 

expetativas dos hóspedes. Opta assim por guardar essa questão ambiental e 

“surpreender as pessoas”. O proprietário afirma ter consciência que “ultrapassa 

qualquer requisito imposto por uma certificação ambiental, mas apenas não partiu 

para ela porque não parte para custos”. 

De acordo com o proprietário da Quinta de Santa Comba, este declarou não ter 

certificado de qualidade apenas porque até ao momento ainda não foi apresentado ao 

estabelecimento nenhuma proposta a nível de certificação. 

Ao contrário do que defende o proprietário das Casas do Rio, o proprietário da Casa dos 

Assentos alega que ter certificação no seu estabelecimento torna-se vantajoso na medida 

em que, existe a “obrigação de manter um certo padrão de qualidade, existindo uma 

padronização, e regras a cumprir”.  

 

Em relação ao proprietário da Quinta do Convento da Franqueira a opinião diverge um 

pouco da anterior tendo em conta que este afirma “não existirem grandes vantagens em 

termos práticos, porque nenhum turista vai verificar se o estabelecimento possui ou não 

certificado”, ainda que o seu estabelecimento possua.  

 

3. O Associativismo – Ligação a associações/cooperativas 

Unidade de alojamento Associações/cooperativas 

Casas do Rio  

Quinta de Santa Comba   

Casa dos Assentos   

Quinta do Convento da Franqueira   

Quadro 11 – Ligação a associações/cooperativas, elaboração própria. 

 Unidade de alojamento associada 
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Unidade de alojamento não associada 

 

No que respeita à ligação a associações ou cooperativas, todos os estabelecimentos 

colaboram com alguma entidade, e apenas um rejeitou essa hipótese até ao momento, as 

Casas do Rio. A Quinta de Santa Comba encontra-se associada à TURIHAB e Solares 

de Portugal, e à CENTER. Já a Casa dos Assentos e a Quinta do Convento da 

Franqueira encontram-se associados apenas à TURIHAB e Solares de Portugal. 

Podemos assim inferir que, a TURIHAB é a associação mais representativa do TER 

nesta presente análise.  

De acordo com o proprietário da Quinta de Santa Comba a colaboração com 

associações é importante porque em “primeiro lugar um estabelecimento sozinho, 

isolado, não tem tanta força, juntos existe muita mais força…e as associações 

representam os estabelecimentos em feiras nacionais e internacionais”. Além disso o 

proprietário declara que “é muito mais fácil dividir as despesas por mais 

estabelecimentos e promover-se pela associação, ao invés de se promoverem de forma 

particular, sendo essa uma das vantagens.” 

No que respeita a reservas o proprietário afirma que “a componente da central de 

reservas dá-lhes um nível de taxa de ocupação razoável.” Além da componente das 

reservas também os convites para aderir a feiras são feitos pela TURIHAB ou 

CENTER. A Câmara Municipal de Barcelos também possui um papel importante nesta 

vertente de reservas uma vez que, também já surgiram convites feitos pela mesma para 

estarem presentes em feiras importantes em Espanha.  

Deste modo o proprietário acredita que é de todo o interesse colaborar com outras 

entidades por forma a desenvolver a atividade turística. Além disso, refere também que 

a colaboração com associações de turismo e com a câmara constituem sempre as 

“colaborações mais vantajosas” para o estabelecimento.   

O proprietário da Casa dos Assentos mostra ter a mesma opinião no que respeita à 

importância de colaborar com outras entidades. De acordo com o proprietário, um 

estabelecimento deste tipo sozinho “tem uma capacidade para promover-se de zero”. 

Além disso, ao estarem associados têm acesso a informações importantes ligadas a 

isenções fiscais, leis que saem, apoio jurídico e estão sempre a par dessas informações. 
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Segundo o proprietário “promoverem-se isoladamente é muito complicado, porque ou é 

um estabelecimento que tem uma localização muito privilegiada, ou é alguém que está 

disposto a pagar uma verba muito considerável para promover-se.”  

Em relação às entidades com as quais gostaria de colaborar o proprietário refere com 

desânimo a vontade com que gostariam de trabalhar em conjunto com a câmara, sendo 

essa hipótese colocada de lado uma vez que da parte deles não existe cooperação. O 

proprietário afirma que teve conhecimento da situação através de vários caminheiros de 

Santiago que quando hospedados na Casa dos Assentos informaram que contactaram a 

câmara a pedir informações sobre alojamento, e a mesma só indicava albergues. “Eles 

entendem que um turista caminheiro quer um albergue. Mas hoje em dia os 

caminheiros são pessoas de classe média alta e preferem outro tipo de alojamento.”, 

diz o proprietário.  

 

 

 

O proprietário ainda acrescenta, “O turismo começa a ser uma atividade encarada mais 

seriamente, em Lisboa, Algarve e Madeira é encarada de forma séria há muito tempo, 

na costa oeste é encarada de forma séria desde há 20 anos atrás, e aqui ainda estamos 

muito atrasados nesse aspeto. Mas eu acredito que as coisas se comecem a mexer.” Em 

relação ao Douro mostra a sua indignação, “…mas pensemos na quantidade de dinheiro 

gasta para promover o Douro comparando à quantidade de camas e empreendimentos 

turísticos que o Douro tem, o Minho que tem umas 90 camas a mais nem metade da 

promoção turística do Douro tem… Como no Porto falam do rio Douro, e nem sequer 

mostram a foz nos desdobráveis…Ora, não há muitas cidades no mundo com uma 

frente mar. Só falam de umas coisas e esquecem-se de outras.” 

 

Na Quinta do Convento da Franqueira a opinião segue a mesma orientação. O 

proprietário declara ser uma vantagem estar associado a alguma entidade, no seu caso à 

TURIHAB. Através dessa associação é possível estar a par de todas as informações 
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ligadas ao Turismo em Espaço Rural, como leis que saíram recentemente, leis laborais, 

e também leis comerciais, constituindo uma ajuda nesse sentido.  

No que respeita às entidades com as quais gostaria de colaborar, o proprietário afirma já 

manter boas relações com o Posto de Turismo de Barcelos, sendo este convidado para 

estar presente em feiras e eventos onde se tem o maior contacto com as pessoas. O 

proprietário mostra a sua vontade em colaborar com o Porto e Norte, que é a cidade que 

agora faz o Norte de Portugal, e para o Minho praticamente não existe. Segundo o 

proprietário, o Porto e Norte estão centrados no Porto “e cá no Minho já não passa um 

jornalista há muito tempo, e antes tínhamos sempre um jornalista hospedado de um 

país qualquer ou até português, e agora nada. É uma área que tem melhorado muito, 

mas que depende muito da quantidade de dinheiro disponível. A custos reduzidos é 

complicado, mas poderia ser dado mais enfoque a esta zona.”  

 

 

 

 

Além disso acrescenta o facto de no Porto nos cruzeiros não se contribuir em grande 

escala para a economia local, “No Porto por exemplo os cruzeiros, não contribui em 

quase nada para a economia local, é tudo feito dentro do cruzeiro. As pessoas vão de 

camioneta a algum sítio, mas voltam para almoçar no barco e voltam para jantar. Aqui, 

não fazemos almoços, e as pessoas assim dirigem-se aos cafés, aos restaurantes e assim 

contribuem bastante para a economia local.” 

No caso do proprietário das Casas do Rio a opinião diverge, sendo até ao momento a 

hipótese de colaborar com alguma entidade posta de parte. O proprietário afirma estar 

disposto a aliar-se a alguma associação que tenha algum valor porque “tudo o que 

fazemos na vida esperamos que nos traga algum valor acrescentado como resultado do 

passo que demos, e que esse valor acrescentado seja palpável, tangível, e uma coisa 

que implique consumo de energia da nossa parte sem retorno não vale a pena.”  

O proprietário mostra indignação em relação à reunião, união e organização entre 

hotéis. O proprietário diz que “existem pontualmente pessoas que são proprietárias de 



38 
 

estabelecimentos que por iniciativa própria têm uma idiossincrasia determinada que 

lhes permitem ter atitudes construtivas com hotéis que estão a montante.” Depois de 

contactar cinco estabelecimentos com o objetivo de vender a sua ideia, tendo em conta 

que o proprietário argumenta que a sua preocupação não era ter x visitas por dia no seu 

espaço, mas sim x visitas no seu e nos outros espaços, porque em conjunto a capacidade 

de atração é mais poderosa, este não obteve qualquer resposta, declara desagradado. 

O proprietário das Casas do Rio mostrou já ter desafiado a câmara, mas “a abertura 

apesar de muita, as coisas desenvolvem-se a um compasso muito lento.” Termina 

dizendo com desalento que poderiam participar em feiras chave para atrair visitantes se 

fossem repartidas as despesas, mas limita-se “a receber palmadas nas costas”.  

Relativamente às áreas onde uma colaboração seria mais útil, segundo o proprietário das 

Casas do Rio seria junto dos “órgãos locais a nível de divulgação e promoção, 

câmaras, autarquias”. 

 

 

De acordo com o proprietário da Quinta de Santa Comba, e de acordo com as atividades 

do estabelecimento seriam úteis colaborações com entidades ligadas a alojamento, 

realização de eventos, vinho, mel e compotas, e turismo equestre. No caso do seu 

estabelecimento, “realizam-se passeios a cavalo em associação com um senhor que 

mora ao lado do estabelecimento, ou por exemplo quando houver um evento qualquer 

ligado ao enoturismo cá em Barcelos faz falta um alojamento diferente, estou-me a 

lembrar da festa das cruzes e uns convidados da câmara ficaram alojados no Bagoeira, 

e os convidados queixaram-se do barulho da festa e foram reencaminhados para o 

nosso estabelecimento, ou seja, no fundo vendemos um produto diferente.”  

 

O proprietário da Quinta do Convento da Franqueira aponta o Porto e Norte como sendo 

das colaborações mais úteis. Segundo o proprietário, “Porto e Norte é uma área em que 

seria útil uma colaboração porque é uma entidade que poderia ajudar e muito esta 

zona e noutros aspetos”. Acrescenta que “o turismo vive à base de promoção e não há 

promoção, a gente esquece-se de Portugal, pode ser no Algarve que a mim não me 



39 
 

importa, Algarve é Portugal.” E ressalta o aspeto de existirem jornais “que falam de 

viagens ao Cazaquistão, onde fazem excursões a pé ou a cavalo que há cinco seis anos 

ninguém sabia onde era, e agora está a competir com países como o Chipre que é um 

país fantástico, e é este aspeto que Portugal por não ter dinheiro está a perder espaço 

no mercado.” 

No que concerne à existência de obstáculos ao associativismo a opinião já se mostra 

mais consensual. 

 De acordo com o proprietário das Casas do Rio só a falta de cultura pode constituir um 

obstáculo ao associativismo. “Se as pessoas tivessem um bocadinho mais de cultura e 

formação onde poderia haver obstáculos ao associativismo? Só existem obstáculos ao 

associativismo em sociedades retrógradas, pouco pensantes.” 

A solução para estes obstáculos segundo o proprietário passa pela nova geração. E 

acrescenta, “Nós temos a mania de desvalorizar a nova geração, mas a verdade é que 

temos uma geração dinâmica em alguns aspetos.” 

 

 

Segundo o proprietário da Quinta de Santa Comba o único obstáculo que poderia estar 

associado ao associativismo seria “alguma exigência por parte da associação em 

questões de fidelização, ou então uma exigência de exclusividade não podendo 

associar-se a uma outra entidade por exemplo.” Fora o mencionado o proprietário só 

vê vantagens em associar-se a outras entidades.  

O proprietário da Casa dos Assentos concorda com as opiniões anteriores e acrescenta 

“As desvantagens do associativismo se formos a falar em custos são irrelevantes à 

beira das vantagens que traz estar associado. A desvantagem é que estar numa 

associação comporta regras.”  

O proprietário da Quinta do Convento da Franqueira mostra ter a mesma opinião. “Eu 

penso que não há desvantagens, e há algumas associações que trabalham bem. A 

TURIHAB e a Solares de Portugal tentam fazer um bom trabalho, e dentro do turismo 

nacional já temos espaço e é importante por causa da nova legislação que saiu.” 
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Já para dar resposta à solução para estes obstáculos, o proprietário dá o exemplo “os 

letreiros que é uma área tão simples, mas que implica anos e anos para fazer uma 

placa de sinalização, é uma área tão simples, mas aqui é uma complicação. As 

exigências são absurdas e nunca mais acabam.” Segundo o proprietário simplificar 

estas questões associadas a leis seria muito mais produtivo para todos, “Podiam a meu 

ver simplificar mais esse aspeto de leis, porque não são leis e mais leis que vão fazer 

melhor, mas simplifica-las seria uma ajuda.”  

Ainda no que respeita ao associativismo, o proprietário da Quinta de Santa Comba 

realça o facto de o associativismo contribuir para a economia local. Segundo o mesmo, 

o associativismo pode ser entendido de duas formas “primeiro ligado a associações, e 

por outro lado as parcerias com agentes locais para juntar um produto à casa.” Afirma 

existir uma cooperação, “por exemplo precisamos de queijo e temos uma queijaria 

mesmo aqui perto, temos um restaurante muito próximo daqui…muitas vezes os 

hóspedes que aqui recebemos são todos encaminhados para o restaurante e sem dúvida 

faz uma grande diferença no total de clientes que o restaurante recebe.” 

 

 

4. Apoios/Financiamentos 

Unidade de alojamento Apoios/Financiamentos 

Casas do Rio  

Quinta de Santa Comba  

Casa dos Assentos   

Quinta do Convento da Franqueira  

Quadro 12 – Apoios/Financiamentos, elaboração própria. 

No que concerne à procura de ajuda financeira através de algum apoio ou 

financiamento, apenas um dos quatro estabelecimentos optou por essa via, a Casa dos 

Assentos.  

As Casas do Rio não optaram por recorrer a financiamentos uma vez que o proprietário 

afirma que quem recupera uma casa para turismo rural e gasta centenas de milhares de 

euros “é tempo perdido porque não vai conseguir nunca amortizar os custos que teve.” 
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Segundo informações do proprietário da Quinta de Santa Comba Barcelos não é 

contemplado por esse tipo de financiamentos “porque Barcelos é considerado um 

concelho industrial, privilegiado.” Na opinião do proprietário, Barcelos está a passar 

dificuldades no setor têxtil e de privilegiado não tem nada. Ainda acrescenta que mesmo 

depois de ter apresentado o projecto para a criação de uma quinta pedagógica e ter sido 

considerado dos melhores projetos apresentados a resposta foi negativa. Como resposta 

ao facto de Barcelos não ser contemplado por esse tipo de financiamentos obteve a 

resposta “as leis são iguais para o país inteiro, não há exceções.”, o que não se 

verifica. 

O proprietário da Casa dos Assentos foi o único estabelecimento que recorreu a apoio 

financeiro. Quanto ao facto de Barcelos ser um concelho privilegiado, este alega que “é 

privilegiado em alguns aspetos”. Ao contrário do que pensa o proprietário da Quinta de 

Santa Comba, este afirma que Barcelos é privilegiado na medida em que tem uma 

produção têxtil considerável, e é também um concelho muito ativo na parte agrícola. 

Segundo o proprietário falta alguém perceber que é preciso existir polivalência, e não se 

focarem apenas numa área, mas focarem-se noutras igualmente.  

 

O proprietário da Quinta do Convento da Franqueira apesar de saber da existência de 

financiamentos feitos a juros mais baixos, declara que não optou por essa hipótese uma 

vez que estão “implicados muitos processos burocráticos entre o Norte e Lisboa.” 

 

5. Promoção e Divulgação da Atividade 

 

Unidade de 

Alojamento 

 

MEIO DE DIVULGAÇÃO  

 

 

 
Internet/

website 
Booking/Trivago/Tripadvisor 

Artigos 

jornais/revistas

/guias 

Turihab 
Presença em 

feiras/eventos 

Casas do 

Rio 

     

Quinta de      
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Santa 

Comba 

Casa dos 

Assentos 

     

Quinta do 

Convento 

da 

Franqueira 

     

Tabela 2 – Meios de Divulgação 

Como podemos verificar pela tabela o meio de divulgação mais utilizado é o meio 

digital, através do website do próprio estabelecimento. A seguir ao website do 

estabelecimento o meio de divulgação mais utilizado são os mais conhecidos sites de 

hotéis, sendo a Booking e o Trivago os sites mais utilizados, seguidos do Tripadvisor. 

Em terceiro lugar e com alguma relevância surgem artigos saídos em revistas de viagens 

e turismo anuais ou mensais, assim como guias de turismo. Por último, mas não menos 

importante encontram-se a Turihab e a presença em feiras ou eventos como meio de 

promoção.  

 

6. Impactos económicos na população local 

Para o proprietário das Casas do Rio a contribuição para a economia local apesar de ser 

a pequena escala constitui desde o início uma ajuda importante a nível local. Com a 

atividade do estabelecimento foram criados cinco postos de trabalho, e além disso o 

proprietário realça o facto de as pessoas locais se mostrarem sempre agradecidas 

oferecendo grande parte das vezes produtos locais aos hóspedes do estabelecimento.  

A Casa dos Assentos também adianta a mesma opinião no que respeita à criação de 

posto de trabalhos. Tudo que se encontre relacionado com reformações na casa exige a 

procura de mão de obra, logo a partir do momento em que oferece um posto de trabalho 

já constitui “um acrescento” diz o proprietário. 

No caso do proprietário da Quinta do Convento da Franqueira a opinião não diverge. A 

criação de postos de trabalhos é a mais-valia que o setor representa na economia local. 

Segundo o proprietário, apesar de contribuir a “pequena escala” como referiu o 
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proprietário das Casas do Rio será sempre precisa mão de obra disponível, desde 

engenheiros e arquitetos para a reconstrução da casa, e até construtores encarregues de 

pequenos ou grandes restauros que possam surgir pontualmente. A jardinagem é outra 

área do estabelecimento que necessita de constantes cuidados e exige alguém a seu 

cargo. Não só dentro do estabelecimento se desenrolam contributos para a economia 

local, mas também fora do estabelecimento. Acontece em alguns casos os próprios 

hóspedes alugarem um carro e usufruirem dos serviços de restauração, cafés e outros 

pontos de venda próximos da localidade.  

 

 

 

 

 

7. Motivações e Expetativas Futuras 

À pergunta sobre quais as motivações que deram início à atividade o proprietário das 

Casas do Rio optou por não responder por motivos pessoais. Em relação à Quinta de 

Santa Comba o proprietário começou por referir que existem duas motivações que não 

são possíveis de desligar. Na sua opinião e experiência “têm que existir sempre essas 

duas motivações, uma só não chega”. Apesar da sua dificuldade em ordená-las, 

escolheu anunciar em primeiro lugar a sua segunda motivação, o aspeto económico.  

“Não temos que ter vergonha de dizer que o queremos é ganhar dinheiro, estamos 

numa atividade para ganhar dinheiro, rentabilizar…” A primeira motivação afirma 

convictamente ser o gosto e a paixão pela atividade. A acrescentar ao facto de ter o 

gosto e a paixão que a seu ver tem que existir na atividade, o proprietário afirma ser 

uma pessoa que gosta de conversar com as pessoas, gastar tempo junto dos seus 

hóspedes e conviver. Quebrar a barreira entre o proprietário e o hóspede tão presente 

~ºçjk 

«nos hotéis é para o proprietário um facto que o atrai imenso neste tipo de turismo.  
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O aspeto económico é a motivação mais recorrente entre os proprietários. Assim o 

proprietário da Casa dos Assentos explica que a casa que os pais tinham em Lisboa nos 

anos oitenta foi vendida na altura por forma a fazer frente a problemas financeiros. 

Nessa mesma fase iniciou-se a modalidade do turismo de habitação e os pais decidiram 

comprar uma casa com esse mesmo fim. Aproveitando o facto de não ser a melhor 

altura em termos financeiros, e existindo na altura apoios do Estado decidiram avançar 

com o projecto uma vez que tinham reunidas as condições para dar continuidade à ideia 

do turismo de habitação. Em relação às motivações presentes que permitem dar 

continuidade à atividade o proprietário mostra-se um pouco desmotivado. A situação 

actual não é favorável, “Se isto tivesse 30% de ocupação por ano era uma grande 

motivação, daria para viver.” Neste momento o dinheiro ganho não é o suficiente para 

a manutenção da casa, tendo-se mantido dificilmente nos últimos tempos. 

O proprietário da Quinta do Convento da Franqueira aponta por sua vez o lado menos 

positivo da atividade, sendo este um pormenor irrelevante tendo em conta todos os 

pontos positivos que a atividade abarca. Em primeiro lugar “seria sempre uma forma de 

ajuda para as despesas de manutenção do convento”. Em segundo lugar, e no 

seguimento do que o proprietário da Quinta de Santa Comba referiu, pelo facto de ser 

uma atividade em que a proximidade com as pessoas é primordial, e a convivência com 

pessoas de diferentes profissões, de distintas classes sociais representa um desafio. O 

reverso da medalha reside no caso de existirem fins de semana em que estão parados 

com um casal apenas, e esse é um dos aspetos mais difíceis ou menos positivos da 

atividade. Uma das motivações presentes centra-se na retoma da vinha que foi posta de 

parte por algum tempo. Além desta motivação, a possível receção de grupos maiores de 

pessoas conduz à possibilidade de serem acrescentados dois quartos, sendo essa mais 

uma motivação do proprietário para dar continuação à atividade. 

 

Em resposta à forma como vêm a atividade num futuro próximo, as Casas do Rio não 

podiam ter uma expetativa tão elevada quanto à apresentada. Segundo o proprietário 

melhor do que se encontram neste momento é impossível. No entanto afirma que 

continuarão “com certeza a dar sempre o seu melhor”, tendo consciência que podem 

sempre melhorar em alguma coisa.  
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Para o proprietário da Quinta de Santa Comba “a realidade do turismo em Portugal é 

risonha.” Além do facto da taxa de ocupação ter aumentado significativamente em 

relação há dois anos, sobretudo por alemães, belgas, os países baixos na sua 

generalidade, e principalmente França. O proprietário garante que o clima, a paisagem, 

e a gastronomia são pontos muito fortes no nosso país que vão continuar a ter 

capacidade para atrair turistas. A segurança e os preços praticados em Portugal também 

são outro fator que funciona a nosso favor.  

Segundo o proprietário da Casa dos Assentos o cenário melhora neste aspeto. 

“Possivelmente podemos entrar numa maré mais cheia” diz o proprietário. Mas desde 

que dê para manterem a casa já é algo positivo, porque de acordo com o proprietário 

“ficar pior do que o que já estão é impossível”. 

O cenário melhora na condição de que nos próximos meses o panorama em termos de 

marcações é melhor em relação ao ano passado, triplicando o seu número. O mês de 

outubro reserva-se mais preenchido, o que muda significativamente a perspetiva de 

desânimo do proprietário.  

 

 

Nas palavras do proprietário da Quinta do Convento da Franqueira “a atividade tem 

futuro.” Apenas recalca a ideia de que mais promoção para o Norte de Portugal ajudaria 

bastante. Não só devemos focar Lisboa, Porto e Algarve que “está mais na moda” nos 

dias de hoje, é necessário divulgar o Norte. Segundo o proprietário somos uma zona que 

devia ser tratada como Ponte de Lima, e apenas pelo facto de Ponte de Lima ter uma 

diferença no rendimento de poucos euros em relação ao concelho de Barcelos já se torna 

favorecida. Acontece que no caso de Guimarães ser a capital da cultura há dois anos, fez 

a cidade lançar-se ainda mais no panorama turístico nacional e continua a estar aí bem 

presente. Braga aponta o turismo religioso como seu forte, mas de acordo com o 

proprietário “nunca se chegou a afirmar muito bem, apesar de reunir todas as 

condições para isso.” Acontece que no Porto há a convergência de zonas antigas e 

zonas modernas, a existência de vida noturna, sendo um destino completo. E o turismo 

do concelho de Barcelos não coopera em rede com outras cidades. Simplesmente não se 



46 
 

liga a Braga ou a Guimarães e vice-versa, ou seja atuam isoladamente e desta forma a 

promoção resulta mais difícil.  

No que aponta a investimentos, as Casas do Rio dizem encontrar-se num patamar muito 

elevado. “Chegamos a um ponto em que a fasquia está muito elevada. Fomos 

nomeados dos dez locais a descobrir na Europa”. Conta ainda que uma das suas 

hóspedes, uma senhora japonesa, trabalhadora num dos maiores sites de divulgação de 

hotéis no Japão como avaliadora atribuiu numa escala de zero a dez, um dez e meio ao 

seu estabelecimento. Tendo em conta todas as boas avaliações a que o estabelecimento 

tem sido sujeito o proprietário não sente necessidade de investir mais. Aponta apenas a 

instalação de um novo sistema de climatização nos quartos dos hóspedes que segundo o 

mesmo “é um pormenor apenas que não influencia positiva ou negativamente a 

imagem do estabelecimento.”  

O proprietário da Quinta de Santa Comba afirma que o investimento torna-se algo 

constante. No entanto diz que em relação aos quartos, estando o estabelecimento com o 

limite máximo de quartos não pretendem investir mais até porque passaria a ser um 

hotel rural e como o próprio argumenta “saíria um pouco do ambiente a que está 

habituado nesta estrutura de alojamento.” Mostrou intenções em investir no projecto 

da quinta pedagógica, uma vez que uma das suas paixões é o turismo equestre presente 

também no estabelecimento. Uma reforma nas louças, e também nos quartos são outros 

dos passos a dar.  

 

O proprietário da Casa dos Assentos declara que ultimamente têm insistido na 

manutenção da casa, mais concretamente na pintura. Quanto à piscina o proprietário 

mostra-se mais uma vez queixoso, uma vez que a piscina precisa de constante 

manutenção mesmo que esta não se justifique tendo em conta que não têm mais do que 

uma pessoa a ocupar esse espaço da casa, mas que são exigências que têm de cumprir. 

Desta forma mostra que com tantas exigências torna-se cada vez mais difícil manter 

toda uma casa desta categoria.  

No que refere aos obstáculos com os quais os empresários desta área se podem deparar, 

as respostas são variadas.  
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Na opinião do proprietário das Casas do Rio este não chamar-lhe-ia de obstáculos, mas 

sim perigos. Conforme declara “O turismo em Portugal é uma das áreas que sabemos 

estar em crescimento e que contribui positivamente para a economia do país, e isso tem 

como consequência o aumento da oferta de investidores nesta área que vai conduzir a 

uma massificação do turismo.”” A existência de muita quantidade e pouca qualidade” 

pode representar o grande perigo. Desta forma deixará de “existir uma separação entre 

serviço de excelência e os de patamar mais abaixo” Se este cenário se suceder “os bons 

sairão prejudicados com a atividade massiva na área.” 

O proprietário da Quinta de Santa Comba aponta a falta de apoio e de financiamentos 

como o principal obstáculo com o qual os empresários se podem deparar nesta área. “As 

leis deviam ser iguais para todos, mas não são.”, acrescenta. Como exemplo da 

dificuldade que implica a falta de apoio nesta área o proprietário argumenta “este ano 

aumentamos o número de quartos para doze e se tivéssemos tido algum tipo de apoio 

facilitava-nos imenso a situação.” 

Na perspetiva do proprietário da Casa dos Assentos a alteração dos mercados e das 

agências de viagens constituem uma dificuldade nesta área, mas quanto a isso não existe 

algo que possamos fazer para inverter a situação. É necessário arranjar soluções e fazer 

face aos problemas segundo diz o proprietário. Para isso diz que pensa aproveitar a sua 

área de formação para investir no turismo de negócios e dar saída aos problemas que 

tem vindo a enfrentar. 

 

O proprietário da Quinta do Convento da Franqueira insiste na ideia de que o turismo 

vive de promoção e o Minho carece da mesma. A falta de promoção e apoios são os 

principais problemas com que se pode deparar na visão deste proprietário. As 

excessivas exigências burocráticas também é outro aspeto que não facilita em nada a 

vida destes empresários. Aos olhos deste proprietário não basta ter a ajuda da Solares de 

Portugal no que se refere a leis e aspetos mais oficiais, “é preciso ir mais além”. O 

proprietário insiste na ideia de que é preciso dar mais visibilidade ao alojamento local 

no Norte e deviam extrair o que de mais útil pode ter essa promoção para o Porto e 

Norte de Portugal.  
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No que toca a incentivos e estímulos que gostariam de receber para que a atividade 

tenha oportunidade de progredir, os proprietários enumeram alguns tópicos que esperam 

ver alterados.  

O proprietário das Casas do Rio argumenta que “esperava existir uma maior 

receptividade da parte de outros estabelecimentos.” Para o proprietário um dos 

entraves a melhorar seria a falta de cooperação e união de esforços que observa no 

meio. Ainda acrescenta que “a participação em feiras de divulgação realizadas em 

pontos estratégicos da Europa para atrairmos turistas faz falta e seria do interesse de 

todos participar. O aluguer de um lugar numa feira dessas é bastante dispendioso para 

ficar a cargo de um só estabelecimento…por isso se vários estabelecimentos partissem 

para essa iniciativa seria uma mais-valia para todos, porque para além de ser 

importantíssimo divulgar o alojamento local em Barcelos, penso ser do interesse do 

estabelecimento atrair hóspedes.”  

Na sua opinião a câmara deveria apostar mais e melhor na divulgação do alojamento 

local no concelho. Tendo em conta um estudo realizado pelo mesmo a estadia média 

dos turistas no concelho nem atinge dois dias, por isso insiste na importância de 

divulgar o alojamento local e dar a conhecer aos turistas sítios onde podem ficar 

hospedados sem que seja necessário que visitem Barcelos e tenham que voltar para as 

grandes cidades como é comum suceder para ficarem hospedados. 

Para o proprietário da Quinta de Santa Comba os incentivos que julga serem os mais 

importantes de modo a facilitar todo o processo de abertura de uma unidade de 

alojamento basear-se-ia na existência de mais financiamentos e apoios. Como o poder 

de decisão em relação a questões de financiamento não se encontra a cargo da câmara, 

nem esta tem influência sobre tais processos, o proprietário gostaria que a câmara pelo 

menos procurasse junto do poder central negociar esta situação, e esse seria o principal 

estímulo. Outro dos estímulos estaria associado a mais parcerias com as quais pudessem 

colaborar. 

Segundo o proprietário da Casa dos Assentos o estímulo seria igualmente no sentido de 

atrair mais hóspedes. Tudo começa com os eventos de golfe, segundo diz. “O nosso 

clima no inverno é tão bom quanto o do Algarve para o golfe” diz. O proprietário ainda 

acrescenta, “tenho muita pena que as autoridades portuguesas não tenham criado uma 

lei ligada aos campos de golfe, porque o que não faltam são campos abandonados, não 
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há apoios para esse tipo de eventos.” Segundo argumenta os campos de golfe existentes 

no Minho são insuficientes para os golfistas. Quando os golfistas vêm para ficar 

hospedados necessitam de um campo diferente durante todo o tempo que cá estão 

alojados e não existem campos suficientes. Uma das iniciativas para este proprietário 

passaria por ocuparem-se deste tipo de eventos por forma a dar vida ao alojamento local 

do Norte e Minho, ao invés de não lhes darem utilidade. Aos olhos do proprietário as 

pessoas menosprezam essa ideia por não acreditarem que pode ser uma grande iniciativa 

para ultrapassar uma fase menos boa neste tipo de turismo. Para o proprietário as 

condições encontram-se reunidas, as estruturas montadas já existem, assim como bons 

alojamentos turísticos, “e só falta aproveitarem para dinamizar.”  

Fazer alterações à nova tipologia de alojamento rural seria um outro incentivo para a 

área, uma vez que esta não trouxe igualdade para os estabelecimentos. Deste modo, “os 

alojamentos locais têm muitas menos exigências e muitos mais facilitismos do que uma 

unidade de turismo de habitação”, diz. 

Além do referido anteriormente, o proprietário insiste para que a câmara referencie as 

casas de turismo em espaço rural e não tome o albergue como estereótipo de um turista 

caminheiro. “Não precisam ser a nossa central de reservas, apenas pedia para que nos 

referenciassem” diz.  

 

 

 

No caso do proprietário da Quinta do Convento da Franqueira a perspetiva segue na 

direcção do turista estrangeiro.  

“Barcelos devia pensar mais no turista estrangeiro” diz. O proprietário dá como 

exemplo as festas em Barcelos. As festas em Barcelos como a Festa das Cruzes é 

pensada para as pessoas locais e não programada para o turista. Ao contrário do que 

sucede no Porto em que as festividades já alargam mais a sua dinâmica para o turista 

estrangeiro. Se Barcelos perspectivasse a sua agenda cultural de melhor forma projectar-

se-ia muito mais segundo argumenta o proprietário.  
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No que respeita à opinião dos proprietários em relação à Câmara Municipal de Barcelos 

as respostas são quase unânimes.  

Na opinião do proprietário das Casas do Rio a Câmara Municipal mostra-se muito 

recetiva, e facilita muito todos os processos ligados a abertura de estabelecimentos. Não 

rejeitam uma chamada segundo diz o proprietário, e estão sempre abertos a sugestões e 

reclamações que possam ser feitas. O proprietário nesse aspeto não se mostra queixoso, 

no entanto declara que “efetivamente podia melhorar”. 

Segundo o proprietário da Quinta de Santa Comba a opinião mantém-se. O proprietário 

considera que “a Câmara Municipal está a fazer um bom trabalho”, convidando os 

estabelecimentos a estarem presente em feiras chave para atrair turistas ao concelho.  

Pelo contrário o proprietário da Casa dos Assentos abriu o estabelecimento na altura em 

que todas as aprovações ou burocracias passavam pela DGT, mas há uns anos tudo é 

tratado junto da câmara. Segundo o proprietário em consequência dessa mudança para 

ter o alvará tinha que se ter a inspeção da câmara, sendo uma espécie de licença. 

Contudo, a Câmara aos olhos deste proprietário tem tido um papel ativo no turismo, tem 

desenvolvido muitas atividades e dinamizado. 

A opinião do proprietário da Quinta do Convento da Franqueira vai de encontro Às 

anteriores. No caso da abertura da Quinta tudo foi tratado junto da DGT tal como a Casa 

dos Assentos. Fora disso, o proprietário afirma poderem fruir de um bom atendimento 

da parte da Câmara, mostrando-se estes sempre recetivos. “Sentimos reconhecimento da 

parte deles”, diz.  

 

Relativamente a questões ambientais apenas um estabelecimento mostrou estar mais a 

par das medidas que podem ser “amigas” do ambiente.  

As Casas do Rio como dito nos primeiros tópicos de análise, tem consciência que na 

área ambiental ultrapassa qualquer requisito imposto por uma certificação ambiental e 

passava com distinção. O proprietário apesar de optar por não vender a questão 

ambiental, aposta grandemente na mesma.  

O estabelecimento possui assim uma ETAR, ou seja toda a água é reaproveitada. 

Quanto ao sistema de gestão de energia toda a iluminação do estabelecimento é LED o 
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que diminui grandemente a despesa total dos gastos de energia. Na gestão de 

distribuição da água é utilizada a gravidade em 95%. As medidas tomadas acima no 

estabelecimento são as mais importantes, tendo em conta que toda a gestão ambiental 

básica é feita no estabelecimento, desde a gestão dos lixos.  

Na Quinta de Santa Comba o proprietário afirma não investir para já na energia pois é 

“preciso calcular os custos”. Através da agricultura, da produção de vinho, as frutas e 

compotas o estabelecimento divulga o que de mais natural possui, uma vez que na 

produção de vinho trabalham com protecção integrada, e na fruta com a produção 

biológica. Desta forma, com a protecção integrada e produção biológica uma série de 

normas têm que ser respeitadas com o objetivo de proteger o meio ambiente. 

Na Casa dos Assentos e na Quinta do Convento da Franqueira a questão ambiental está 

presente nas medidas mais simples como a gestão dos lixos, não tendo investido ainda 

em larga medida em sistemas de distribuição de águas assim como de energia. Na 

Quinta do Convento da Franqueira o proprietário diz “na verdade não ligo muito a essa 

questão porque nós neste tipo de turismo por inerência já estamos ligados a essa 

mentalidade do ser ‘amigo’ o mais possível do ambiente.” Como exemplo deu o 

composto natural que é usado através do qual fazem o adubo sem compostos químicos. 

 

8. Síntese Conclusiva 

A principal conclusão da dissertação aponta as dificuldades que os proprietários 

enfrentam de modo a sobreviverem na área, assim como um conjunto de atuações 

recomendáveis por forma a ultrapassarem essas mesmas dificuldades.  

As dificuldades apontadas pelos inquiridos são: 

- Massificação do turismo, o que levará ao aumento da quantidade em relação a 

qualidade e deixará de existir uma separação entre o serviço de excelência e os de 

patamar mais abaixo; 

- Falta de igualdade no país em termos de leis; falta de apoios e financiamentos; 

- Alteração dos mercados e das agências de viagens, onde as agências foram perdendo a 

sua função no mercado das viagens; 
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- Falta de promoção no Minho; falta de divulgação do alojamento local; 

- Falta de eventos desportivos que atraiam turistas para o alojamento local no Minho; 

- A nova tipologia do alojamento rural, que oferece mais facilitismos ao alojamento 

local do que a uma casa de turismo de habitação, por exemplo; 

- Demasiadas exigências em questão de leis e cumprimento de regras; 

- Falta de projecção de atividades direccionadas ao turista estrangeiro. 

Tendo por base estas dificuldades é elaborado um quadro de atuações recomendáveis 

com o objetivo de solucionar as dificuldades apresentadas: 

- Existência de uma maior cooperação e união de esforços entre estabelecimentos; 

- Divulgação do alojamento local em Barcelos; 

- Cooperação em rede com cidades limítrofes, como Braga e Guimarães; 

- Criação de lei ligada aos campos de golfe que se encontram abandonados de modo a 

dar nova utilização e atrair mais turistas ao alojamento rural; 

- Dinamização de mais eventos desportivos que envolvam a vinda de grupos de 

desportistas que necessitam de ficar alojados em Barcelos; 

- Alteração na tipologia do alojamento rural de modo a que as leis fossem iguais para 

todas as modalidades de alojamento, ou seja, o mesmo cumprimento de regras para 

todos; 

- Alterar o papel da câmara no que respeita aos turistas caminheiros, isto é, referenciar 

aos turistas peregrinos outro tipo de alojamento que não o típico albergue; 

- Criação de agenda cultural direccionada ao turista estrangeiro, por exemplo: Festa das 

Cruzes e Feira do Artesanato com atividades dirigidas ao turista estrangeiro que 

desconhece toda a dinâmica envolvida nas festas e as suas origens; 

- Projetar a cidade como capital do Artesanato e atrair ainda mais turistas à cidade de 

Barcelos, e consequentemente ao alojamento rural. 
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IV. Conclusão 

As conclusões resultantes do estudo realizado vão de encontro à teoria de Moreira 

(1994), afirmando que o Turismo em Espaço Rural atua em três grandes áreas-chave 

para o desenvolvimento rural ou territorial. 

Segundo a opinião dos proprietários dos estabelecimentos inquiridos a criação de 

emprego é o maior contributo para a economia local. Segundo Moreira, a criação de 

emprego é possível através do “desenvolvimento do potencial endógeno” de cada área 

rural.  

O conceito de sustentabilidade também surge associado ao desenvolvimento rural e 

observou-se ser seguido pelos estabelecimentos inquiridos. No contexto ambiental os 

proprietários mostraram preocupação com os valores ambientais, apesar de não 

mostrarem ter adotado os valores da sustentabilidade como fator competitivo 

determinante dos destinos, o que consta na teoria de Moreira. 

A existência de uma coesão social aliada ao Turismo em Espaço Rural como refere 

Moreira, também se verificou através da inclusão de pequenas empresas prestadoras de 

serviços às unidades TER. Concluindo, existe uma cooperação entre os 

estabelecimentos e os restantes serviços próximos da localidade, o que conduz a um 

retorno benéfico para todos os envolvidos. 
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ANEXO 1 

Guião de entrevista 
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Entrevista 

A. Identificação e caracterização da unidade 

1. Designação: 

2. Classificação: 

3. Localização: 

4. Início da atividade: 

5. Titular: 

6. Período de funcionamento: 

Todo o ano/sazonal – período de funcionamento 

7. O estabelecimento possui certificado de qualidade? Se sim, quando foi 

obtida? 

7.1.Que vantagem poderá ter a certificação no seu estabelecimento? 

8. Na sua opinião quais as áreas que poderiam melhorar na atividade do 

estabelecimento? 

 

B. Elementos de Gestão 

1. Qual o tipo de entidade gestora? (empresário nome individual; sociedade por 

quotas, sociedade anónima, outra forma societária) 

2. Como é feita a gestão do estabelecimento? (em termos gerais) 

 

C. Ligação a associações/cooperativas 

1. A unidade de alojamento encontra-se ligada a alguma associação ou 

cooperativa? (Produtores/produtos regionais; desenvolvimento 

local/regional; TURIHAB; PRIVETUR; associação ligada à agricultura; 

associação de caça e pesca; associação cultural ou recreativa; outra-qual?) 

2. Porque acha que essa colaboração é importante? 

3. Até que ponto é que acha que a colaboração com outras entidades seria 

importante para desenvolver a atividade turística? 

 

3.1.Com que tipo de entidades gostaria de colaborar? (Juntas de Freguesia; 

Câmaras Municipais; Região de Turismo; Bancos; Agências de viagens; 

operadores turísticos; restaurantes; empresas de animação; outros 

alojamentos) 
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3.2.Em que áreas ou actividades acha que uma colaboração seria mais útil? 

3.3.Na sua opinião acha que pode haver obstáculos ao associativismo? Se 

sim, quais? 

3.4.Como é que acha que estes obstáculos podem ser ultrapassados? 

3.5.Na sua perspetiva, de que forma o associativismo contribui para obter 

mais benefícios económicos (maior rendimento, emprego, fixação de 

população, maior procura, promoção) e sócio culturais (reconhecimento 

exterior da terra, manutenção das tradições e manifestações populares)? 

4. Recorreu a algum tipo de apoio ou financiamento para a abertura da unidade 

de alojamento turístico? Se sim, através de que meio? (Programa Leader, RIME, 

SIFIT, SIVETUR, Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo) 

 

D. Promoção e divulgação da atividade 

 

1. A promoção e divulgação da atividade é feita através de que meios? 

2. Gostaria de colaborar com alguma entidade para comercializar o seu 

produto? Se sim, qual? 

 

E. Impactos do ponto de vista económico na população local 

1. A abertura da unidade de alojamento turístico foi importante a nível da 

economia local? Porquê? 

 

F. Motivações e expetativas futuras 

1. Quais as motivações que deram início à atividade? 

2. Quais as motivações presentes nas quais se centram para darem continuidade 

à atividade? 

3. Como vêm a atividade num futuro próximo? Qual o cenário que esperam 

ver? 

4. Pretendem investir mais na atividade num futuro próximo? 

5. Na sua opinião quais os principais obstáculos com os quais os empresários 

se podem deparar nesta área? 

6. Que tipo de incentivos e estímulos esperam receber da parte da câmara 

municipal? Ou iniciativas locais que gostaria que fossem postas em prática 

em prol do TER. 

7. Como avalia o papel da câmara em todo o processo de abertura da unidade 

de alojamento rural? O processo foi fácil, demoroso? 

 

G. Questões ambientais 
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1. Como é gerido o estabelecimento a nível ambiental? Que medidas “amigas 

do ambiente” são tomadas no vosso estabelecimento? A implantação de 

medidas sustentáveis é uma prioridade na gestão do vosso estabelecimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Transcrição de entrevista I – Casas do Rio 
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Entrevista 

A. Identificação e caracterização da unidade 

1. Designação: Casas do Rio 

2. Classificação: Turismo de Habitação 

3. Localização: Cossourado 

4. Início da atividade: 2011 

5. Titular: Responsável do estabelecimento - José Amaro 

6. Período de funcionamento:  

Todo o ano/sazonal – período de funcionamento 

7. O estabelecimento possui certificado de qualidade? Se sim, quando foi obtida? 

Não possui certificado…Não sei se é o único estabelecimento em Barcelos a ter 

aprovação de acordo com a nova legislação no turismo rural, temos o alvará 

numero um, porque há muito tempo atrás houve uma alteração da legislação e 

nós tínhamos acabado de obter a aprovação debaixo da anterior e decidimos 

esperar porque já tínhamos 4 anos de validade para continuar a viver, mas 

decidimos imediatamente responder à nova legislação. Relativamente a questões 

de qualidade…existem várias normas e qualidade, norma 9011, norma 9014.A 

9014 é na área ambiental, a 9011 não se aplicaria tanto aqui, por ter uma 

aplicação muito restrita na área do turismo. Posso dizer que se concorresse a 

certificado de qualidade ambiental segundo a norma 9014, passávamos com 

distinção. Nunca vendi a questão ambiental neste espaço, eu prefiro usar isto 

como modo de ferramenta de marketing e de certeza, e de forma de ultrapassar 

as expetativas das pessoas, eu tenho que bater essas expetativas…então em vez 

de vender essa imagem aqui no espaço, eu prefiro guardá-la e surpreender as 

pessoas. Possuímos uma ETAR, ou seja reaproveitamos a água toda, com um 

sistema de tratamento de águas com o sistema de gestão de energia…por exemplo 

toda a iluminação é LED, a conta da luz da casa de uma família com um casal com 

dois filhos é muito maior do que a que pago aqui. Depois na gestão da distribuição 

da água que utiliza a gravidade em 95%...existe muita coisa do ponto de vista 

ambiental, já para não falar das coisas básicas, como a gestão dos lixos. Do ponto 

de vista ambiental temos que ter em conta que acarreta custos…faz sentido em 

algumas empresas que necessitem jogar nesta área ambiental, e em alguns hotéis 

pode fazer sentido também, ma no nosso caso eu estou em paz comigo próprio, 

sei que cumpro e ultrapasso qualquer requisito imposto por uma certificação 

ambiental, mas não parti para ela porque não parto para custos. 

 

8. Na sua opinião quais as áreas que poderiam melhorar na atividade do 

estabelecimento?  
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Chegamos a um ponto em que a fasquia está muito elevada. Fomos nomeados dos 

dez locais a descobrir na Europa, e além disso tivemos uma senhora aqui 

hospedada que trabalha num dos maiores sites de divulgação de hotéis no Japão, e 

a única função dela era avaliar hotéis, e disse que 9,5 era a pontuação máxima que 

tinha dado a um hotel em Portugal (diferenciando um hotel 5 estrelas de uma 

estância de turismo em espaço rural obviamente), e que de 0 a 10 a nós dava-nos 

10,5. Mas respondendo à pergunta, talvez implantar um novo sistema de 

climatização nos quartos. 

 

B. Elementos de Gestão 

1. Qual o tipo de entidade gestora? (empresário nome individual; sociedade por 

quotas, sociedade anónima, outra forma societária) 

2. Como é feita a gestão do estabelecimento? (em termos gerais) 

Aparentemente de forma familiar, mas isso é falso. Por deformação profissional 

tenho que ser exigente, e tendo trabalho numa multinacional a gerir uma 

imensidão de funcionários… 

 

C. Ligação a associações/cooperativas 

1. A unidade de alojamento encontra-se ligada a alguma associação ou cooperativa? 

(Produtores/produtos regionais; desenvolvimento local/regional; TURIHAB; 

PRIVETUR; associação ligada à agricultura; associação de caça e pesca; associação 

cultural ou recreativa; outra-qual?)  

Não. 

2. Porque acha que essa colaboração é importante? 

Estamos dispostos a aliarmo-nos a alguma associação que tenha algum valor, 

porque repara tudo o que fazemos na vida esperamos que nos traga algum valor 

acrescentado como resultado do passo que demos, e que esse valor acrescentado 

seja palpável, tangível, uma coisa que implique consumo de energia da nossa parte 

sem retorno não vale a pena. Poe exemplo, já tentei falar com a câmara sobre isso, 

mas não são eles que têm que se mexer…pensas que existe união, organização e 

entendimento entre hotéis? Existem pontualmente pessoas que são proprietárias 

de estabelecimentos que por iniciativa própria têm uma idiossincrasia de 

determinada que lhe permitem ter atitudes construtivas com hotéis que estão a 

montante. Quando cheguei cá contactei 5 estabelecimentos com o objetivo de 

vender a minha ideia…a minha preocupação não era ter x visitas por dia no meu 

espaço, mas sim x visitas no nosso espaço, porque em conjunto a capacidade de 

atração é mais poderosa. O esforço para desenvolver qualquer campanha de 

divulgação por qualquer meio é muito maior se for dividido, e nem um respondeu. 

Já desafiei a câmara, mas a abertura apesar de muita, as coisas desenvolvem-se a 

compasso muito lento. Podíamos participar em feiras chave para atrair visitantes 

se fôssemos repartir despesas, mas limito-me a receber palmadas nas costas.   

3. Até que ponto é que acha que a colaboração com outras entidades seria 

importante para desenvolver a atividade turística? 
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3.1. Com que tipo de entidades gostaria de colaborar? (Juntas de Freguesia; Câmaras 

Municipais; Região de Turismo; Bancos; Agências de viagens; operadores turísticos; 

restaurantes; empresas de animação; outros alojamentos) 

3.2. Em que áreas ou actividades acha que uma colaboração seria mais útil? 

Com os órgãos locais a nível de divulgação e promoção, câmaras, autarquias. Imagine o que 

uma autarquia gasta para promover a sua imagem…neste contexto há pouco tempo fiz um 

estudo por divertimento e a estadia média dos hóspedes cá nem chega a 2 noites. Investir na 

promoção da estadia local beneficiava a receita do país. Gasta-se balúrdios em cartazes 

quando se podia investir no que mais valor podia trazer à economia local e do país.  

3.3. Na sua opinião acha que pode haver obstáculos ao associativismo? Se sim, quais?  

A falta de cultura. Se as pessoas tivessem um bocadinho mais de cultura e formação onde 

poderia haver obstáculos ao associativismo? Só existem obstáculos ao associativismo em 

sociedades retrógradas, pouco pensantes.  

3.4.Como é que acha que estes obstáculos podem ser ultrapassados?  

Com uma nova geração, esperemos. Nós temos a mania de desvalorizar a nova geração, mas a 

verdade é que temos uma geração dinâmica em alguns aspetos.  

3.5.Na sua perspetiva, de que forma o associativismo contribui para obter mais benefícios 

económicos (maior rendimento, e.mprego, fixação de população, maior procura, promoção) e 

sócio culturais (reconhecimento exterior da terra, manutenção das tradições e manifestações 

populares)? 

4. Recorreu a algum tipo de apoio ou financiamento para a abertura da unidade de alojamento 

turístico? Se sim, através de que meio? (Programa Leader, RIME, SIFIT, SIVETUR, Instituto de 

Financiamento e Apoio ao Turismo)  

Não, e quem se mete a recuperar uma casa para turismo rural e gastar centenas de milhares 

de euros é tempo perdido porque não vai conseguir nunca amortizar os custos de que teve.  

 

D. Promoção e divulgação da atividade 

 

1. A promoção e divulgação da atividade é feita através de que meios?  

No início exclusivamente plataforma digital. Com as primeiras visitas começa a aparecer um 

fator muito engraçado, as pessoas vinham e diziam que queriam voltar e de forma indirecta 

diziam-me que gostavam, e voltavam, e depois vinham amigos e parente…como uma bola de 

neve. Boca a boca foi-se divulgando o espaço. 

 

E. Impactos do ponto de vista económico na população local 

1. A abertura da unidade de alojamento turístico foi importante a nível da economia 

local? Porquê?  
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Em primeiro lugar foram criados posto de trabalho, 5 postos. Depois, o agradecimento das 

pessoas locais. Ou a senhora que deixa bolos para os turistas. 

 

 

 

F. Motivações e expetativas futuras 

 

1. Como vêm a atividade num futuro próximo? Qual o cenário que esperam ver? 

Melhor do que nos encontramos neste momento é impossível. Mas continuaremos com 

certeza a dar sempre o nosso melhor, e sabemos que podemos melhorar sempre em alguma 

coisa. 

2. Pretendem investir mais na atividade num futuro próximo? 

Não sentimos necessidade de investir mais. Apenas aponto a instalação de um novo sistema 

de climatização nos quartos de hóspedes, mas isso é um pormenor apenas que não influencia 

positiva ou negativamente a imagem do estabelecimento. 

3. Na sua opinião quais os principais obstáculos com os quais os empresários se podem 

deparar nesta área?  

Eu não chamar-lhe-ia de obstáculos, mas sim perigos. O turismo em Portugal é uma das áreas 

que sabemos estar em crescimento e que contribui positivamente para a economia do país, e 

isso tem como consequência o aumento da oferta de investidores nesta área que vai conduzir 

a uma massificação do turismo. Existirá muita quantidade e pouca qualidade, deixa de existir 

uma separação entre serviço de excelência e os de patamar mais abaixo, e os bons sairão 

também prejudicados com a atividade massiva na área. 

4. Que tipo de incentivos e estímulos esperam receber da parte da câmara municipal? Ou 

iniciativas locais que gostaria que fossem postas em prática em prol do TER. 

Não me refiro tanto à câmara, mas aos outros estabelecimentos. Esperava existir uma maior 

receptividade da parte de outros estabelecimentos. Falta cooperação entre os 

estabelecimentos, união de esforços. A participação em feiras de divulgação realizadas em 

pontos estratégicos da Europa para atrairmos turistas faz falta e seria do interesse de todos 

participar. O aluguer de um lugar numa feira dessas é bastante dispendioso para ficar a cargo 

de um só estabelecimento…por isso se vários estabelecimentos partissem para essa iniciativa 

seria uma mais-valia para todos, porque para além de ser importantíssimo divulgar o 

alojamento local em Barcelos, penso ser do interesse do estabelecimento atrair hóspedes. A 

câmara precisava de divulgar mais e melhor as opções de alojamento local no concelho. 

Porque de acordo com um estudo que realizei, a estadia média dos turistas cá nem chega a 2 

dias, por isso insisto que deve ser dada a devida importância ao alojamento local e dar a 

conhecer aos turistas sítios onde podem ficar hospedados sem ter que visitarem Barcelos e 

voltarem para uma das grandes cidades como é comum, passarem a noite. 
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5. Como avalia o papel da câmara em todo o processo de abertura da unidade de 

alojamento rural? O processo foi fácil, demoroso? 

A câmara municipal mostra-se muito receptiva. A câmara facilita muito todos os processos 

ligados à abertura de estabelecimentos. Atende telefonemas, e estão sempre abertos e 

prontos a ouvir sugestões da nossa parte. Quanto a isso, não tenho queixa alguma. Mas 

efectivamente podia sempre melhorar. 

 

G. Questões ambientais 

1. Como é gerido o estabelecimento a nível ambiental? Que medidas “amigas do 

ambiente” são tomadas no vosso estabelecimento? A implantação de medidas 

sustentáveis é uma prioridade na gestão do vosso estabelecimento? 

Resposta dada no ponto A. 
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ANEXO 3 

Transcrição de entrevista II – Quinta de Santa Comba 
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Entrevista 

A. Identificação e caracterização da unidade 

1. Designação: Quinta de Santa Comba 

2. Classificação: Turismo de habitação 

3. Localização: São Bento da Várzea 

4. Início da atividade: 1991 

5. Titular: Jorge Campos 

6. Período de funcionamento: 

Todo o ano/sazonal – período de funcionamento 

7. O estabelecimento possui certificado de qualidade? Se sim, quando foi obtida?Não 

7.1. Que vantagem poderá ter a certificação no seu estabelecimento? 

Poderá ter, mas até ao momento ainda não nos apresentaram nada sobre isso. 

8. Na sua opinião quais as áreas que poderiam melhorar na atividade do 

estabelecimento?  

Todas as áreas podem melhorar, e eu nunca estou satisfeito…isto é uma atividade 

dinâmica. Quero melhorar muita coisa, a quinta pedagógica por exemplo. 

 

B. Elementos de Gestão 

1. Qual o tipo de entidade gestora? (empresário nome individual; sociedade por 

quotas, sociedade anónima, outra forma societária) 

2. Como é feita a gestão do estabelecimento? (em termos gerais) 

Este tipo de turismo é de carácter familiar, não obriga a receção nem a 

funcionários na receção, é uma gestão familiar, embora dê directamente emprego 

a algumas pessoas e dê emprego a umas quatro ou cinco pessoas. 

C. Ligação a associações/cooperativas 

1. A unidade de alojamento encontra-se ligada a alguma associação ou 

cooperativa? (Produtores/produtos regionais; desenvolvimento local/regional; 

TURIHAB; PRIVETUR; associação ligada à agricultura; associação de caça e 

pesca; associação cultural ou recreativa; outra-qual?) CENTER, TURIHAB e 

Solares de Portugal 

2. Porque acha que essa colaboração é importante? Em primeiro lugar nós 

sozinhos, isolados, não temos tanta força, juntos temos muita mais força…e a 

associação representa as feiras nacionais e internacionais, e é muito mais fácil 

dividir as despesas por mais estabelecimentos e promover pela associação, ao 

invés de nos promovermos de forma particular ou numa BTL, essa é uma das 

vantagens. Depois existe a componente da central de reservas que nos dá um 

nível de taxa de ocupação razoável. Os convites para aderir a feiras são nos 
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feitos pela turihab ou center, também já surgiram convites feitos pela câmara 

para estarmos presentes em feiras em Espanha por exemplo. 

3. Até que ponto é que acha que a colaboração com outras entidades seria 

importante para desenvolver a atividade turística?  

É de todo o interesse trabalhar com essas entidades. 

 

3.1. Com que tipo de entidades gostaria de colaborar? (Juntas de Freguesia; Câmaras 

Municipais; Região de Turismo; Bancos; Agências de viagens; operadores turísticos; 

restaurantes; empresas de animação; outros alojamentos)  

As colaborações mais vantajosas para nós sempre associações de 

turismo, as câmaras também. 

3.2.Em que áreas ou actividades acha que uma colaboração seria mais útil?  

De acordo com as actividades do estabelecimento seria o alojamento, realização de eventos, o 

vinho, o mel e as compotas, turismo equestre. Realizam-se passeios a cavalo em associação 

com um senhor que mora ao lado do estabelecimento, ou por exemplo quando houver um 

evento qualquer ligado ao enoturismo cá em Barcelos faz falta um alojamento diferente, 

estou-me a lembrar da festa das cruzes e uns convidados da câmara ficaram alojados no 

Bagoeira, e os convidados queixaram-se do barulho da festa e foram reencaminhados para o 

nosso estabelecimento, ou seja, no fundo vendemos um produto diferente.  

3.3.Na sua opinião acha que pode haver obstáculos ao associativismo? Se sim, quais?  

Só estou a ver vantagens.  

3.4.Como é que acha que estes obstáculos podem ser ultrapassados?  

O único obstáculo que estou a ver seria alguma exigência por parte da associação em questões 

de fidelização, ou então uma exigência de exclusividade não podendo associar-se a uma outra 

entidade por exemplo.  

3.5.Na sua perspetiva, de que forma o associativismo contribui para obter mais benefícios 

económicos (maior rendimento, emprego, fixação de população, maior procura, promoção) e 

sócio culturais (reconhecimento exterior da terra, manutenção das tradições e manifestações 

populares)? 

Podemos entender o associativismo de duas formas, primeiro ligado a associações, e por outro 

lado as parcerias com agentes locais para juntar um produto à casa. Existe uma cooperação, 

por exemplo precisamos de queijo e temos uma queijaria mesmo aqui perto, temos um 

restaurante muito próximo daqui…muitas vezes os hóspedes que aqui recebemos são todos 

encaminhados para o restaurante e sem dúvida faz uma grande diferença no total de clientes 

que o restaurante recebe. 

4. Recorreu a algum tipo de apoio ou financiamento para a abertura da unidade de 

alojamento turístico? Se sim, através de que meio? (Programa Leader, RIME, SIFIT, 

SIVETUR, Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo) 
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 Infelizmente Barcelos não é contemplado por esse tipo de financiamentos, porque Barcelos é 

considerado um concelho industrial, privilegiado, infelizmente todos sabemos que a indústria 

está de rastos…e de privilegiado não tem nada. Houve uma conferência de turismo no ipca, e 

eu tive um assunto menos agradável com um senhor influente na área, tendo em conta que 

tinha um projecto inclusive da quinta pedagógica que foi considerado dos melhores projectos 

apresentados, e a resposta que obtive foi essa. A pergunta que coloquei foi se Barcelos ia 

passar a ser contemplado por esse tipo de financiamentos, e a resposta foi que as leis são 

iguais para o país inteiro, não há exceções.  

 

D. Promoção e divulgação da atividade 

 

1. A promoção e divulgação da atividade é feita através de que meios? Pela 

Turihab, e internet, trabalhamos com a booking, a trivago. 

 

E. Impactos do ponto de vista económico na população local 

1. A abertura da unidade de alojamento turístico foi importante a nível da 

economia local? Porquê? 

 

F. Motivações e expetativas futuras 

1. Quais as motivações que deram início à atividade?  

São duas que não podemos desliga-las, e na minha opinião e por experiência, têm 

que existir sempre as duas, uma só não chega. E começo por dizer a segunda…às 

vezes é difícil ordená-las, o aspeto económico, não temos que ter vergonha de 

dizer que o queremos é ganhar dinheiro, estamos numa atividade para ganhar 

dinheiro, rentabilizar…e a outra motivação é o gosto e a paixão pela atividade que 

tem que existir. Eu gosto de conversar com as pessoas, por vezes estou aqui 

tempo com hóspedes e acabamos por conviver, e num hotel é diferente, 

chegamos à receção e existe aquela separação. 

2. Quais as motivações presentes nas quais se centram para darem continuidade à 

atividade? 

 Lucrar com a atividade, e o gosto pela atividade. 

3. Como vêm a atividade num futuro próximo? Qual o cenário que esperam ver? 

A realidade do turismo em Portugal é risonha, em relação há dois anos atrás a taxa 

de ocupação aumentou significativamente, sobretudo por alemães, belgas, os 

países baixos todos na generalidade, mas principalmente França. Os problemas no 

Egito afastaram os turistas. Estão a duas horas de casa. O clima, a paisagem, a 

gastronomia são tudo pontos fortes no nosso país que atraem turistas. Além do 

preço e a segurança que o país oferece. 

4. Pretendem investir mais na atividade num futuro próximo? 

 Sim, em termos de quartos não pretendemos investir mais até porque estamos no 

limite máximo de quartos, mais do que os que temos passaria a ser um hotel rural 

e saíria um pouco do ambiente a que estou habituado nesta estrutura de 
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alojamento. Investir na quinta pedagógica é outro passo a dar, colocar mais 

animais…uma reforma nas louças, nos quartos, é uma mudança constante. 

5. Na sua opinião quais os principais obstáculos com os quais os empresários se 

podem deparar nesta área?  

A falta de apoio, os financiamentos…as leis deviam ser iguais para todos, mas não 

são. Nós este ano aumentamos o número de quartos para doze e se tivéssemos 

tido algum tipo de apoio facilitava-nos imenso a situação.  

6. Que tipo de incentivos e estímulos esperam receber da parte da câmara 

municipal? Ou iniciativas locais que gostaria que fossem postas em prática em prol 

do TER. 

 Infelizmente a câmara não tem influência ou não tem poder de decisão em 

relação aos financiamentos etc…gostaria era que a câmara procurasse junto do 

poder central negociar esta situação, e esse seria o principal estímulo. Além de 

existirem mais parcerias com que pudéssemos colaborar.  

7. Como avalia o papel da câmara em todo o processo de abertura da unidade de 

alojamento rural? O processo foi fácil, demoroso? 

Eu considero que os serviços de Barcelos como a câmara de Barcelos estão  a fazer 

um bom trabalho ao convidar proprietários das casas rurais para participarem em 

feiras em Espanha. 

 

G. Questões ambientais 

1. Como é gerido o estabelecimento a nível ambiental? Que medidas “amigas do 

ambiente” são tomadas no vosso estabelecimento? A implantação de medidas 

sustentáveis é uma prioridade na gestão do vosso estabelecimento? 

O próprio meio rural já tem inerente o facto de tudo ser natural. A energia para já 

não investimos pois temos que calcular os custos. Temos a agricultura, a produção 

de vinho, as frutas, as compotas…as pessoas podem apanhar a sua própria fruta e 

fazer o seu sumo. Na produção de vinho estamos com protecção integrada, na 

fruta temos produção biológica, ou seja uma série de normas tem que ser 

respeitadas com o objetivo de proteger o meio ambiente.  
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ANEXO 4 

Transcrição de entrevista III – Casa dos Assentos 
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Entrevista 

A. Identificação e caracterização da unidade 

1. Designação: Casa dos Assentos 

2. Classificação: Turismo de Habitação 

3. Localização: Quintiães 

4. Início da atividade: 1980/82 

5. Titular: Luís  

6. Período de funcionamento: 

Todo o ano/sazonal – período de funcionamento 

7. O estabelecimento possui certificado de qualidade? Se sim, quando foi obtida? 

Sim, Apcer. 

7.1. Que vantagem poderá ter a certificação no seu estabelecimento? 

A obrigação de manter um certo padrão de qualidade, existe uma 

padronização, regras a cumprir.  

8. Na sua opinião quais as áreas que poderiam melhorar na atividade do 

estabelecimento? 

 Há sempre coisas a melhorar, mas com certeza podíamos reformar algumas 

coisas…roupas de cama, colchões, pinturas. 

 

B. Elementos de Gestão 

1. Qual o tipo de entidade gestora? (empresário nome individual; sociedade por 

quotas, sociedade anónima, outra forma societária) 

 

 

C. Ligação a associações/cooperativas 

1. A unidade de alojamento encontra-se ligada a alguma associação ou cooperativa? 

(Produtores/produtos regionais; desenvolvimento local/regional; TURIHAB; 

PRIVETUR; associação ligada à agricultura; associação de caça e pesca; associação 

cultural ou recreativa; outra-qual?) 

2. Porque acha que essa colaboração é importante? 

Porque um estabelecimento deste tipo sozinho tem uma capacidade para 

promover-se de zero. Ao estarmos associados temos acesso a informações 

importantes ligadas a isenções fiscais, leis que saem, apoio jurídico e estamos 

sempre a par dessas informações. Promovermo-nos isoladamente é muito 

complicado, porque ou é um estabelecimento que tem uma localização xpto, ou 

alguém que esteja disposto a pagar uma verba considerável para promover-se. 
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Alguém que passe o tempo a viajar e até viaje no inverno faz promoção lá fora. Ou 

alguns casos específicos ligados a mercados específicos. 

 

2.1.  Com que tipo de entidades gostaria de colaborar? (Juntas de Freguesia; Câmaras 

Municipais; Região de Turismo; Bancos; Agências de viagens; operadores turísticos; 

restaurantes; empresas de animação; outros alojamentos) 

Gostaríamos de trabalhar em conjunto com a Câmara, o problema é que da parte deles 

não existe essa cooperação. Exemplo disso foi um grupo de caminheiros de Santiago que 

ficou aqui hospedado e disseram-nos que contactaram a câmara mas só nos indicavam 

albergues, mas os peregrinos não queriam albergues…quando existem apresentações e 

feiras a câmara convida e até aí nada contra, mas indicarem-nos a peregrinos, aos turistas 

não fazem isso. Eles entendem que um turista caminheiro quer um albergue. Mas hoje em 

dia os caminheiros são pessoas de classe média alta e preferem outro tipo de alojamento. 

E não foi um caminheiro que me informou desta falta de indicação por parte da câmara. O 

turismo começa a ser uma atividade encarada mais seriamente, Lisboa, Algarve e Madeira 

é encarada de forma séria há muito tempo, na costa oeste é encarada de forma séria 

desde há 20 anos atrás, e aqui ainda estamos muito atrasados nesse aspeto. Mas eu 

acredito que as coisas se comecem a mexer. No Porto o presidente mostra-se empenhado 

em dinamizar, em Braga a mesma coisa, por isso…mas ao mesmo tempo presencio coisa 

perfeitamente obtusas. Eu sei que o Douro é uma coisa muito bonita, os acessos já são 

melhores, etc…mas pensemos na quantidade de dinheiro gasta para promover o Douro 

comparando à quantidade de camas e empreendimentos turísticos que o Douro tem, 

enquanto o Minho que tem umas 90 camas a mais e nem metade da promoção turística 

do Douro tem. Nos finais dos anos 80 e início de 90 descobriu-se que o turismo eleito era o 

de sol e praia, mas os holandeses e os suecos não sabiam disso. Como no Porto falam do 

rio Douro, e nem sequer mostram a foz nos desdobráveis. Ora, não há muitas cidades no 

mundo com uma frente mar. Só falam de umas coisas e esquecem-se de outras. Fizemos 

um evento de golfe na Estela, e para o Algarve isso era impensável. O nosso clima no 

inverno é tão bom quanto o do Algarve para o golfe, e o problema no golfe é a neve. Aqui 

no Minho, não faz muito frio, não neva, o clima mais ameno cá no Verão do que no 

Algarve até é bom para os golfistas que no Algarve não se aguenta com o calor. E tenho 

muita pena que as autoridades portuguesas não tenham criado uma lei ligada aos campos 

de golfe, porque o que não faltam são campos abandonados, não há apoios para esse tipo 

de eventos. Temos o de Ponte de Lima, o da Estela, de Vidago...enfim, mas não chegam. 

Os golfistas quando vêm querem usar um campo diferente durante todo o tempo que 

estão cá e nós não temos suficientes. Ocuparem-se desses eventos era uma forma de dar 

vida ao alojamento local do Norte e dar vida ao Minho, e ocupar campos que estão 

abandonados. E eu acho que as pessoas menosprezam essa ideia por não acreditarem que 

pode ser uma saída muita boa para o Minho apostar nisso. Não só têm a estrutura 

montada abandonada, como bons alojamentos turísticos e não aproveitam para 

dinamizar. A nova tipologia de alojamento rural não trouxe igualdade para os 

estabelecimentos. Os alojamentos locais têm muitas menos exigências e muito mais 

facilitismos do que uma unidade de turismo de habitação. 
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3.3.Na sua opinião acha que pode haver obstáculos ao associativismo? Se sim, 

quais? 

As desvantagens do associativismo se formos a falar em custos são irrelevantes à 

beira das vantagens que traz estar associado traz ao estabelecimento. A 

desvantagem é que estar numa associação comporta regras.  

3.4.Na sua perspetiva, de que forma o associativismo contribui para obter mais 

benefícios económicos (maior rendimento, emprego, fixação de população, maior 

procura, promoção) e sócio culturais (reconhecimento exterior da terra, 

manutenção das tradições e manifestações populares)? 

4. Recorreu a algum tipo de apoio ou financiamento para a abertura da unidade de 

alojamento turístico? Se sim, através de que meio? (Programa Leader, RIME, SIFIT, 

SIVETUR, Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo)  

Sim. O concelho de Barcelos é privilegiado em alguns aspetos, como o facto de ter uma 

produção têxtil considerável, é um concelho muito ativo na parte agrícola também. 

Falta alguém perceber que por estar envolvido numa área já não precisa de se 

envolver noutras, podiam não só se virarem para a agricultura por exemplo. Dizem que 

o turismo é dez por cento do PIB, se calhar não é, ninguém fez as contas a esse 

dinheiro…é tudo pago com cartão. 

 

D. Promoção e divulgação da atividade 

 

1. A promoção e divulgação da atividade é feita através de que meios?  

Através de contactos e-mail, essencialmente digital. Também comparecemos 

em feiras, revistas. 

 

E. Impactos do ponto de vista económico na população local 

1. A abertura da unidade de alojamento turístico foi importante a nível da 

economia local? Porquê?  

Continua a dar pelo menos um emprego, e em part time também, ou o senhor 

que vem pintar etc…a partir do momento em que dá um posto de trabalho já é 

um acrescento. 

 

F. Motivações e expetativas futuras 

1. Quais as motivações que deram início à atividade? 

É uma casa de férias…entretanto vendemos a quinta para fazer frente aos 

problemas financeiros. Nos anos oitenta e tal os meus pais decidiram vender a 

casa em Lisboa. Nessa altura iniciou-se o turismo de habitação, e nós fomos das 

primeiras casas de turismo de habitação. Na altura havia apoios do Estado, e 

aproveitamos que não era a melhor fase a nível financeiro e a minha mãe achou 

que havia condições para dar continuidade a essa ideia e avançou.  

2. Quais as motivações presentes nas quais se centram para darem continuidade à 

atividade?  
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Da forma como isto está? Se isto tivesse 30% de ocupação por ano era uma grande 

motivação, daria para viver. Neste momento, o dinheiro que isto dá mal paga a 

manutenção da casa. Por isso vamo-nos mantendo dificilmente, mas vamos ver se 

o cenário melhora. 

3. Como vêm a atividade num futuro próximo? Qual o cenário que esperam ver? 

Possivelmente poderemos entrar numa maré mais cheia…mas desde que 

consigamos manter isto, ficarmos pior do que o que já estamos é impossível, por 

isso. Tendo em conta as marcações que temos para os próximos meses é melhor 

do que no ano passado, triplicamos o número. Temos bastantes reservas em 

Outubro. Há dois anos tinha isto cheio, e hoje é isto.  

4. Pretendem investir mais na atividade num futuro próximo?  

Temos insistido na manutenção da casa…pinturas, a piscina precisa sempre de 

manutenção, mesmo que não se justifique tendo em conta que não temos mais do 

que uma pessoa a ocupar esse espaço, mas são exigências que têm que se 

cumprir. Chega a um ponto que torna-se difícil manter tanta coisa…desde 

colchões, tapetes etc…é que não é só a manutenção da casa.  

5. Na sua opinião quais os principais obstáculos com os quais os empresários se 

podem deparar nesta área? 

A alteração de mercados, das agências de viagens também constitui uma 

dificuldade nesta área, mas quanto a isso não podemos fazer nada. É preciso 

arranjar soluções, e aproveitar a minha área de formação para investir no turismo 

de negócios e fazer frente a estes obstáculos com que me tenho deparado.  

6. Que tipo de incentivos e estímulos esperam receber da parte da câmara 

municipal? Ou iniciativas locais que gostaria que fossem postas em prática em prol 

do TER.  

Nós gostaríamos que a câmara desse informação aos nossos turistas das casas cá 

de Barcelos. Não são, nem têm que ser a nossa central de reservas, mas podiam 

referenciar-nos.  É uma câmara ativa, têm desenvolvido muita coisa e dinamizado, 

mas só. 

7. Como avalia o papel da câmara em todo o processo de abertura da unidade de 

alojamento rural? O processo foi fácil, demoroso?  

Deve ter sido, isso na altura era tratado com a DGT, eram tudo aprovações que 

passavam pela DGT…há uns anos essas burocracias passaram a ser tratadas pelas 

câmaras. Uma das consequências que isso trouxe foi que para ter o alvará tinha 

que se ter a inspecção feita pela câmara, é uma espécie de licença. Em relação aos 

novos empreendimentos turísticos agora é tudo tratado junto da câmara.  

 

G. Questões ambientais 

1. Como é gerido o estabelecimento a nível ambiental? Que medidas “amigas do 

ambiente” são tomadas no vosso estabelecimento? A implantação de medidas 

sustentáveis é uma prioridade na gestão do vosso estabelecimento? 

A água somos obrigados a fazer a ligação à rede de águas, e continuamos a pagar 

impostos. Fazemos a gestão dos lixos, o básico.  
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ANEXO 5 

Transcrição de entrevista IV – Quinta do Convento da Franqueira 
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Entrevista 

A. Identificação e caracterização da unidade 

1. Designação: Quinta do Convento da Franqueira 

2. Classificação: Turismo de Habitação 

3. Localização: Pereira 

4. Início da atividade: 1988 

5. Titular: 

6. Período de funcionamento: 

Todo o ano/sazonal – período de funcionamento De abril a outubro. 

7. O estabelecimento possui certificado de qualidade? Se sim, quando foi obtida? 

Somos associados à TURIHAB, e por essa associação temos uma certificação da 

Solares de Portugal. 

7.1. Que vantagem poderá ter a certificação no seu estabelecimento? 

Em termos práticos não existem grandes vantagens, porque nenhum turista 

vai ver se tem ou não certificado. Dá para efeitos de entidades oficiais, ou seja 

a câmara sabe que temos uma certificação e que não tem de ser punível …tem 

um certo valor.  

8. Na sua opinião quais as áreas que poderiam melhorar na atividade do 

estabelecimento? Há sempre possibilidades de melhorar, por exemplo os quartos no 

inverno que estamos fechados aproveitamos para pintar, mudar a decoração. Estamos 

parados mas é preciso fazer sempre alguma coisa. 

 

B. Elementos de Gestão 

1. Qual o tipo de entidade gestora? (empresário nome individual; sociedade por 

quotas, sociedade anónima, outra forma societária) 

 

 

C. Ligação a associações/cooperativas 

1. A unidade de alojamento encontra-se ligada a alguma associação ou cooperativa? 

(Produtores/produtos regionais; desenvolvimento local/regional; TURIHAB; PRIVETUR; 

associação ligada à agricultura; associação de caça e pesca; associação cultural ou 

recreativa; outra-qual?) 

2. Porque acha que essa colaboração é importante? 

A Turihab está ligada a este tipo de turismo, e por exemplo as leis que saíram há pouco tempo 

nós somos informados, ou seja estamos sempre a par desses assuntos. É importante para 

estarmos informados sobre as leis laborais, e comerciais, e é uma ajuda nesse sentido. 
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2.1. Com que tipo de entidades gostaria de colaborar? (Juntas de Freguesia; 

Câmaras Municipais; Região de Turismo; Bancos; Agências de viagens; 

operadores turísticos; restaurantes; empresas de animação; outros 

alojamentos)  

Tenho boas ligações com o Posto de Turismo de Barcelos, para estar presente 

em feiras e esse tipo de eventos, digamos que é onde se tem o contacto maior 

com as pessoas. O Porto e Norte que é a cidade que agora faz a Norte de 

Portugal para nós quase não existe. Eles estão centrados no Porto, e cá no 

Minho já não passa um jornalista há muito tempo, e antes tínhamos sempre 

um jornalista hospedado de um país qualquer ou até português, e agora nada. 

É uma área que tem melhorado muito, mas que depende muito da quantidade 

de dinheiro disponível. A custos reduzidos é complicado, mas poderia ser dado 

mais enfoque. No Porto por exemplo os cruzeiros, não contribui em quase 

nada para a economia local, é tudo feito dentro do cruzeiro. As pessoas vão de 

camioneta a algum sítio, mas voltam para almoçar no barco e voltam para 

jantar. Aqui, não fazemos almoços, e as pessoas assim dirigem-se aos cafés, 

aos restaurantes e assim contribuem bastante para a economia local.  

2.2. Em que áreas ou actividades acha que uma colaboração seria mais útil? 

Porto e Norte é uma área em que seria útil uma colaboração porque é uma 

entidade que poderia ajudar e muito esta zona e noutros aspetos. Fui a uma 

reunião com uma Associação Hoteleira e às vezes ajudam em termos práticos, 

de leis e não é uma entidade oficial, é uma associação que ajuda nesse 

sentido. Fora disso, o turismo vive à base de promoção e não há promoção, a 

gente esquece-se de Portugal, pode ser no Algarve que a mim não me 

importa, Algarve é Portugal. Há jornais que falam de viagens ao Cazaquistão, 

onde fazem excursões a pé ou a cavalo que há cinco seis anos ninguém sabia 

onde era, e agora está a competir com países como o Chipre que é um país 

fantástico, e é este aspeto que Portugal por não ter dinheiro está a perder 

espaço no mercado. 

2.3. Na sua opinião, acha que pode haver obstáculos ao associativismo? Se sim, 

quais? 

Eu penso que não há, e há algumas associações que trabalham bem. A 

TURIHAB e a Solares de Portugal tenta fazer um bom trabalho, e dentro do 

turismo nacional já temos espaço e é importante por causa da nova legislação 

que saiu. Eu já estou quase a pedir à Solares de Portugal como seria a nova 

legislação, isso era o input, o trabalho delas associado à lei é bom para nós.  

 

2.4. Como é que acha que estes obstáculos podem ser ultrapassados? 

Só para dar um exemplo, os letreiros que é uma área tão simples, mas que 

implica anos e anos para fazer uma placa de sinalização, é uma área tão 

simples, mas aqui é uma complicação. As exigências são absurdas e nunca 

mais acabam. A Solares de Portugal ainda há pouco enviou mais umas páginas 

cheias de exigências. Podiam a meu ver simplificar mais esse aspeto de leis, 
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porque não são leis e mais leis que vão fazer melhor, mas simplifica-las seria 

uma ajuda.   

2.5. Na sua perspetiva, de que forma o associativismo contribui para obter mais 

benefícios económicos (maior rendimento, emprego, fixação de população, maior 

procura, promoção) e sócio culturais (reconhecimento exterior da terra, 

manutenção das tradições e manifestações populares)? 

3. Recorreu a algum tipo de apoio ou financiamento para a abertura da unidade de 

alojamento turístico? Se sim, através de que meio? (Programa Leader, RIME, SIFIT, 

SIVETUR, Instituto de Financiamento e Apoio ao Turismo)  

Não. Agora há mais financiamentos que são feitos com juros mais baixos, mas recorrer 

aos financiamentos implica muitos processos burocráticos entre o Norte e Lisboa e por 

isso não entrei nisso.  

 

D. Promoção e divulgação da atividade 

 

1. A promoção e divulgação da atividade é feita através de que meios? 

Ainda há espaço para guias escritos para promover, mas a maior parte é digital 

claro. Ter o website próprio, estar no booking.com ou trivago, trabalhamos com 

esses agentes intermediários que nos fazem as reservas. De vez em quando saímos 

em artigos em revistas de turismo, anuais ou não, saímos numa guia por 

exemplo…e são essas as formas de promoção. O mercado interno não é o que 

contribui em larga escala para este tipo de turismo. São os de fora que o compram 

e quando são portugueses são emigrantes.  

 

E. Impactos do ponto de vista económico na população local 

1. A abertura da unidade de alojamento turístico foi importante a nível da 

economia local? Porquê? Contribui a uma escala pequena, mas por exemplo 

para fazer uma casa destas é preciso recorrer a engenheiros e arquitetos, 

depois construtores para fazerem os restauros, e nesse aspeto ajuda. Ainda há 

pouco tempo para reparações no telhados precisamos de mão de obra, assim 

como para a jardinagem. Os hóspedes por vezes alugam carro cá e optam por 

serviços perto daqui, cafés, restaurantes. 

 

F. Motivações e expetativas futuras 

1. Quais as motivações que deram início à atividade? 

Seria sempre uma forma de ajuda para as despesas de manutenção de uma casa 

como esta. É uma atividade em que estamos mais próximos das pessoas, de 

diferentes profissões, classes sociais…Nesta atividade também muitas vezes 

estamos parados com um casal apenas num fim de semana, tem os seus aspetos 

mais difíceis.  

2. Quais as motivações presentes nas quais se centram para darem continuidade 

à atividade? 
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Estamos a pensar retomar com a vinha, porque deixamos isso de lado…e vamos 

ver se temos possibilidade de expandir para mais dois quartos. Nestes meses de 

época mais alta daria jeito ter mais 2 quartos pelo menos. No caso de recebermos 

grupos justificava-se ter mais dois quartos.  

3. Como vêm a atividade num futuro próximo? Qual o cenário que esperam ver? 

Acho que a atividade tem futuro. Em termos de futuro acho que com mais alguma 

promoção mais para o Norte de Portugal ajudaria muito. Não é só Lisboa, Algarve 

e agora o Porto que está mais na moda, é divulgar mais o Norte. Por exemplo a 

zona de Ponte de Lima, do programa Leader e o Qren, nós Barcelos não somos 

desfavorecidos…Barcelos tinha têxtil, mas agora não tem. Somos uma zona que 

devia ser tratada como Ponte de Lima, mas não é. No caso de Guimarães entrou 

na rota por ser a capital da cultura há dois anos, e continua a estar aí presente. 

Braga fala em turismo religioso, mas nunca se chegou a afirmar muito bem, apesar 

de reunir todas as condições para isso. O Porto foi considerado dos melhores 

destinos turísticos, tem vida noturna, zonas antigas e zonas modernas, é um 

destino completo. O turismo de Barcelos não liga com Braga, e a divulgação em 

Barcelos não tem nada sobre Guimarães nem Braga e vice-versa.  

4. Na sua opinião quais os principais obstáculos com os quais os empresários se 

podem deparar nesta área? 

A falta de promoção e apoios nesse sentido, demasiadas exigências 

burocráticas…apesar da Solares de Portugal ajudar nos aspeto das leis, é preciso ir 

mais além. A promoção é algo que deve ser feito pelo Porto e Norte por Portugal, 

e fazer algo de útil com essa promoção, dar mais visibilidade ao alojamento local 

cá no Norte.  

5. Que tipo de incentivos e estímulos esperam receber da parte da câmara 

municipal? Ou iniciativas locais que gostaria que fossem postas em prática em 

prol do TER. 

Barcelos devia pensar mais no turista estrangeiro. As festas que são realizadas cá 

como a festa das Cruzes é feita para as pessoas locais e não programada para o 

turista. No Porto as festividades já alargam mais a sua dinâmica para o turista 

estrangeiro. Barcelos se pensasse projectar-se-ia de melhor forma.  

6. Como avalia o papel da câmara em todo o processo de abertura da unidade de 

alojamento rural? O processo foi fácil, demoroso? 

Quando tratamos de processo de abertura era junto da DGT, no entanto qualquer 

problema tratado agora é junto da câmara e podemos fruir de um bom 

atendimento, sempre receptivos e sentimos reconhecimento da parte deles.  

 

G. Questões ambientais 

1. Como é gerido o estabelecimento a nível ambiental? Que medidas “amigas do 

ambiente” são tomadas no vosso estabelecimento? A implantação de medidas 

sustentáveis é uma prioridade na gestão do vosso estabelecimento? 

Na verdade não ligo muito a essa questão porque nós neste tipo de turismo por 

inerência já estamos ligados a essa mentalidade do ser ‘amigo’ o mais possível do 
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ambiente. Posso dar um exemplo, fazemos o adubo através do composto natural e 

é esse que usamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

Resultados – identificação e caracterização das unidades; ligação a associações ou 

cooperativas; apoios/financiamentos, promoção e divulgação da atividade. 
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Identificação e caracterização das unidades 

Quadro 7 – Identificação e caracterização das unidades, elaboração própria. 

        Todo o ano 

        Sazonal – De abril a outubro 

        Empresário nome individual 

 

Certificação de Qualidade 

 

Quadro 8 – Certificação de Qualidade, elaboração própria. 

 Possui certificado de qualidade 

Não possui certificado de qualidade 

Designação 

da unidade 

Classificação Localização Início da 

atividade 

Período de 

funcionamento 

Tipo de 

entidade 

gestora 

Casas do Rio TH Cossourado 2011   

Quinta de 

Santa Comba 
TH 

São Bento da 

Várzea 
1991  

 

Casa dos 

Assentos 
TH Quintiães  1982  

 

Quinta do 

Convento da 

Franqueira 

TH Pereira 1988  

 

 

Designação do estabelecimento Certificado de qualidade 

Casas do Rio  

Quinta de Santa Comba  

Casa dos Assentos   

Quinta do Convento da Franqueira   
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O Associativismo – Ligação a associações/cooperativas 

Unidade de alojamento Associações/cooperativas 

Casas do Rio  

Quinta de Santa Comba   

Casa dos Assentos   

Quinta do Convento da Franqueira   

Quadro 9 – Ligação a associações/cooperativas, elaboração própria. 

 Unidade de alojamento associada 

Unidade de alojamento não associada 

 

 

Apoios/Financiamentos 

Unidade de alojamento Apoios/Financiamentos 

Casas do Rio  

Quinta de Santa Comba  

Casa dos Assentos   

Quinta do Convento da Franqueira  

Quadro 10 – Apoios/Financiamentos, elaboração própria. 
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Promoção e Divulgação da Atividade 

 

Unidade de 

Alojamento 

 

MEIO DE DIVULGAÇÃO  

 

 

 
Internet/

website 
Booking/Trivago/Tripadvisor 

Artigos 

jornais/revistas

/guias 

Turihab 
Presença em 

feiras/eventos 

Casas do 

Rio 

     

Quinta de 

Santa 

Comba 

     

Casa dos 

Assentos 

     

Quinta do 

Convento 

da 

Franqueira 

     

Tabela 2 – Meios de Divulgação 

 

 

 


