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AGROTURISMO E TURISMO CRIATIVO NAS REGIÕES DEMARCADAS DOS 
VINHOS VERDES, PORTO, DOURO E TRÁS-OS-MONTES: ESTUDO DE CASO 
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1. INTRODUÇÃO  

Tendências internacionais e emergentes sugerem que, atualmente os turistas 
mais experientes procuram aumentar o seu desenvolvimento pessoal, e a 
expectativa é de que os destinos turísticos consigam proporcionar as experiências 
mais memoráveis.  

De modo a aumentar a sua competitividade, os destinos turísticos procuram 
novas estratégias de marketing de modo a diferenciar a sua oferta turística, 
reinventando e realizando uma “reengenharia” dos seus produtos turísticos, com 
foco nas necessidades, motivações e comportamentos dos turistas.  

De facto, os turistas mostram-se cada vez mais interessados em desenvolver 
o seu potencial criativo, valorizando as suas habilidades produtivas através da 
participação em workshops ou em atividades que lhes permita a auto – expressão e 
espontaneidade experimentando a criatividade em férias (Richards, 2011; Binkhorst 
e Dekker, 2009). 

Num período de incerteza económica impulsionado pela denominada ruptura 
digital, novos modelos de negócios estão a crescer e novas estratégias baseadas na 
criatividade são definidos. Genética, inteligência artificial, robótica, nanotecnologia e 
impressão 3D são alguns dos exemplos de uma era já designada por várias 
organizações internacionais como a 4ª Revolução Industrial. 

Diversos estudos atestam a importância da criatividade, das indústrias 
criativas e, como consequência, do turismo criativo para o desenvolvimento 
económico local. "A onda criativa tem sido impulsionada por duas forças, a produtiva 
e a do consumo, incluindo o crescimento da economia de experiências [...]” 
(Richards, 2011, p. 1244). 

Com efeito, o turismo criativo poderá atuar como atenuante da sazonalidade 
turística. Os eventos ligados às indústrias criativas tais como música, cinema, moda, 
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artes visuais, gastronomia e vinhos podem desempenhar um papel fundamental para 
a criação de estratégias de marketing turístico, uma vez que tendem a estarem 
menos ligados a fatores sazonais, podendo influenciar o aumento dos fluxos 
turísticos em períodos fora da época alta (OECD, 2014). Através de experiências 
diferentes, os consumidores pretendem adquirir momentos com vários níveis de 
intensidade, intimidade e complexidade (European Travel Commission, 2016; 
Trauer, 2006). 

Considerando a participação e a cocriação na experiência turística, o sector 
agroturístico apresenta elementos educacionais e interativos que permitem 
correlacionar com o turismo criativo, quer pelo contato direto com a cultural local, 
quer pela participação nos trabalhos desenvolvidos nas quintas. Sendo o Norte de 
Portugal, a região com maior oferta de Turismo em Espaço Rural (TER), o presente 
estudo de caso pretende abordar o conceito do turismo criativo aplicado as quintas 
de agroturismo no Norte de Portugal, particularmente nas Regiões Demarcadas dos 
Vinhos Verdes, Porto e Douro e Trás-os-Montes. Para tal, e sendo considerado um 
projeto piloto, a presente investigação utilizou a análise de conteúdo dos sítios das 
unidades de alojamento de agroturismo, de modo a compreender a oferta 
disponibilizada por estas. Pretender-se-á com a presente investigação exploratória 
compreender a potencial relação entre os pressupostos da tipologia do agroturismo 
e os fatores impulsionadores do turismo criativo preenchendo as lacunas existentes 
na literatura.   

 
2. O CONCEITO DE TURISMO CRIATIVO 

É na década de 90 que se começou a discutir as potencialidades das 
atividades criativas, tais como a execução de peças de artesanato ou workshops de 
danças e literatura para a atividade turística particularmente no que ao turismo 
cultural respeita (Zeppel e Hall, 1992). De facto, constatou-se que, as experiências 
que conseguiam “tocar” melhor os consumidores eram aquelas que se encontravam 
contextualizadas permitindo simultaneamente a espontaneidade, a liberdade e a 
auto expressão dos mesmos (Binkhorst, 2006). Assim, surge o turismo criativo, em 
parte, como “reação à insatisfação com os produtos de turismo cultural dos últimos 
anos” (Smith, 2005 citado em Rogerson, 2006, p. 150). 

A primeira definição de turismo criativo ocorre num evento realizado em Viana 
do Castelo, Portugal proposta pelos autores Greg Richards e Crispin Raymond no 
ano 2000 - Tabela 2. Estes definiram o turismo criativo como o "turismo que oferece 
aos visitantes a oportunidade de desenvolver o seu potencial criativo através da 
participação ativa em cursos e experiências de aprendizagem que são 
características do destino de férias onde estas são realizadas" (Richards e 
Raymond, 2000). 

Tendo em consideração as potencialidades desta nova tipologia de turismo, 
em 2006 a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) define o turismo criativo como "viagens direcionadas para uma 
experiência envolvente e autêntica, com aprendizagem participativa nas artes, 
património, ou características únicas de um local, providenciando uma ligação com 
os residentes locais criando uma cultura viva" (UNESCO, 2006, p. 2). Logo, 
enquanto o turismo cultural se alicerça no património tangível, nos monumentos, 
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museus, espaços culturais e artísticos, o turismo criativo utiliza o património cultural 
intangível (tradições, formas de expressão, costumes) como elemento diferenciador 
para criar experiências passíveis de serem consumidas pelos turistas (Richards e 
Wilson, 2007).  

Mais tarde, Landry (2010) afirma que o turismo criativo é uma experiência 
sem mediação, direta, não filtrada e não encenada, em parte estimulada pelo 
crescimento de novos padrões de consumo turístico, particularmente originados pela 
economia de experiências (Pine e Gilmore, 1998).  

A criatividade na produção e consumo turísticos abrem as portas a diferentes 
temas e atividades oferecendo novas formas de explorar os vários aspetos materiais 
e imateriais da cultura visitada, tais como o ambiente, a estética e a atmosfera local 
(Trauer, 2006; Messineo, 2012).  

Resultado da economia de experiências é, em parte, o surgimento de 
organizações globalmente distribuídas e ligadas ao turismo criativo. São exemplos 
as seguintes organizações: Creative Tourism New Zealand 
(www.creativetourism.co.nz/), sendo a primeira organização a promover o turismo 
criativo, Creative France (http://www.creativefrance.fr/), Barcelona Creativa, em 
Espanha (http://www.barcelonacreativa.info/), Loulé Criativo, em Portugal 
(http://loulecriativo.pt/pt/home) e a Porto Alegre Criativa, no Brasil 
(http://www.portoalegrecriativa.info/site/). 

Em 2012, com o objetivo político de desenvolver uma economia criativa, a 
Autoridade de Turismo da Tailândia lançou uma campanha promocional onde 
promoveu Chiang Mai como uma das primeiras cidades criativas da Ásia, integrando 
posteriormente a Rede de Cidades Criativas “Creative Cities Network” da UNESCO 
(Wattanacharoensil e Schuckert, 2016). 

Todavia, a forma de descobrir a cultura de um destino turístico através da 
participação ativa no seu quotidiano é um comportamento que provém desde o 
século XVII iniciado com a “Grand Tour” (viagem pela Europa para obter 
conhecimentos) sendo apenas economicamente acessível à classe média – alta 
(Couret, 2012). Estas viagens eram normalmente realizadas em comboio pelos 
jovens da nobreza britânica, posteriormente alargadas à juventude com poder 
económico do Norte da Europa com fins educacionais.  

 

Autor, Data  Definição  

Richards e Raymond 

(2000) 

"Turismo que oferece aos visitantes a oportunidade de desenvolver o seu potencial 

criativo através da participação ativa em cursos e experiências de aprendizagem que 

são características do destino de férias onde estas são realizadas". 

Richards e Wilson 

(2006) 

Atividades que permitem aos turistas apreender mais sobre os conhecimentos, 

tradições e qualidades únicas dos lugares que visitam. 

UNESCO (2006) 

"Viagens direcionadas para uma experiência envolvente e autêntica, com aprendizagem 

participativa nas artes, património, ou características únicas de um local, 

providenciando uma ligação com os residentes locais criando uma cultura viva".  

Creative 

Tourism New Zealand 

(2007) 

“Uma forma mais sustentável de turismo que proporciona uma sensação de 

autenticidade através de experiências informais criativas e workshops. Os workshops 

têm lugar em pequenos grupos nas casas dos tutores e locais de trabalho permitindo 

aos visitantes explorarem a sua criatividade através da proximidade com as pessoas 
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locais”. 

Landry (2010) 
O turismo criativo é uma experiência sem mediação, direta, não filtrada e não 

encenada.  

Richards e Marques 

(2012) 

Inclui uma ampla gama de experiências criativas onde o conteúdo (pintura, escultura, 

música) proporciona um "contexto criativo", e em que o nível de envolvimento entre os 

turistas e o local da produção da experiência pode ser elevado ou baixo. 

Tabela 2: Matriz resumo com as principais definições de turismo criativo. 
Fonte: elaboração própria com base nos autores referenciados. 

 

No entanto, segundo Tan et al. (2013) a forma de alcançar as experiências 
criativas irá depender da “consciência/conhecimento” de cada turista no que diz 
respeito às suas caraterísticas individuais, sociais, culturais e ambientais 
relacionadas com as singularidades evocadas por cada atividade desenvolvida.  

Em 2003 surgiu o primeiro ensaio para segmentar os turistas criativos 
(Raymond, 2003), sendo estes agrupados nas seguintes categorias: os baby-
boomers e recém-aposentados; aqueles com menos de 30 anos, habitualmente 
estudantes, mochileiros ou em ano sabático, e finalmente os neozelandeses de 
todas as idades interessados em aprender mais sobre os diferentes aspetos da 
cultura do seu país. Todavia, tal como se pode verificar, a segmentação usada pelo 
autor Raymond apenas refletiu a realidade da Nova Zelândia, não sendo passível de 
generalização. Por sua vez, alguns anos mais tarde, Tan et al. (2014) abordaram a 
segmentação dos turistas criativos segundo cinco características: os precursores de 
novidades, os aprendizes do conhecimento e competências, os que anseiam 
conhecer novas pessoas, os conscientes de questões ecológicas e, por fim os 
turistas criativos de lazer/relaxamento. Identicamente a Raymond (2003), a 
segmentação utilizada por Tan et al. (2014) incidiu sobre a realidade de Taiwan não 
sendo passível de generalização.  

Desta forma, poder-se-á concluir que o surgimento de novos padrões de 
comportamento, com um consumo mais qualificado, onde os turistas são capazes de 
escolher e participar ativamente na sua própria experiência e, consequentemente 
construir a sua própria narrativa se reflete no aparecimento do turismo criativo.  

 

2.1 AS REGIÕES VITIVINÍCOLAS DEMARCADAS DO NORTE DE PORTUGAL: 
VINHOS VERDES, PORTO E DOURO E TRÁS-OS-MONTES 

Na presente secção apresenta-se o sector vitivinícola português, com 
especial enfoque nas regiões vitivinícolas dos Vinhos Verdes, Porto e Douro e Trás-
os-Montes, todas localizadas no Norte de Portugal. As três regiões demarcadas 
servirão posteriormente como cenário geográfico para análise e caraterização das 
atividades de agroturismo presente nas mesmas.  

Considerando a importância do setor vitivinícola quer do ponto de vista 
económico através das exportações de vinho e aguardentes, quer do ponto de vista 
patrimonial que confere ao panorama português, tornou-se necessário regulamentar 
o mercado. Desde 1986, o mercado vitivinícola português encontra-se 
regulamentado pelo Instituto da Vinha e do Vinho, I. P. (IVV, 2016). Atualmente, 



                                                       
 

Turismo, Gastronomia e Desenvolvimento na Região das Missões – Brasil 
 

 

 
‘ 166 

Portugal possui catorze (14) regiões vitivinícolas (IVV, 2016), sendo que cada região 
geográfica possui caraterísticas típicas e únicas, tal como é ilustrado na Figura 3. 

Considerando as diferentes paisagens vitivinícolas portuguesas, estas 
apresentam potencialidades para o desenvolvimento do turismo. Como tal, é de 
relevar que, em 2006 a Autoridade Turística Nacional, o Turismo de Portugal, IP 
apresentou o produto “Gastronomia e Vinhos” como um dos dez produtos turísticos 
estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal.  

 

 

Figura 3: Regiões vitivinícolas portuguesas. 
Fonte: http://www.winesofportugal.info/pagina.php?codNode=3889.   

 

Todavia, o Plano Estratégico Nacional do Turismo, Horizonte 2013 – 2015 
publicado pela mesma entidade reconheceu que o produto “Gastronomia e Vinhos” 
deveria ser encarado como um complemento da experiência turística, uma vez que 
este é considerado um produto de nichos de mercado quando avaliado como 
motivação primária (Turismo de Portugal, 2012, p. 18). 

Porém, o Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo em Portugal – 
Turismo 2020 (Turismo de Portugal, 2014), plano que se encontra em vigor – aponta 
o produto “Gastronomia e Vinhos” como um fator estratégico de diferenciação para 
Portugal (Vinhos Verdes, Vinho do Porto, vinhos do Centro, Alentejo e Algarve). 
Seguidamente, serão apresentadas as três regiões demarcadas em análise. 

 

 

 



                                                       
 

Turismo, Gastronomia e Desenvolvimento na Região das Missões – Brasil 
 

 

 
‘ 167 

2.2 REGIÃO DEMARCADA DOS VINHOS VERDES 

A Região Demarcada dos Vinhos Verdes, circunscrita a 18 de setembro de 
1908, é a maior Região Demarcada de Vinhos Portuguesa, assim como uma das 
maiores da Europa no que diz respeito à sua área geográfica estendendo-se por 
todo o noroeste de Portugal44

5. Possui ainda, nove sub-regiões para os produtos 
abrangidos pelos Estatutos da Região Demarcada, nomeadamente "Amarante", 
"Ave", "Baião", "Basto", "Cávado", "Lima", "Monção", "Paiva" e "Sousa". 

Os principais mercados de exportação dos vinhos verdes no período 
compreendido entre 2011-2015 foram os Estados Unidos da América, seguido pelos 
mercados alemão e francês45

6. 

 
2.3 REGIÃO DEMARCARDA DO PORTO E DOURO  

Relativamente à Região Demarcada do Porto e Douro, vários autores 
sugerem que, esta foi a primeira região de vinhos demarcada do mundo, logo 
possuindo normas e regras que visaram a sua proteção e promoção (IVDP, 2016). 
Em 2001, o Alto Douro Vinhateiro é classificado pela UNESCO como Património 
Mundial da Humanidade pela sua paisagem cultural, evolutiva e viva e encontra-se 
dividido em três sub-regiões: Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior (IVV, 2015, 
p. 118). A Figura 4 mostra o volume de vinho, expresso em megalitros (ML), 
produzido nas várias regiões vitivinícolas de Portugal de 2003 a 2016. Verifica-se 
que, da globalidade do volume de vinho produzido na Região Demarcada do Douro, 
cerca de 50% é destinada à produção de Vinho do Porto, enquanto o restante 
volume se destina à produção de vinhos com a denominação de origem Douro (IVV, 
2015, p. 118). 

 

 
Figura 4: Produção por região vitivinícola no período de 2003 a 2015/2016. 
Fonte: elaboração própria baseada no sítio http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/36. 

 

                                                           
5 http://www.vinhoverde.pt/pt/regiao-demarcada 
6 http://portal.vinhoverde.pt/pt/estatisticas  
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No que diz respeito à comercialização de Vinho do Porto, no 1.º semestre de 
2016, os principais mercados foram: França, Portugal, Holanda, Bélgica, Reino 
Unido e os Estados Unidos da América 46

7. De facto, desde o século XIX que o vinho 
do Porto possui um posicionamento favorável nos mercados internacionais. Esse 
posicionamento é em parte, reflexo das trocas comerciais centenares com os 
ingleses através do Tratado de Windsor assinado em 1386 (Cunha et al., 2013), 
mercado que permanece nos cinco primeiros lugares do ranking.  

 
2.4 REGIÃO DEMARCADA DE TRÁS-OS-MONTES 

No que diz respeito à Região Demarcada de Trás-os-Montes esta encontra-se 
subdividida por três sub-regiões demarcadas: Chaves, Planalto Mirandês e 
Valpaços47

8. “O cultivo da vinha e a produção de vinho na Região de Trás-os-Montes 
tem origem secular, estando esta intrinsecamente marcada nas suas rochas, uma 
vez que por toda a região existem vários lagares cavados na rocha de origem 
Romana e Pré-Romana”48

9.  

De acordo com os dados do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. (2015), os 
níveis de produção de vinho (em hectolitros) por região vitivinícola demonstram que, 
a Região Demarcada do Porto e Douro é a que tem os maiores níveis de produção.   

Na seção seguinte pretende-se contextualizar o Turismo em Espaço Rural 
(TER), e por consequência a atividade de agroturismo em Portugal através de uma 
breve análise histórica e legal.  

 

2.5 O TURISMO EM ESPAÇO RURAL EM PORTUGAL: O CASO DO 
AGROTURISMO  

Em Portugal, a atividade agroturística enquadra-se num conjunto de 
modalidades de alojamento denominado de Turismo no Espaço Rural definido como 
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 n.º 54/2002 de 11 de março49

10).  

Todavia, o Turismo de Habitação (TH) foi a modalidade de alojamento que 
deu origem ao TER surgindo em 1978 através de um projeto inovador que 
compreendeu quatro áreas piloto: Ponte de Lima (Norte de Portugal), Vouzela 
(Centro de Portugal), Castelo de Vide e Vila Viçosa (ambos no Alentejo, Sul de 
Portugal) (Decreto Regulamentar n.º 14/78).  

Porém, o TER foi legalmente constituído no ano de 1986 através do Decreto-
Lei n.º 256/86 compreendendo três modalidades de alojamento: o turismo de 
habitação, o turismo rural e o agroturismo e posteriormente, a inclusão das 

                                                           
7 http://www.ivdp.pt/pt/docs/Porto/Quadro%201_2016.pdf  
8 http://www.infovini.com/classic/pagina.php?codPagina=8&regiao=2  
9 http://www.cvrtm.pt/cvrtm.jsf?key=Historia  
10http://www.turismodeportugal.pt/Portugu%C3%AAs/conhecimento/legislacao/licenciamentoeutilidade
turistica/turismonoespacorural/Anexos/DL%2054-2002%2011Mar.pdf  
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modalidades “hotel rural”, “turismo de aldeia” e as “casas de campo” (Ribeiro et al., 
2001).  

Atualmente, a legislação estabelece distintamente os empreendimentos de 
turismo de habitação e os empreendimentos de TER, os últimos constituídos pelas 
seguintes modalidades de alojamento: agroturismo; turismo de aldeia; casas de 
campo e hotéis rurais (Decreto-Lei n.º 186/2015 de 3 de setembro).  

No que diz respeito à oferta de alojamento TER (ver Figura 5), em 2015 
existiam 1,3 mil estabelecimentos e 21,8 mil camas concentrados maioritariamente 
(85,3%) nas regiões do Norte, Centro e Alentejo (Turismo de Portugal, 2016). Estas 
unidades de alojamento receberam 570 mil hóspedes (+53,3% face a 2014), sendo a 
sua maioria residentes em Portugal (62%) e dando origem a 1,3 milhões de 
dormidas (+48,7%) e gerando 60,1 milhões de euros (+49,6%) - A estada foi, em 
média, de 2,2 noites, e a taxa de ocupação foi 18,8% (Turismo de Portugal, 2016).  

Respeitante à noção de agroturismo, o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 54/2002 
de 11 de março define-o como: 

“Designa-se por agro-turismo o serviço de hospedagem de natureza familiar 
prestado em casas particulares integradas em explorações agrícolas que 
permitam aos hóspedes o acompanhamento e conhecimento da atividade 
agrícola, ou a participação nos trabalhos aí desenvolvidos, de acordo com 
as regras estabelecidas pelo seu responsável”. 

 

O agroturismo é, assim, uma tipologia de turismo que se desenvolve de uma 
forma integradora e sustentável, atentando à sua dupla funcionalidade: a 
preservação e valorização de casas antigas e tradições locais, assim como o 
aproveitamento de estruturas agrícolas existentes para a sua exploração e 
usufruto/interação dos potenciais turistas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Dormidas nos estabelecimentos de TH e de TER em Portugal, 1984-2015 
Fonte: (PORDATA, 2016) 50

11. 

                                                           
11http://www.pordata.pt/Portugal/Dormidas+nos+estabelecimentos+de+turismo+de+habita%C3%A7%
C3%A3o+e+de+turismo+no+espa%C3%A7o+rural-2615  
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Assim, a literatura sugere a existência de vários conceitos para designar o 
agroturismo, especificamente, “agritourism”, “agrotourism”, ‘‘farm tourism”, ‘‘farm – 
based tourism” e “vacation farms”, porém conceitos com abordagens distintas. De 
forma a ultrapassar a barreira conceptual Phillip et al. (2010, p. 754) propuseram a 
categorização do agroturismo baseado num conjunto de três caraterísticas 
diferenciadas: 1) se o produto é baseado numa quinta ativa “working farm”, 2) a 
natureza do contacto entre o turista e a atividade agrícola e 3) o grau de 
autenticidade na experiência turística (ver).  

Também, Gil Arroyo et al. (2013) realizaram um estudo empírico que teve 
como principal objetivo avaliar os elementos que deveriam integrar o conceito de 
agroturismo, mas na perspectiva dos stakeholders. Os resultados da investigação 
demonstraram que, a inclusão de atividades agrícolas autênticas ou encenadas ou 
também os processos que ocorrem no interior das instalações agrícolas, quer para 
fins de educação e entretenimento constituem os elementos base do agroturismo 
(Gil Arroyo et al., 2013).  

 

 

Figura 6: Cinco tipologias de agroturismo. 
Fonte: Phillip et al. (2010, p. 756). 

 

Porém, o estudo realizado por Dubois et al. (2017) demonstrou que os 
gestores das quintas de agroturismo mostram-se relutantes quanto à oferta de 
atividades de envolvimento direto, refletindo-se na falta de congruência entre as 
atividades promovidas e as atividades oferecidas nas mesmas. 

Destacando novamente nas tipologias/categorizações do agroturismo, 
Flanigan et al. (2014) afirmaram que, o modelo das cinco tipologias de agroturismo 
apresentado por Phillip et al. (2010) possuía debilidades, uma vez que apenas 
considerou a perspetiva de alguns stakeholders colocando à margem a perspectiva 
dos turistas face à modalidade de agroturismo. Consideram “interação”, “quinta 
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ativa” e “autenticidade” como os elementos distintivos do agroturismo (Flanigan et al. 
2014) – Figura 7. 

 

 

Figura 7: Revisão das tipologias de agroturismo. 
Fonte: Flanigan et al. (2014, p. 399). 

 
No entanto, a investigação de Flanigan et al. (2014) possuiu similarmente 

limitações, uma vez que apenas se baseou em cinco áreas geográficas da Escócia 
restringindo a generalização dos resultados. 

A investigação de Dubois et al. (2017) revelou três principais segmentos de 
mercado transversais: os turistas que priorizam um ambiente rural com animais, 
agricultura e um ambiente natural; aqueles que elegem as quintas de agroturismo 
para saborear produtos agrícolas e regionais; e um terceiro grupo mais reduzido que 
procura alojamento numa quinta rural, mas que permita o acesso a locais turísticos, 
a cidades e que, ainda, disponha de uma piscina.   

Deste modo, pode-se concluir que o conceito de agroturismo ainda não se 
encontra totalmente definido, nem reúne consenso entre os principais stakeholders 
havendo uma lacuna no que diz respeito à realidade da atividade agroturística e às 
expectativas dos potenciais consumidores, os “agroturistas”.  

 

2.6 A PROCURA TURÍSTICA EM TER: COMPORTAMENTO E MOTIVAÇÕES 

Relevando as principais características e motivações do mercado alvo TER, 
importa salientar que, apesar das últimas estatísticas disponibilizadas pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE) relativa a 2015 apresentarem dados para cada 
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modalidade em TER, ainda não existem estudos que definam a procura em 
unidades de alojamento afetos exclusivamente ao agroturismo. Como tal, apenas se 
consegue aferir de forma geral os segmentos de mercado para o TER, onde o 
agroturismo se enquadra (ver Tabela 3).  

Deste modo, um estudo desenvolvido em 2012 pelo Ministério da Agricultura, 
Mar, Ambiente e Ordenamento do Território Português (MAMAOT) identificou 
algumas caraterísticas e atributos destes consumidores. Os resultados obtidos 
demonstraram que o perfil da procura rural internacional em Portugal varia por 
região do país, ou seja, os mercados alemão e holandês tendencialmente optam 
pelo destino Madeira, enquanto o mercado espanhol opta pela região Centro e o 
mercado francês pelos destinos Norte e Lisboa. Por sua vez, o mercado inglês elege 
o destino Norte (MAMAOT, 2012).  

 

Segmentos 

Procura Nacional Procura Internacional 

Famílias com filhos;  

Classe média e média-alta; 

Gasto/dia/pax de 70€; 

 

35 a 65 anos; 

Classe média-alta e alta; 

Gasto/dia/pax de 140€;  

Exigência de qualidade, conforto e bom preço. 

Turista Passivo  

Contemplar  

Turismo Passivo | Ativo  

Contemplar e interagir com a cultural local 

Personalidade dos 

Segmentos 
Explorador | Culto | Autêntico | Inovador 

Principais mercados 

emissores 
Alemanha | Espanha | Holanda | França | Reino Unido 

Principais destinos 

concorrentes  
Espanha e França 

Barreiras  

Incipiente uso de operadores turísticos 

Inexistência de massa crítica de oferta 

Escassez de atividades 

Dificuldade para comercialização de pacotes completos 

(alojamento + atividades + alimentação) 

Tabela 3: Segmentação dos Mercados em TER. 
Fonte: elaboração própria com base no MAMAOT (2012). 

De acordo com o MAMAOT (2012), ambos perfis têm necessidades de 
descobrimento, de experiências autênticas que lhes permitam satisfazer um 
interesse especial, desenvolver-se a nível pessoal – aprender, conhecer o mais 
autêntico, tradicional e menos explorado do destino, assim como viver o ambiente 
local, contemplar a beleza e a tranquilidade local. 

É assim possível afirmar que, tendo em consideração as motivações e 
atributos dos turistas em espaço rural, no que concerne à procura por experiências 
que lhes permitam apreender e desenvolverem-se a nível pessoal, através de 
contatos com a cultural local, está-se perante o turismo criativo.  

Após a revisão de literatura foi possível apurar que, até à data nenhum estudo 
versou sobre as atividades de agroturismo como dinamizadoras de turismo criativo. 
Deste modo, seria relevante investigar sobre a correlação entre as atividades de 
agroturismo e o turismo criativo, uma vez que ambos pressupõem uma participação 
direta dos turistas.  
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3. METODOLOGIA 

O objetivo geral da presente investigação é analisar o tipo de atividades de 
animação que as quintas de agroturismo nas Regiões Demarcadas dos Vinhos 
Verdes, Porto e Douro e Trás-os-Montes oferecem nas suas unidades de alojamento 
através da análise de conteúdo dos seus sítios na internet, e se de alguma forma 
estas se podem qualificar como atividades criativas. Para tal, dois objetivos 
específicos foram delineados:  

Objetivo específico 1 – Identificar a oferta de unidades de alojamento de 
agroturismo circunscritas nas três Regiões de Vinho Demarcadas no Norte de 
Portugal; 

Objetivo específico 2 – Avaliar a periocidade e atualização de oferta de 
eventos e atividades bem como disponibilidade de espaços criativos (galerias de 
arte, espaços confinados para workshops) nos respetivos sítios da internet. 

A presente investigação adotou uma abordagem de estudo de caso. “O 
estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que envolve uma investigação 
empírica de um fenómeno contemporâneo particular dentro de seu contexto real 
usando múltiplas fontes de dados” (Robson, 2002 citado em Altinay e Paraskevas, 
2008, p. 77). Neste sentido, numa primeira fase da investigação e como já foi 
demonstrado nos parágrafos anteriores, foi realizada uma revisão de literatura 
extensiva recorrendo à base de dados científica SCOPUS51

12 respeitante aos temas 
do turismo criativo e ao agroturismo na área das “Social Sciences & Humanities” – 
Tabela 4. 

 

Tipo de análise 
Campos de 
Informação 

Período de recolha de 
dados 

Palavras-chave 
pesquisadas 

Número de artigos 
científicos 

Análise Quantitativa 
Título, Resumo e 
Palavras-chave. 

 
2002-2016 

 
Creative tourism 

 
31 

1975-2017 Agritourism 
 

110 
 

Tabela 4: Metodologias de pesquisa utilizadas para identificar artigos. 
Fonte: elaboração própria. 

 

Através da SCOPUS, foi possível apurar que o agroturismo é uma área cuja 
investigação iniciou em 1975, enquanto o primeiro artigo científico respeitante ao 
turismo criativo surge apenas em 2002.  

No que diz respeito às principais revistas científicas que abordam os temas do 
agroturismo e turismo criativo, verifica-se através da Tabela 5 que, a “Current Issues 
in Tourism” e a “Tourism Management” são as revistas científicas que publicam 
ambos os temas.  

                                                           
12SciVerse SCOPUS e a mais abrangente base de dados, contento resumos e citações académicas 

de literatura científica sujeita a revisão de pares, permitindo ainda a identificação de textos científicos, 
com base em palavras-chave, a sua análise e visualização (http://www.elsevier.com/ online-
tools/scopus). 
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Tema Revista Científica Número de publicações 

“Agritourism” 

Journal of Extension 10 

Tourism Management 6 

Current Issues in Tourism 5 

Journal of Travel Research 5 

Tourism Economics 5 

“Creative Tourism” 

Annals of Tourism Research 4 

Current Issues in Tourism 4 

Tourism Management 3 

Creativity Studies 2 

International Journal Of Culture Tourism And Hospitality Research 2 

Tabela 5: Número de artigos publicados por revista científica com maior representatividade do tema. 
Fonte: elaboração própria com base na SCOPUS 52

13. 

Após a revisão da literatura, procedeu-se à elaboração da listagem das 
unidades de agroturismo (ver apêndices) presentes nas Regiões Demarcadas dos 
Vinhos Verdes, Porto e Douro e Trás-os-Montes através do sítio oficial do Registo 
Nacional de Turismo53

14, pertencente ao Turismo de Portugal, IP entidade máxima 
que regula a indústria turística no contexto português. Para a obtenção final das 
unidades de agroturismo foram utilizados os seguintes filtros de pesquisa: NUTS 
(Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos) II – Norte; NUTS III – 
Alto Trás-os-Montes, Ave, Cávado, Douro, Grande Porto, Minho-Lima e Tâmega; 
empreendimentos turísticos, empreendimentos de turismo no espaço rural e 
agroturismo.  

Deste modo, das oitenta e seis unidades de agroturismo existentes nas três 
regiões demarcadas de vinho no Norte de Portugal foram analisados setenta e cinco 
sítios da internet, uma vez que onze das unidades de agroturismo não possuíam 
sítio da internet disponível.  

Para a análise de conteúdo aos sítios da internet foi utilizado um questionário 
desenvolvido no âmbito do projeto de investigação CULTOUR+ 54

15. Trata-se de um 
guião de perguntas que maioritariamente podem ser respondidas com “sim” ou “não” 
e que contempla em dez seções a qualidade do site de uma determinada unidade de 
alojamento: seção 1) caraterização da unidade de alojamento; seção 2) sítio da 
internet amigo do utilizador / user friendly; seção 3) atratividade do sítio; seção 4) 
eficácia do marketing; seção 5) desempenho global dos sítios da internet das 
unidades de alojamento; seção 6) informações sobre comida e bebida; seção 7) 
informações para peregrinos; seção 8) informações sobre termas com água mineral 
natural; seção 9) informação sobre vinhos/enoturismo. Foi-lhe adicionada uma seção 
sobre atividades de turismo criativo.  A análise de conteúdo é uma técnica cada vez 
mais utilizada na investigação em turismo (VEAL, 2006), particularmente para 
desenvolver inferências contextuais válidas de textos ou de outros objetos 
(KRIPPENDORFF, 2004).  

                                                           
13 Acedida em 18 de Outubro de 2016 https://www.scopus.com/  
14 https://rnt.turismodeportugal.pt/RNT/ConsultaAoRegisto.aspx  
15 Innovation and Capacity Building in Higher Education for Cultural Management, Hospitality and 
Sustainable Tourism in European Cultural Routes. 
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No âmbito deste capítulo, a análise limita-se às respostas obtidas na seção 
10. Com o objetivo de averiguar a existência de associação entre a variável 
independente (Regiões) e as várias variáveis dependentes (atividades oferecidas 
nas unidades de agroturismo; atividades oferecidas fora das unidades de 
agroturismo; necessidade de fazer pré-reserva; atividades lideradas por 
instrutores/monitores locais e adição de novas atividades/experiências (ou versão 
melhoradas), procede-se à realização do teste Qui-quadrado (X2). Quando o valor de 
p é <0,005, significa que a associação entre as variáveis é estatisticamente 
significativa e os dados são apresentados.  

 

4. DISCUSSÃO E RESULTADOS  

Nesta secção serão apresentados os principais resultados obtidos através da 
análise de conteúdo aos sítios das quintas de agroturismo nas três regiões 
demarcadas de vinho: Porto e Douro, Vinhos Verdes e Trás-os-Montes. Receberam-
se setenta e cinco análises, das quais sessenta e sete foram consideradas válidas 
para serem utilizadas na presente investigação. O software utilizado para a análise 
dos dados foi o SPSS (Statistical Package for Social Sciences) na versão 24.0 
(SPSS 24.0). A Tabela 6 discrimina as cinco questões analisadas, de acordo com os 
principais autores na área do turismo criativo.  

 
Questões (Q) Autores Pressupostos 

Q1 
Richards e Wilson 

(2006) 

Oferta de atividades tais como artesanato, gastronomia, pintura em 

porcelana, dança. 

Q2 
Booyens e Rogerson 

(2015) 

Oferta de produtos turísticos focados na música, artes e ofícios, 

comida e história que reflitam as "realidades" locais.  

Q3 Tan et al. (2014) 

Necessidade de fazer reserva com antecedência para algumas 

atividades, ou haver um mínimo de participantes para realizar um 

curso.  

Q4 Hung et al. (2014) Atividades dirigidas por instrutores locais.  

Q5 
Booyens e Rogerson 

(2015)  
Adicionaram ou melhoraram as experiências oferecidas na quinta. 

Tabela 6: Questões avaliadas segundo os principais autores do turismo criativo. 
Fonte: elaboração própria com base nos autores citados. 

 

No que diz respeito à oferta de atividades/experiências criativas oferecidas 
para além de atividades agrícolas características das quintas de agroturismo 
(vindimas, plantações), a Tabela 7 apresenta os dados obtidos através das tabelas 
de contingência. O teste de Qui-quadrado (X2) apresenta um valor de 25,598 e uma 
significância de 0,004 demonstrando, apenas que existem evidências estatísticas 
que permitem afirmar que a oferta de atividades/experiências (variável dependente) 
varia de acordo com a localização das quintas de agroturismo (variável 
independente).  
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          NUT                   Sim Não 

Imp.55 de 
avaliar Total 

 

Região Demarcada 
de Trás-os-Montes 

Alto Trás-os-Montes 
Contagem 7 0 4 11 
% do Total 10,4% 0,0% 6,0% 16,4% 

Região Demarcada 
dos Vinhos Verdes 
(RDVV) 

Minho-Lima 
Contagem 7 8 4 19 
% do Total 10,4% 11,9% 6,0% 28,4% 

Tâmega e Sousa 
Contagem 2 0 6 8 
% do Total 3,0% 0,0% 9,0% 11,9% 

Cávado 
Contagem 2 5 4 11 
% do Total 3,0% 7,5% 6,0% 16,4% 

Ave 
Contagem 0 1 0 1 
% do Total 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 

Subtotal da RDVV 
Contagem 11 14 14 39 
% do Total 16,4% 20,9% 20,9% 58,2% 

Região Demarcada 
do Douro 

Douro 
% do Total 11 5 1 17 
% do Total 16,4% 7,5% 1,5% 25,4% 

 Total 
Contagem 29 19 19 67 
% do Total 43,3% 28,4% 28,4% 100,0% 

 Qui-quadrado de Pearson 
(X2) 

Valor gl  p-value  
 25,598 10  0,004  

Tabela 7: Atividades oferecidas nas unidades de agroturismo nas três regiões demarcadas de vinho, 
segundo as NUTS. 
Fonte: elaboração própria com base nos autores citados. 

Verifica-se que, apesar da Região Demarcada dos Vinhos Verdes possuir a 
maior dimensão, quer ao nível geográfico, quer ao nível de unidades de alojamento 
existentes, esta detém a mesma quantidade (oferta) de atividades que a NUT Douro 
(Vinhos Verdes e Douro: n=11).  

No respeitante às atividades desenvolvidas para além das atividades 
agrícolas, verificou-se que, algumas quintas de agroturismo possuem atividades 
relacionadas com o turismo de aventura, particularmente nas atividades – terra: 
trilhos pedestres, BTT (Bicicleta Todo-o-Terreno), passeios TT (Todo-o-Terreno) de 
comboio e a cavalo e paintball; atividades – água: canoagem, canyoning, kayak, surf 
e passeios de barco.  

Todavia, apenas uma quinta de agroturismo situada na Região Demarcada do 
Douro disponibiliza workshops de pintura relacionados com a temática da botânica, 
“aprender a pintar, para conhecer melhor as plantas, as flores, as ervas aromáticas 
em culinária, e outros, nos nossos variados workshops pensados para si”. 

Na análise de conteúdo procedeu-se igualmente à pesquisa da oferta de 
atividades/experiências criativas realizadas fora das quintas, que permitissem aos 
visitantes a participação na vida local com os residentes (ver Tabela ). 

 

(Continua) 
 

          NUTS                   Sim Não 
Imp. de 
avaliar Total 

 

Região Demarcada de Trás-os-Montes 
Alto Trás-os-
Montes 

Contagem 7 1 3 11 
% do Total 10,4% 1,5% 4,5% 16,4% 

Região Demarcada dos Vinhos Verdes 
(RDVV) 

Minho-Lima 
Contagem 7 4 8 19 
% do Total 10,4% 6,0% 11,9% 28,4% 

Tâmega e Sousa 
Contagem 3 0 5 8 
% do Total 4,5% 0,0% 7,5% 11,9% 

Cávado 
Contagem 2 4 5 11 
% do Total 3,0% 6,0% 7,5% 16,4% 

                                                           
16 Impossível de avaliar. 
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Ave 
Contagem 1 0 0 1 
% do Total 1,5% 0,0% 0,0% 1,5% 

Subtotal da RDVV 
Contagem 13 8 18 39 

 % do Total 19,4% 12,0% 26,9% 58,2% 

Região Demarcada do Douro Douro 
Contagem 2 9 6 17 
% do Total 3,0% 13,4% 9,0% 25,4% 

  Total 
Contagem 22 18 27 67 
% do Total 32,8% 26,9% 40,3% 100,0% 

 
Qui-quadrado de Pearson (X2) 

Valor gl  p-value  
 18,376 10  0,049  

Tabela 7: Atividades oferecidas fora das unidades de agroturismo nas três regiões demarcadas de 
vinho, segundo as NUTS. 
 
 

Ao nível descritivo, cerca de 40% (n=27) dos sítios não foi possível avaliar a 
variável atividades/experiências criativas promovidas fora das quintas de 
agroturismo. Contudo, o teste de Qui-quadrado (X2) de independência apresenta um 
valor de 18,376 e uma significância de 0,049 (um valor muito próximo de 0,005) o 
que demostra evidências estatísticas ligeiras entre a oferta de 
atividades/experiências fora das unidades de agroturismo e a localização das 
mesmas. 

Tal como afirmam os autores Tan et al. (2014), a necessidade de fazer 
reserva com antecedência para algumas atividades, ou de existir um número mínimo 
de participantes para realizar um workshop é uma barreira para a realização dos 
mesmos. Deste modo, tentou-se avaliar se, as atividades desenvolvidas pelas 
quintas em estudo careciam deste tipo de requisito (reserva com antecedência). Os 
resultados obtidos encontram-se expostos na Tabela 8.  

 

           NUTS                  Sim Não Imp. de avaliar Total 

 

Região Demarcada 
de Trás-os-Montes 

Alto Trás-os-Montes 
Contagem 2 3 6 11 
% do Total 3,0% 4,5% 9,0% 16,4% 

Região Demarcada 
dos Vinhos Verdes 
(RDVV) 

Minho-Lima 
Contagem 1 6 12 19 
% do Total 1,5% 9,0% 17,9% 28,4% 

Tâmega e Sousa 
Contagem 0 0 8 8 
% do Total 0,0% 0,0% 11,9% 11,9% 

Cávado 
Contagem 0 5 6 11 
% do Total 0,0% 7,5% 9,0% 16,4% 

Ave 
Contagem 0 0 1 1 
% do Total 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 

Subtotal da RDVV 
Contagem 1 11 27 39 
% do Total 1,5% 16,5% 40,3% 58,2% 

Região Demarcada 
do Douro 

Douro 
Contagem 1 7 9 17 
% do Total 1,5% 10,4% 13,4% 25,4% 

  Total 
Contagem 4 21 42 67 
% do Total 6,0% 31,3% 62,7% 100,0% 

 Qui-quadrado de Pearson 
(X2) 

Valor gl  p-value  
 

10,550 10  0,394 
 

Tabela 8: Necessidade de fazer pré-reserva para realização de atividades nas três regiões 
demarcadas de vinho, segundo as NUTS. 

 

Pela análise da Tabela 8, constata-se que 62,7% das unidades de 
agroturismo não indicam o requisito de pré-reserva nos sítios. O teste de Qui-
quadrado (X2) apresentou um valor de 10,550 e uma significância de 0,394 
revelando que não existem evidências estatísticas, que indiquem uma relação entre 
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a necessidade de fazer uma pré-reserva ou de possuir um número mínimo de 
participantes e a localização das quintas de agroturismo.  

Considerando a importância da interação entre turistas e residentes para o 
desenvolvimento de atividades/experiências criativas (Hung et al., 2014), pretendeu-
se analisar se, as atividades oferecidas pelas unidades de agroturismo eram 
lideradas por instrutores/monitores locais. Através da Tabela 9 verifica-se que, não 
foi possível avaliar essa variável (68,7%).  

 

           NUTS                   Sim Não Imp. de avaliar Total 

 

Região Demarcada 
de Trás-os-Montes 

Alto Trás-os-Montes 
Contagem 3 2 6 11 
% do Total 4,5% 3,0% 9,0% 16,4% 

Região Demarcada 
dos Vinhos Verdes 
(RDVV) 

Minho-Lima 
Contagem 5 3 11 19 
% do Total 7,5% 4,5% 16,4% 28,4% 

Tâmega e Sousa 
Contagem 0 0 8 8 
% do Total 0,0% 0,0% 11,9% 11,9% 

Cávado 
Contagem 0 5 6 11 
% do Total 0,0% 7,5% 9,0% 16,4% 

Ave 
Contagem 0 0 1 1 
% do Total 0,0% 0,0% 1,5% 1,5% 

Subtotal da RDVV 
Contagem 5 8 26 39 
% do Total 7,5% 12% 38,8% 58,2% 

Região Demarcada 
do Douro 

Douro 
Contagem 0 3 14 17 
% do Total 0,0% 4,5% 20,9% 25,4% 

  Total 
Contagem 8 13 46 67 
% do Total 11,9% 19,4% 68,7% 100,0% 

 Qui-quadrado de Pearson 
(X2) 

Valor gl  p-value  
 

18,340 10  0,049 
 

Tabela 9: Atividades lideradas por instrutores/monitores locais nas três regiões demarcadas de vinho, 
segundo as NUTS. 

 

De acordo com a revisão de literatura, foi analisada a oferta de novas e/ou 
versões melhoradas de atividades/experiências introduzidas pelas quintas de 
agroturismo. Todavia, através da análise de conteúdo, maioritariamente (61,2%) não 
foi possível avaliar a variável, como é demonstrado na Tabela 10.  

 
 

          NUTS                   Sim Não Imp. de avaliar Total 

 

Região Demarcada 
de Trás-os-Montes 

Alto Trás-os-Montes 
Contagem 4 1 6 11 
% do Total 6,0% 1,5% 9,0% 16,4% 

Região Demarcada 
dos Vinhos Verdes 
(RDVV) 

Minho-Lima 
Contagem 2 5 12 19 
% do Total 3,0% 7,5% 17,9% 28,4% 

Tâmega e Sousa 
Contagem 0 0 8 8 
% do Total 0,0% 0,0% 11,9% 11,9% 

Cávado 
Contagem 0 5 6 11 
% do Total 0,0% 7,5% 9,0% 16,4% 

Ave 
Contagem 0 1 0 1 
% do Total 0,0% 1,5% 0,0% 1,5% 

Subtotal da RDVV 
Contagem 2 11 26 39 
% do Total 3% 16,5% 38,8% 58,2% 

Região Demarcada 
do Douro 

Douro 
Contagem 0 8 9 17 
% do Total 0,0% 11,9% 13,4% 25,4% 

  Total 
Contagem 6 20 41 67 
% do Total 9,0% 29,9% 61,2% 100,0% 

 Qui-quadrado de Pearson 
(X2) 

Valor gl  p-value   
 

23,822 10  0,008 
 

Tabela 10: Adição de novas atividades/experiências (ou versão melhoradas) nas três regiões 

demarcadas de vinho, segundo as NUTS. 
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Ainda que, as diferenças estatísticas sejam ligeiramente significativas (p-
value=0,049), e considerando a impossibilidade de avaliar a introdução de 
atividades/experiências não se deverá concluir que, existe uma relação entre as 
atividades introduzidas/melhoradas e a sua localização geográfica.   

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A presente investigação com carácter exploratório teve como finalidade, 
contribuir para uma pesquisa abrangente sobre a oferta e potencial relação entre as 
atividades desenvolvidas no âmbito do agroturismo e o seu contributo para o turismo 
criativo, baseando-se apenas em dados disponíveis online no website de cada 
unidade de alojamento.  

Considerando os elementos caraterizadores do “agroturismo”, isto é, a 
possibilidade dos turistas acompanharem e/ou participarem nas atividades 
desenvolvidas nas unidades de alojamento, permite construir uma ligação com o 
conceito de turismo criativo, onde a cocriação e aprendizagem se formam como o 
núcleo do mesmo.  

De uma forma geral, após a elaboração da investigação exploratória, levada a 
cabo no presente estudo, pode-se concluir que, a oferta de atividades dentro e fora 
das unidades de agroturismo (relacionamento com outras empresas/unidades de 
agroturismo) variam de acordo com a sua localização. Deste modo, verifica-se que 
as Regiões Demarcadas dos Vinhos Verdes e Douro são os territórios que 
apresentam maior oferta de atividades, contrastando com a Região Demarcada de 
Trás-os-Montes. Estes resultados poderão ser o reflexo da promoção/divulgação das 
instituições públicas e privadas onde as regiões se inserem geograficamente 
(Entidades Regionais de Turismo, Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia), quer 
na facilitação de apoios financeiros quer no apoio do trabalho em rede.  

Por outro lado, o potencial consumidor não consegue avaliar através dos 
sítios das unidades de agroturismo se, as atividades oferecidas são 
lideradas/guiadas por monitores locais, assim como se há a necessidade de fazer 
inscrição ou possuir um número mínimo de participantes. Esta conclusão encontra-
se em linha com os resultados obtidos pelos autores Tan et al. (2014) que indicam 
como barreiras à participação dos turistas nas atividades, a inscrição e/ou um 
número mínimo de participantes para a sua realização, impossibilitando, assim, o 
envolvimento e a contribuição dos turistas para a vida local (Rabazauskaitė, 2015). A 
aposta na inovação de ideias e nas ferramentas aplicadas na promoção dos 
territórios, de forma a combater a sua desertificação e a melhorar as suas dinâmicas 
económicas através da atividade turística deverá ser um imperativo.  

Retém-se em geral que os proprietários das unidades de agroturismo nas 
regiões vitivinícolas analisadas não colocam informações suficientes sobre 
experiências que podem ser vividas nas suas quintas ou nos arredores imediatos. 
Será porque desconhecem o potencial do turismo criativo ou será porque apenas 
não exploram o potencial da comunicação online? 
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6. LIMITAÇÕES 

A presente investigação exploratória pretendeu abrir caminho para futuros 
estudos respeitantes às potenciais dinâmicas entre as atividades de TER, 
especificamente no tocante ao agroturismo e às experiências criativas.  

Todavia, esta investigação apresenta determinadas limitações. A abordagem 
desenvolvida no presente estudo apenas se circunscreveu às três regiões 
demarcadas de vinhos: Douro e Porto, Vinhos Verdes e Trás-os-Montes. 
Considerando a relevância do TER no Alentejo, sul de Portugal, seria de igual modo 
importante avaliar e comparar a oferta e tipologia de atividades desenvolvidas nessa 
região.  

Dever-se-á também ressalvar que nem todos os websites analisados são 
muito elaborados. Constata-se através de alguns controlos adicionais que na página 
do Facebook da mesma entidade, atividades temporárias ficam 
registadas/divulgadas “para sempre” não sendo atualizadas. Sugere-se que, futuras 
investigações debrucem-se sobre a análise de conteúdo nos médias sociais das 
unidades de alojamento.   

Considerando que, nesta investigação exploratória somente foi executada 
uma análise de conteúdo aos sítios das quintas de agroturismo referente às 
atividades oferecidas, seria relevante compreender a percepção dos proprietários 
das mesmas quanto à oferta e tipologia de atividades mais procuradas pelos turistas. 
Uma vez que os proprietários são os principais promotores das atividades seria 
pertinente entrevistá-los, de modo a obter-se uma noção mais abrangente das 
dinâmicas aí desenvolvidas.  
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APÊNDICES 

NUT III Nome 
Localização 
(Concelho) 

Localização 
(Distrito) 

Página Internet 

Douro Agroturismo da Quinta de Merouço Alijó Vila Real quintademerouco.com/index.php  

Douro Casa da Quinta de Vale D' Arados Mesão Frio Vila Real www.valedearatro.pt 

Douro Casa das Pipas Sabrosa Vila Real www.quintadoportal.com 

Douro Casa dos Barros Sabrosa Vila Real www.casadosbarros.com 

Douro Morgadio da Calçada Sabrosa Vila Real www.morgadiodacalcada.com 

Douro Quinta da Azenha Armamar Viseu www.quintadaazenha.net 

Douro Quinta da Barroca Armamar Viseu www.quintadabarroca.com.pt  

Douro Quinta da Cumieira 
Santa Marta de 
Penaguião 

Vila Real webmaster@quintacumieira.com  

Douro Quinta da Marka Sabrosa Vila Real www.quintadamarkadouro.com 

Douro Quinta da Timpeira Lamego Viseu www.quintadatimpeira.com 

Douro Quinta das Aveleiras Torre de Moncorvo Bragança www.quintadasaveleiras.pt 

Douro Quinta de Fiães, Lda. Alijó Vila Real www.quintadefiaes.pt 

Douro Quinta do Carvalhal - Agroturismo Torre de Moncorvo Bragança www.quintadocarvalhal.pt 

Douro Quinta do Monte Travesso Tabuaço Viseu www.quintadomontetravesso.com 

Douro Quinta do Pessegueiro São João da Pesqueira Viseu www.zannier.com 

Douro Quinta do Salgueiro 
Freixo de Espada à 
Cinta 

Bragança www.quintadosalgueiro.com 

Douro Quinta do Valbom e Cuco Torre de Moncorvo Bragança www.quintavalbom.com 

Douro Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo Sabrosa Vila Real www.quintanova.com 

http://www.valedearatro.pt/
http://www.quintadoportal.com/
http://www.casadosbarros.com/
http://www.morgadiodacalcada.com/
http://www.quintadaazenha.net/
http://www.quintadabarroca.com.pt/
mailto:webmaster@quintacumieira.com
http://www.quintadamarkadouro.com/
http://www.quintadatimpeira.com/
http://www.quintadasaveleiras.pt/
http://www.quintadefiaes.pt/
http://www.quintadocarvalhal.pt/
http://www.quintadomontetravesso.com/
http://www.zannier.com/
http://www.quintadosalgueiro.com/
http://www.quintavalbom.com/
http://www.quintanova.com/
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Douro 
Sociedade Agrícola da Quinta de Santo António de 
Adorigo, Ldª. 

Tabuaço Viseu www.quintasantoantonio.pt 

Douro Solar Quinta da Portela 
Santa Marta de 
Penaguião 

Vila Real www.solarportela.com 

Minho-Lima Casa da Breia Arcos de Valdevez Viana do Castelo www.casadabreia.com 

Minho-Lima Casa da Cevidade Melgaço Viana do Castelo www.casadacevidade.com 

Minho-Lima Casa da Quinta Monção Viana do Castelo www.terrasdeconclave.pt 

Minho-Lima Casa da Quinta do Rei Ponte de Lima Viana do Castelo www.solaresdeportugal.pt 

Minho-Lima Casa da Roseira Ponte de Lima Viana do Castelo www.solaresdeportugal.pt   

Minho-Lima Casa de Luou Ponte de Lima Viana do Castelo www.luou.pt 

Minho-Lima Casa de São José Arcos de Valdevez Viana do Castelo www.casadesjose.com 

Minho-Lima Casa do Carvalho Ponte de Lima Viana do Castelo 
casadocarvalho.wix.com/casa-do-
carvalho 

Minho-Lima Casa do Espigueiro Ponte de Lima Viana do Castelo www.casadepomarchao.com 

Minho-Lima Casa do Olival Ponte de Lima Viana do Castelo www.casadepomarchao.com  

Minho-Lima Quinta da Agra Ponte de Lima Viana do Castelo www.solaresdeportugal.pt   

Minho-Lima Quinta de Brei Monção Viana do Castelo www.quintadebrei.com 

Minho-Lima Quinta de Padreiro Arcos de Valdevez Viana do Castelo www.quintadepadreiro.com 

Minho-Lima Quinta do Ameal Ponte de Lima Viana do Castelo www.quintadoameal.com 

Minho-Lima Quinta do Cerqueiral Arcos de Valdevez Viana do Castelo www.quintadocerqueiral.pt 

Minho-Lima Quinta do Fortunato Viana do Castelo Viana do Castelo www.quintadofortunato.pt 

Minho-Lima Quinta do Olival Arcos de Valdevez Viana do Castelo www.quintadoolival.pt/ 

Minho-Lima Quinta do Paço d'Anha Viana do Castelo Viana do Castelo www.pacoanha.com 

Minho-Lima Quinta do Paço de Calheiros Ponte de Lima Viana do Castelo www.pacodecalheiros.com 

Minho-Lima Quinta do Sobreiro Ponte de Lima Viana do Castelo www.quintadosobreiro.com 

Minho-Lima Quinta do Vale do Monte Viana do Castelo Viana do Castelo www.quintavalemonte.com 

Minho-Lima Quinta Dom Sapo Viana do Castelo Viana do Castelo www.quintadomsapo.com 

Minho-Lima Quinta Lamosa agroturismo Arcos de Valdevez Viana do Castelo www.quintalamosa.com 

Cávado Casa do Casal do Carvalhal Amares Braga www.casaldocarvalhal.net 

Cávado Casa do Sobreiro Vila Verde Braga www.casadosobreiro.com 

Cávado Casa Fundevila - CFTURA - Consultoria e Turismo, lda Vila Verde Braga www.casafundevila.com 

Cávado Casa Lata Agro - Turismo Amares Braga www.casalata.pt 

Cávado Quinta Da Seara Esposende Braga www.quintadaseara.com 

Cávado Quinta de Cachopães Vila Verde Braga www.cachopaes.com 

Cávado Quinta de Casais Vila Verde Braga www.quintadecasais.pt 

Cávado Quinta de Gestaçós Terras de Bouro Braga www.quintadegestacos.com 

Cávado Quinta de Sara Vila Verde Braga www.quintadesara.com 

Cávado Quinta do Burgo Amares Braga www.quintadoburgo.com 

Cávado Vila Vale - Turismo no Espaço Rural, Lda Terras de Bouro Braga www.agrinho.com 

Ave Quinta Pedras de Baixo Guimarães Braga www.pedrasdebaixo.pt  

Tâmega Casa da Lavandeira Baião Porto www.casadalavandeira.com 

Tâmega Casa dos Becos Marco de Canaveses Porto www.casadosbecos.com 

Tâmega Casa dos Esteios Penafiel Porto www.casadosesteios.com 

Tâmega Quinta Calçada do Souto Marco de Canaveses Porto www.quintacalcadadosouto.com 

Tâmega Quinta da Bouça - Agroturismo Marco de Canaveses Porto quintadabouca.wordpress.com 

Tâmega Quinta de Gildinho Castelo de Paiva Aveiro www.quintadegildinho.com/  

Tâmega Quinta do Outeiro Resende Viseu www.quintadoouteiro.pt 

Tâmega Vale de Rans Penafiel Porto valederans.com 

http://www.quintasantoantonio.pt/
http://www.solarportela.com/
http://www.casadabreia.com/
http://www.casadacevidade.com/
http://www.terrasdeconclave.pt/
http://www.solaresdeportugal.pt/
http://www.solaresdeportugal.pt/
http://www.luou.pt/
http://www.casadesjose.com/
http://www.casadepomarchao.com/
http://www.casadepomarchao.com/
http://www.solaresdeportugal.pt/
http://www.quintadepadreiro.com/
http://www.quintadoameal.com/
http://www.quintadocerqueiral.pt/
http://www.quintadofortunato.pt/
http://www.quintadoolival.pt/
http://www.pacoanha.com/
http://www.pacodecalheiros.com/
http://www.quintadosobreiro.com/
http://www.quintavalemonte.com/
http://www.quintadomsapo.com/
http://www.quintalamosa.com/
http://www.casaldocarvalhal.net/
http://www.casadosobreiro.com/
http://www.casafundevila.com/
http://www.casalata.pt/
http://www.quintadaseara.com/
http://www.cachopaes.com/
http://www.quintadecasais.pt/
http://www.quintadegestacos.com/
http://www.quintadesara.com/
http://www.quintadoburgo.com/
http://www.agrinho.com/
http://www.pedrasdebaixo.pt/
http://www.casadalavandeira.com/
http://www.casadosbecos.com/
http://www.casadosesteios.com/
http://www.quintacalcadadosouto.com/
http://www.quintadegildinho.com/
http://www.quintadoouteiro.pt/
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Alto Trás-os-
Montes 

Casa das Argolas Macedo de Cavaleiros Bragança www.casadasargolas.pt 

Alto Trás-os-
Montes 

Casa de l cura Miranda do Douro Bragança www.acasadelcura.com 

Alto Trás-os-
Montes 

Casa do Bodelgo Miranda do Douro Bragança www.bodelgo.pt 

Alto Trás-os-
Montes 

Casa do Forno Bragança Bragança www.amontesinho.pt 

Alto Trás-os-
Montes 

Casa do Guieiro Bragança Bragança www.quintadascovas.pt 

Alto Trás-os-
Montes 

Casa dos Valdarmeiros Vinhais Bragança www.casadosvaldarmeiros.com 

Alto Trás-os-
Montes 

Curral De L Tiu Pino Miranda do Douro Bragança www.curraldeltiupino.com 

Alto Trás-os-
Montes 

Nobrexpoente, Lda Chaves Vila Real www.casagrandedoseixo.pt 

Alto Trás-os-
Montes 

Quinta da Pereira Vila Flor Bragança www.quintadapereira.com 

Alto Trás-os-
Montes 

Quinta da Ribeira de Lodões Vila Flor Bragança quintadelodoes.pt 

Alto Trás-os-
Montes 

Quinta de la Barandica Turismo Rural Unipessoal Ldª Miranda do Douro Bragança www.labarandica.com 

Alto Trás-os-
Montes 

Quinta do Barracão da Vilariça Vila Flor Bragança www.terra-sa.com 

Alto Trás-os-
Montes 

Quinta Rota D'Oliveira Valpaços Vila Real www.quintarotadoliveira.com 

 

Tabela 11: Quintas de Agroturismo registadas em Portugal, 2016. 
Fonte: adaptado de Turismo de Portugal (2016). 
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http://www.acasadelcura.com/
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http://www.casadosvaldarmeiros.com/
http://www.curraldeltiupino.com/
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