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Introdução

Este livro apresenta elementos empíricos e teóricos de refle-
xão sobre o turismo em espaço rural (TER) em Portugal. Em
termos jurídicos, o turismo em espaço rural define o «conjunto
de actividades, serviços de alojamento e animação a turistas, em
empreendimentos de natureza familiar, realizados e prestados [...]
em zonas rurais» (Decreto-Lei n.º 54/2002). No âmbito deste
texto, porém, usaremos o termo turismo em espaço rural para
designar o conjunto de modalidades de hospedagem em zonas
rurais, orientadas para a exploração dos seus recursos naturais e
culturais.1 Em Portugal, este sector inclui serviços de hospedagem
em solares e casas apalaçadas, em quintas onde se desenvolvem
actividades agrícolas, em casas rústicas, tomadas como exempla-
res da arquitectura popular de matriz rural, e ainda em hotéis
rurais e parques de campismo rural. Estes serviços encontram-se

1 Estas considerações são válidas para a maioria das unidades de turismo em
espaço rural em Portugal, mas não se aplicam a um número residual de casos
em que estas estão localizadas em meios urbanos de grande ou média dimensão,
como ocorre com algumas unidades de turismo de habitação, como a Casa do
Ameal, a Casa dos Costa Barros e a Casa Grande da Bandeira em Viana do
Castelo. Este estudo não considera estas casas, especialmente no que aos pro-
prietários e aos turistas diz respeito.
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repartidos por sete modalidades de hospedagem, legalmente
definidas: turismo de habitação, turismo rural, turismo de aldeia,
agroturismo, casas de campo, hotéis rurais e parques de campis-
mo rural (ver o quadro 0.1).

Actualmente, em resultado da aplicação do Programa de Sim-
plificação Administrativa e Legislativa (SIMPLEX 2007) ao sector
turístico, este quadro jurídico já não se encontra em vigor, tendo
sido recentemente substituído por um outro (Decreto-Lei n.º 39/
2008). Este novo diploma altera a configuração do turismo em
espaço rural nos seguintes termos: 1) surge uma nova classificação
dos empreendimentos turísticos, que no caso vertente distingue
empreendimentos de turismo de habitação e empreendimentos
de turismo no espaço rural; 2) os empreendimentos de turismo
de habitação, que correspondem a solares e casas apalaçadas,
passam a poder localizar-se em espaços rurais ou urbanos, o que
já acontecia na prática (ver a nota 1); 3) os empreendimentos de
turismo no espaço rural incluem quatro grupos: casas de campo,
turismo de aldeia, agroturismo e hotéis rurais; 4) suprimem-se as
categorias de turismo rural e parques de campismo rural; 5) deixa
de ser obrigatória a presença dos empresários nas unidades durante
o período de exploração, exceptuando nos empreendimentos de
turismo de habitação; 6) o número máximo de alojamentos des-
tinados a hóspedes nestes dois tipos de empreendimentos passa a
15, excepção feita aos hotéis rurais (Decreto-Lei n.º 39/2008;
Portaria n.º 937/2008).2 Este decreto tem a virtude de corrigir a
complexidade que dificultava o entendimento do turismo em es-
paço rural como um produto turístico singular (Silva 2007a, 82-83,

2 Note-se que «os empreendimentos de turismo no espaço rural […] exis-
tentes dispõem do prazo de dois anos, contado a partir da data de entrada em
vigor do presente Decreto-Lei, para se reconverterem nas tipologias e categorias
agora estabelecidos» (Decreto-Lei n.º 39/2008, Artigo 74.º). As unidades de
turismo rural serão certamente classificadas como casas de campo, o que algumas
já eram na prática, por não haver coabitação entre hóspedes e hospedeiros, como
mais à frente se verá. Os parques de campismo rural deverão ser inseridos nos
parques de campismo e de caravanismo.
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«Serviço de hospedagem de natureza familiar prestado a turistas
em casas antigas particulares que, pelo seu valor arquitectónico,
histórico ou artístico, sejam representativas de uma determinada
época, nomeadamente os solares e as casas apalaçadas», devendo
ser habitadas por quem faz a sua exploração durante o período
da mesma (Artigo 4.º).

«Serviço de hospedagem de natureza familiar prestado a turistas
em casas rústicas particulares que, pela sua traça, materiais cons-
trutivos e demais características, se integrem na arquitectura
típica regional», devendo ser habitadas por quem faz a sua
exploração durante o período da mesma (Artigo 5.º).

«Serviço de hospedagem de natureza familiar prestado em casas
particulares integradas em explorações agrícolas que permitam
aos hóspedes o acompanhamento e conhecimento da actividade
agrícola, ou a participação nos trabalhos aí desenvolvidos, de
acordo com as regras estabelecidas pelo seu responsável», de-
vendo ser habitadas por quem faz a sua exploração durante o
período da mesma (Artigo 6.º).

«Serviço de hospedagem prestado num conjunto de, no míni-
mo, cinco casas particulares situadas numa aldeia e exploradas
de uma forma integrada, quer sejam ou não utilizadas como
habitação própria dos seus proprietários, possuidores ou legí-
timos detentores», devendo, «pela sua traça, materiais de cons-
trução e demais características, integrar-se na arquitectura típica
local» (Artigo 7.º).

«Casas particulares situadas em zonas rurais que prestem serviço
de hospedagem, quer sejam ou não utilizadas como habitação
própria dos seus proprietários, possuidores ou legítimos deten-
tores», devendo, «pela sua traça, materiais de construção e demais
características, integrar-se na arquitectura e ambiente rústico pró-
prio da zona e local onde se situem» (Artigo 8.º).

«Estabelecimentos hoteleiros situados nas zonas rurais e fora das
sedes de concelho cuja população, de acordo com o último
censo realizado, seja superior a 20 000 habitantes […], com
fornecimento de refeições», devendo «pela sua traça arquitectónica,
materiais de construção, equipamento e mobiliário, respeitar as
características dominantes da região em que se situem» (Artigo 9.º).

«Terrenos destinados permanentemente ou temporariamente à
instalação de acampamentos, integrados ou não em explorações
agrícolas, cuja área não seja superior a 5000 m2» (Artigo 10.º).

Quadro 0.1 – Modalidades de hospedagem de turismo em
espaço rural

Fonte: Decreto-Lei n.º 54/2002.

Turismo de habita-
ção.

Turismo rural.

Agroturismo.

Turismo de aldeia.

Casas de campo.

Hotéis rurais.

Parques de campis-
mo rural.
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112-113), sem interferir com a actualidade das considerações tecidas
neste texto a propósito da actividade; significa apenas que a expres-
são «turismo em espaço rural» utilizada neste trabalho corresponde
aos actuais empreendimentos de turismo de habitação (sobretudo
os localizados em zonas rurais, que são a maioria) e empreendi-
mentos de turismo no espaço rural.

O turismo em espaço rural tem sido objecto de alguns estu-
dos, parte dos quais sobre tópicos precisos associados ao sector:
a política comunitária, o desenvolvimento regional, a expressão
geográfica e a socioterminologia (Carqueja 1998; Casqueira 1992;
Cavaco 1999b; Cunha 1986; 1988; Dias 1995; Figueira 1998; Leal
2001; Lourenço 1997; Moreira 1994; Rita 1999; Silva 1997). Não
obstante, o conhecimento sobre o turismo em espaço rural no
país é ainda relativamente incipiente, dado que a generalidade
destes estudos ou está desactualizada ou detém um carácter
eminentemente exploratório, com pouca profundidade teórica e
empírica. Este trabalho pretende contribuir para colmatar a au-
sência de um estudo de conjunto sobre o sector, fornecendo
elementos que nos permitam conhecer em pormenor o que se
passa realmente em Portugal neste domínio de actividade.

Este texto não abrange a totalidade das modalidades de hos-
pedagem afectas ao turismo em espaço rural em Portugal, dado
que à data de início desta pesquisa (2000) os hotéis rurais e os
parques de campismo rural não eram consideradas modalidades
TER. Significa que este trabalho aborda essencialmente as unida-
des de turismo de habitação, turismo rural, turismo de aldeia,
agroturismo e casas de campo.

Os dados compilados neste livro começaram a ser recolhidos no
âmbito de um projecto de investigação intitulado Casas no Campo: Um
Estudo do Turismo de Habitação em Portugal.3 Na sequência deste pro-

3 Desenvolvido entre Novembro de 2000 e Abril de 2002, este projecto foi
financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, apoiado pela Direcção-
-Geral do Turismo, acolhido pelo Centro de Estudos de Antropologia Social e
coordenado pelo Professor Doutor João Leal, tendo eu participado na condição
de Bolseiro de Investigação (POCTI/ANT/35997/2000).



21

jecto, surgiu um trabalho que procurou capitalizar e aprofundar os
conhecimentos então adquiridos através de três procedimentos:
1) o alargamento da pesquisa bibliográfica, teórica e comparativa
referente a outros contextos etnográficos; 2) a elaboração de uma
grelha teórica apropriada para enquadrar os materiais etnográficos;
3) o estudo intensivo e comparativo de três lugares situados em
diferentes pontos do país. Esta tarefa foi efectuada no quadro dos
trabalhos de preparação de uma dissertação de doutoramento em
Antropologia, intitulada Processo de Mudança nos Campos: O Turismo em
Espaço Rural (Silva 2007a). Este texto corresponde precisamente a
uma versão reescrita e actualizada desta dissertação.

Em termos genéricos, este estudo procura concretizar os se-
guintes objectivos:

Inserir o turismo em espaço rural nas dinâmicas da pós-
-ruralidade em Portugal, i. e., nas medidas de combate às con-
sequências nefastas da desruralização do país iniciada sensivel-
mente em 1960.
Identificar e caracterizar as unidades de turismo em espaço
rural actualmente a funcionar no território nacional, bem como
os principais actores sociais ligados à oferta, especialmente os
proprietários das casas.
Perceber quem procura este tipo de unidades e porquê. Os
estudos já efectuados demonstram que os consumidores do
turismo em espaço rural são pessoas oriundas das classes
médias e altas que procuram alternativas ao turismo de massas
e que apreciam os valores e as identidades culturais e locais
(e. g. Capucha 1996; Leal 2001). A concretização deste objectivo
passa pela caracterização mais precisa dos hóspedes, conside-
rando aspectos como proveniência, condição socioeconómica,
motivações e frequência com que procuram estas casas.
Analisar as repercussões do turismo em espaço rural no terri-
tório. Partindo da ideia de que o turismo promove o desenvol-
vimento das zonas rurais (Capucha 1996; Gannon 1994; Keane
e Quinn 1990; Leal 2001; Pearce 1990; Verbole 1997), esta
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•

•

•
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pesquisa propõe-se estudar os impactos do turismo em espaço
rural em termos de desenvolvimento regional e local, quer em
termos perceptivos quer efectivos.

Quadro teórico

Este trabalho insere-se fundamentalmente na área da Antropo-
logia do Turismo. O turismo, «responsável pelo maior movimen-
to de serviços, mercadorias e pessoas em tempo de paz»
(Greenwood 1976, 130), foi durante muitos anos uma actividade
negligenciada nas Ciências Sociais, embora tenham sido produzi-
dos alguns textos avulsos nas décadas de 1920 e 1930 (cf. Ramos
1996, 88; ver também Crick 1989, 310-311). Com efeito, foi
somente no último quartel do século XX que o turismo ganhou
o estatuto de objecto científico, assumindo-se como uma activi-
dade merecedora de atenção especial por parte dos cientistas
sociais. O facto de a Antropologia do Turismo ter sido fundada
na década de 1970, através da publicação da obra Hosts and
Guests... (Smith 1978a), adquire, neste ponto, um valor ilustrativo.
As investigações que a partir da década de 1970 começaram a
surgir de forma mais profusa acerca da actividade turística, par-
ticularmente no campo da Antropologia e da Sociologia, têm
incidido sobre alguns temas nucleares. A Antropologia do Turis-
mo, por si só, segundo Maria Cardeira da Silva (2004, 8), tem
sido marcada por três tendências, designadamente: 1) o estudo do
«impacto do turismo de massa sobre as culturas locais»; 2) propos-
tas de «teorização fundamentalmente centradas na ideia do turis-
mo como forma de imperialismo e neocolonialismo»; 3) «inter-
pretações mais coladas aos universos tradicionais da disciplina
como o dos rituais: são as designadas abordagens turnerianas […]
do turismo como forma de peregrinação ou viagem sagrada».
No nosso entender, porém, existe um outro tópico amplamente
estudado, quer na Antropologia quer na Sociologia, que também
deve ser mencionado: o das experiências e significados da activi-



23

dade turística para os seus praticantes (ver, por exemplo, Abram,
Waldren e Macleod 1997; Bruner 1991; 1995; Timothy 2007;
Uriely 2005; Urry 2002). A abordagem deste tópico visa capturar
o ponto de vista emic ou dos observados, aquilo que também se
procura efectuar neste trabalho. Refira-se, a propósito, que este
trabalho está norteado pela ideia de que

o estudo do turismo envolve o estudo das pessoas fora do seu
meio habitual (de residência e trabalho), dos estabelecimentos que
dão resposta às necessidades de quem viaja e dos impactos que
estes têm no bem-estar económico, físico e social dos seus
hospedeiros. Envolve também as motivações e experiências dos
turistas, as expectativas e ajustamentos dos residentes nas áreas de
destino e os papéis desempenhados pelas numerosas agências e
instituições que intercedem entre eles [Mathieson e Wall 1982, 1].4

Este trabalho procura, assim, desenvolver a visão global e
sistémica que no entender de Alister Mathieson e Geoffrey Wall
(1982) envolve o estudo do turismo. Tal tarefa será levada a cabo
através de uma abordagem que inclui várias dimensões, como o
papel do Estado no desenvolvimento do turismo em espaço rural,
a oferta e os seus promotores, a procura e as repercussões do sector
em termos do desenvolvimento socioeconómico das áreas em que
é implantado. Esta abordagem, apesar de ter um cunho fundamen-
talmente antropológico, procura ter alguma abertura a outras disci-
plinas, tal como é defendido por alguns antropólogos do turismo
(Graburn e Jafari 1991, 5-6; Santana 1997, 17; Silva 2004, 7).

Para além do turismo, este trabalho é susceptível de integração
na área dos estudos sobre os espaços rurais. Nas últimas décadas,
os espaços rurais de Portugal e de outros Estados-membros da
União Europeia (UE) têm sofrido diversas transformações, cujo
estudo tem vindo a assumir uma relevância particular nas Ciências

4 Todas as citações de textos e depoimentos em línguas estrangeiras foram
traduzidas pelo autor.
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Sociais (ver Black 1992; Brito, Baptista e Pereira 1996; Cavaco
1996; Chevallier 2000; Jollivet e Eizner 1996; Haan e Long 1997;
Hoggart, Buller e Black 1995; Portela e Caldas 2003). Neste campo
de pesquisa, este trabalho procura contribuir para o conhecimento
das dinâmicas pós-rurais na sociedade portuguesa contemporânea.
Resumidamente, a pós-ruralidade define o contexto de recompo-
sição social, económica e funcional das zonas rurais de Portugal nos
últimos anos do século XX e princípios do século XXI, resultante,
por um lado, de mudanças estruturais ocorridas nas sociedades
ocidentais e, por outro, da implementação de políticas nacionais e
comunitárias de desenvolvimento local em meio rural.

Aspectos metodológicos

Os dados compilados neste texto foram recolhidos através de
procedimentos usuais em Antropologia e nas Ciências Sociais:
inquérito por questionário; trabalho de campo com observação
directa; entrevistas abertas; pesquisa bibliográfica e documental,
teórica e comparativa referente a outros contextos etnográficos.

Apesar de existir noutros países, entre os quais a França, o
turismo em espaço rural não é uma actividade uniforme no es-
paço europeu, quer devido à falta de consenso relativamente à
definição de espaço rural, quer devido às várias formas que este
tipo de turismo assume nos diferentes países (cf. Joaquim 1999,
305-306). A par da discrepância de dados estatísticos, este factor
dificulta a realização de um dos exercícios basilares da Antropo-
logia, o da comparação intercultural.

Na abordagem ao sector utilizámos duas escalas de observa-
ção: o país (território continental) e três aldeias.

O estudo do turismo em espaço rural à escala do território
nacional foi feito com recurso a um inquérito por questionário,
doravante designado IUTER (Inquérito às Unidades de Turismo
em Espaço Rural). Este foi enviado por via postal às 626 unidades
constantes da base de registo oficial da extinta Direcção-Geral do


