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NA REGIÃO DEMARCADA DO DOURO, NORTE DE PORTUGAL 
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1. INTRODUÇÃO 

Constatando um interesse crescente no enoturismo em regiões de produção 
vitivinícola e uma relação estreita entre o enoturismo e o agroturismo, o objetivo 
deste capítulo é realçar a relação entre ambos os tipos de turismo, e apresentar 
possíveis formas de combinar estas atividades económicas complementares, com 
enfâse especial no papel dos gestores de unidades de alojamento inscritas 
oficialmente como de “agroturismo”.  

São empreendimentos de agro-turismo os imóveis situados em explorações 
agrícolas que prestem serviços de alojamento a turistas e 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 (PORTUGAL, 2008). 

Considerando o enoturismo uma parte integrante do contexto mais alargado 
do agroturismo, e selecionando para o nosso estudo de caso quintas no meio de 
vinhas e classificadas como unidades de agroturismo permite, entre outras, que esta 
investigação qualitativa utiliza a tipologia de unidades de agroturismo, com base em 
Phillip et al. (2010), a chamada tipologia do agroturismo. Realizamos o nosso estudo 
na Região Demarcada do Douro pertencente ao distrito de Vila Real, no Norte de 
Portugal, com o objetivo de promover um conhecimento mais profundo acerca da 
correlação entre o enoturismo e agroturismo. A região do Douro é, em termos gerais, 
uma região com uma história agrícola muito rica, nomeadamente no que se refere à 
longa história e importância da produção de vinho do Porto e vinho de mesa. Por 
mais, as vinhas são consideradas importantes fatores de atração turística, tal como o 
agroturismo é reconhecido como uma ferramenta apropriada para promover a 
singularidade das características relacionadas com o vinho e a agricultura. Um 
primeiro ponto de referência para compreender a relação entre o agroturismo e o 
enoturismo na região do Douro é o estudo de Marques (2006). Segundo este autor 
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(2006, p. 151; tradução nossa) “o agroturismo é um tipo específico de turismo rural 
no qual a casa de alojamento deve estar integrada numa propriedade agrícola, 
habitada pelo proprietário, permitindo aos visitantes participar em atividades 
agrícolas ou complementares na propriedade”. Os resultados da atual investigação 
permitirão confrontar a realidade no Douro com teorias genéricas, classificar 
gestores de empreendimentos de agroturismo no Douro e reconhecer os problemas 
que estes encontram. Com base nestes exemplos concretos, que em grandes linhas 
confirmam tendências mundiais, podemos formular orientações úteis ao empresário 
sobre como gerir o seu negócio com maior sucesso, e isso não apenas no Douro, 
mas no mundo inteiro. 

Durante muito tempo, a agricultura foi a atividade económica dominante nas 
zonas rurais. No entanto, com a crescente intensificação do processo de 
globalização, a agricultura tem sido exposta a diversas pressões, em grande parte 
devido às mudanças na demografia rural e na estrutura da propriedade 
(CARMICHAEL, 2005). As áreas rurais do Mediterrâneo, em especial, têm sido 
afetadas pela consequente reestruturação económica, a qual tem um impacto 
significativo na agricultura tradicional e no modo de vida das comunidades rurais 
(HALL & MITCHELL, 2000). Deste modo, encontrar uma ferramenta que resolva a 
atual crise das zonas rurais é considerada uma prioridade por muitos países à 
escala global. Nestas circunstâncias, o turismo é visto como uma solução, uma vez 
que possui a capacidade de promover as comunidades rurais e fornecer-lhes um 
novo impulso para um desenvolvimento sustentável. Além disso, as áreas rurais 
possuem uma oportunidade única para atrair turistas, estabelecendo uma relação 
com as suas raízes culturais, históricas e geográficas (DIMITROVSKI et al., 2012). O 
facto de as zonas rurais não serem apenas áreas de produção, mas também 
produtos consumidos por turistas (devido à paisagem que criam e do ambiente 
calmo e saudável que oferecem), confirma, mais uma vez, a inter-relação e 
interdependência entre a agricultura e o turismo (CARMICHAEL, 2005). Um 
adequado desenvolvimento do turismo nas áreas rurais pode proporcionar um futuro 
sustentável a estas regiões vulneráveis, dependentes da produção agrícola, e uma 
oportunidade para obterem uma série de benefícios ambientais, económicos e 
socioculturais.  

Existe um interesse crescente, a nível global, pelas áreas rurais, devido, 
sobretudo, ao facto de estas serem vistas como locais pacíficos, calmos, tranquilos, 
autênticos e únicos (NILSSON, 2002). Esta visão romântica de ruralidade reforça a 
sua imagem e o seu atrativo, especialmente para a população urbana e o turismo 
tenta responder a esta ânsia através da criação de novos produtos turísticos ligados 
ao meio rural (HORNG & TSAI, 2012). Os turistas podem assim responder à sua 
realidade stressante procurando a descontração, a fuga e a calma, experiências 
turísticas “leves”, que podem ser encontradas nas áreas rurais (TAYLOR, 2001). E, 
assim, estas têm registado aumentos anuais do número de turistas, especialmente 
aqueles interessados em práticas e atividades agrícolas desenvolvidas em quintas e 
vinhas (CARMICHAEL, 2005). Pois, um dos produtos turísticos intimamente 
relacionados com a ruralidade é o enoturismo. Alonso & Liu (2012) comentam que, 
durante muito tempo, os setores da agricultura e do turismo têm sido “combinados” 
de diferentes modos, resultando, entre outros, no enoturismo. Muito mais autores 
sublinharam já as fortes ligações entre o enoturismo e a ruralidade (NELLA & 



                                                       
 

Turismo, Gastronomia e Desenvolvimento na Região das Missões – Brasil 
 

 

 
‘ 127 

CHRISTOU, 2014; CARMICHAEL, 2005; GETZ & BROWN, 2006; MITCHELL, 
2004). As experiências rurais são uma parte integrante do enoturismo e 
consideradas como uma mistura de atmosfera, ambiente rural, cultura e gastronomia 
regional, tipos e variedades de vinho local. Focando-nos no enoturismo, devemos 
acrescentar que este é considerado um modo de combater os efeitos da 
restruturação rural (HALL & MITCHELL, 2000). Felizmente já foi detetado que o 
enoturismo oferece um meio tangível de responder a uma “necessidade sentida nas 
zonas rurais de fixar ou atrair pessoas, preservar aspetos "tradicionais" do modo de 
vida rural e da produção agrícola, e conservar a paisagem rural” (MITCHELL & 
HALL, 2006, p. 315; tradução nossa). Constatou-se igualmente que as estratégias 
de comercialização das regiões vitivinícolas mudaram o seu foco durante a década 
de 90, passando da mera venda dos vinhos produzidos, para uma oferta que inclui 
muito mais do que isso: vinho, profundamente enraizado na sua paisagem rural e 
conscientemente ligado às características culturais e de lazer da sua região 
(WILLIAMS, 2001). Outros autores (SCHERRER et al., 2009) olham para o futuro e 
sugerem que as experiências de turismo rural que envolvem provas de vinho, 
experiências culinárias baseadas na gastronomia local e alojamento confortável 
inserido na comunidade aumentariam a atratividade no mercado turístico global. 

O negócio do vinho é uma indústria de rápido crescimento para muitos países 
que baseiam a sua economia na agricultura (BITSANI & KAVOURA, 2012). A 
crescente popularidade do enoturismo pode acompanhar o crescimento do turismo 
rural, como revelam dados da US-Data: a receita do agroturismo e do lazer em 
quintas cresceu 55% entre 2002 e 2007 (QUADRI-FELITTI & FIORE, 2012). O 
enoturismo abrange a educação sobre vinhos, a combinação de vinhos com comida, 
educação agrícola sobre variedades de uva, o conhecimento do processo de fabrico 
do vinho (SINGH & HSIUNG, 2016), sendo que todas estas atividades são incluídas, 
normalmente, entre os produtos do agroturismo. Além disso, os negócios 
relacionados com o enoturismo estão fortemente ligados ao uso da terra agrícola 
(CARMICHAEL, 2005). A experiência da vinha inclui não só o próprio vinhedo, como 
também a gastronomia e a arquitetura, o meio envolvente, o encanto da região 
vitivinícola, o património cultural e os festivais e eventos na região (MITCHELL & 
HALL, 2004). Visitar uma sala de provas de uma adega e experimentar o vinho é 
considerada uma atividade agroturística (GRIMSTAD, 2011; WICKS & MERRETT, 
2003), uma vez que permite aos consumidores desfrutar de um produto fabricado na 
quinta e ainda ter um conhecimento mais aprofundado da atividade agrícola (DODD, 
1995; PETERS, 1997; SKINNER, 2000). Incorporar as experiências relacionadas 
com vinho entre as práticas do seu negócio tradicional pode permitir aos agricultores 
diversificar as atividades da sua quinta, o que, por sua vez, poderá atrair mais 
atividade económica para as zonas rurais (GOVINDASAMY & KELLEY, 2014). Em 
sumo, o vinho é um produto agrícola que tem a capacidade de acrescentar valor às 
zonas rurais (MOLINA et al., 2015) e oferecer oportunidades de emprego (MARZO-
NAVARRO & PEDRAJA-IGLESIAS, 2009). 

Verificámos que, recentemente, diversos destinos se têm autopromovido 
como centros gastronómicos, sobretudo nas áreas rurais (DIMITROVSKI, 2016), 
pelo que uma melhor exploração desta prática na região do Douro significa que a 
região se está a adaptar às tendências internacionais. O agroturismo pode também 
promover a agricultura biológica, respondendo assim a outra tendência: a busca de 
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um estilo de vida saudável. Fornece também as bases para uma lealdade de longa 
duração, através da combinação do vinho e da comida. Sendo os produtos das 
quintas oferecidos diretamente aos turistas, o valor dos produtos é multiplicado nas 
mais diversas formas.  

A implementação do agroturismo em adegas e vinhas também enfrenta 
algumas ameaças que resultam, em grande parte, das limitações intrínsecas às 
zonas rurais. A promoção inadequada dos recursos naturais e culturais, a fraca 
acessibilidade e a falta de infraestruturas, quer ao nível do transporte quer ao nível 
do alojamento, são os principais problemas destas regiões marginais (BITSANI & 
KAVOURA, 2012). Existe também uma grande preocupação relativamente ao facto 
de o agroturismo e o enoturismo terem problemas evidentes de sazonalidade 
(CHATZIGEORGIOU et al., 2009). Uma solução é promover, ao longo de todo o ano, 
uma série de atividades enoturísticas não condicionadas pela sazonalidade, tais 
como visitas organizadas a adegas e provas de vinho.  

2. Tipologia do agroturismo 

No que diz respeito à clarificação do termo agroturismo, até há pouco tempo 
existiam ainda muitos equívocos conceptuais, em grande medida devido às 
diferentes terminologias e diferenças de definição usadas nos vários países. Deste 
modo, Phillip et al. (2010) com o seu estudo sobre a tipologia do agroturismo, e a 
sua versão modificada em Flanigan et al. (2014), contribuíram para a resolução 
deste problema complexo.  

A definição taxonómica de agroturismo proposta por de Phillip et al. (2010) 
antecipa a compreensão científica de agroturismo (ARROYO et al., 2013), na 
medida em que desenvolveram uma tipologia teórica do agroturismo baseada em 
três critérios principais:  

(1) Tipo de estabelecimento (quinta produtiva ou quinta não-produtiva; os termos 
originais são “working farm” e “non-working farm”);  

(2) Tipos de atividades envolvidas (de contacto passivo, direto ou indireto); 

(3) Autenticidade das instalações agrícolas ou da experiência (encenada ou 
autêntica).  
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Figura 1: Tipologia de agroturismo proposta por Phillip et al. (2010). 
Fonte: Phillip et al. (2010). 

 
Com base nesta tipologia, Phillip et al. (2010) propuseram os seguintes tipos 

de agroturismo: 

(1) Agroturismo em Quinta Não Produtiva (Non-Working Farm);  

(2) Agroturismo de Contacto Passivo em Quinta Produtiva (Working Farm, Passive 
Contact);  

(3) Agroturismo de Contacto Indireto em Quinta Produtiva (Working Farm, Indirect 
Contact);  

(4) Agroturismo de Contacto Direto Encenado em Quinta Produtiva (Working Farm, 
Direct Contact, Staged);  

(5) Agroturismo de Contacto Direto Autêntico em Quinta Produtiva (Working Farm, 
Direct Contact, Authentic).  

Esta tipologia introduz clareza no estudo do agroturismo, embora apresente 
ainda algumas limitações. Arroyo et al. (2010) concluíram que a tipologia de Phillip et 
al. negligencia as perspetivas de outros participantes no agroturismo, diminuindo a 
dimensão geopolítica.  

Por fim convém referir que outros autores propuseram também uma tipologia 
do agroturismo: Srikatanyoo e Campiranon (2010), no seu estudo, referem-se à 
classificação de Leeds e Barrett (2004), que divide o agroturismo em três níveis: o 
primeiro nível inclui quintas com interação limitada com os clientes, o segundo nível 
abrange quintas que oferecem várias atividades e serviços para satisfazer as 
necessidades dos clientes, e o terceiro nível inclui todos os serviços e atividades 
possíveis.  
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Voltando para a tipologia de Phillip et al. e devido à sua importância, cada 
critério de classificação do agroturismo será explicado separadamente nos três 
parágrafos que se seguem. 

 
2.1. O conceito de quinta produtiva 

Quando se trata de definir o que é uma quinta produtiva no contexto do 
agroturismo, várias e diferentes perspetivas podem ser encontradas na literatura 
sobre o turismo. Alguns autores destacam a importância do ambiente “produtivo” 
para a implementação das atividades agroturísticas (TEW & BARBIERI, 2012; 
BARBIERI & MSHENGA, 2008; MCGEHEE, 2007; MCGEHEE & KIM, 2004; 
HEGARTY & PRZEZBORSKA, 2005; OLLENBURG & BUCKLEY, 2007; WEAVER & 
FENNELL, 1997; SONNINO, 2004), enquanto outros descuram essa característica 
(FLEISCHER & TCHETCHIK, 2005; CARPIO ET AL., 2008; JAWORSKI & LAWSON, 
2005). Inclusive alguns autores alargam o contexto a outros tipos de cenários, como 
mercados de produtores, onde os produtos finais da atividade agrícola são 
colocados à venda (WICKS & MERRETT, 2003; WILSON et al., 2006). Uma vez que 
a troca, o diálogo, a discussão e a criação de laços sociais com produtores nos 
mercados de agricultores são essenciais para o desenvolvimento vindouro do 
agroturismo (CRESPI-VALLBONA & DIMITROVSKI, 2016; DIMITROVSKI & CRESPI 
VALLBONA, 2016), os mercados de agricultores podem ser considerados como 
parte do agroturismo ou, mais precisamente, uma sua extensão.  

A importância de incluir quintas produtivas no agroturismo é questionada no 
estudo empírico de Fleischer e Tchetchik (2005) desenvolvido em Israel. Os 
resultados revelam que os gestores de empreendimentos de agroturismo 
consideram que as atividades em quintas produtivas não possuem qualquer valor 
para o agroturista. Contudo, a investigação de Flanigan et al. (2015) constata que o 
critério de quinta produtiva é tido como mais importante para os agricultores do que 
para os turistas.  

Por fim ressalvamos que estudos anteriores (KIZOS & IOSIFIDES, 2007; 
SONNINO, 2004) concluíram que o termo “quinta produtiva” podia ser usado para 
descrever uma quinta onde se pratica a agricultura. Arroyo et al. (2013) chamam a 
atenção para a importância de se definir o que se entende por agricultura, para que 
haja uma diferenciação entre atividades agrícolas e atividades não-agrícolas.  

 
2.2. Tipos de contacto com atividades agrícolas 

O contacto com a atividade agrícola merece especial atenção na literatura 
sobre o agroturismo (PHILLIP et al., 2010). As principais divergências que 
encontramos nessa literatura referem-se à questão de saber se o agroturismo requer 
um envolvimento direto nas atividades agrícolas ou não. Alguns autores defendem 
que o contacto passivo com as atividades agrícolas pode ser considerado como 
agroturismo, outros recusam-se a caracterizar este envolvimento passivo como 
agroturismo, uma vez que não há ligação direta entre o turista e o ambiente agrário 
(SHARPLEY & SHARPLEY, 1997; GLADSTONE & MORRIS, 2000). No entanto, 
apenas estar numa quinta oferece já alguma forma de contacto com a atividade 
agrícola (PHILLIP et al., 2010; FLANIGAN et al., 2014). Deste modo, Phillip et al. 
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(2010) propõem que o contacto do turista com a atividade agrícola pode ser 
separado em categorias: contacto direto, indireto e passivo. O contacto direto com a 
atividade agrícola pressupõe que o turista se envolve ativamente em alguma 
atividade agrícola, tal como apanhar fruta ou alimentar os animais (DI DOMENICO & 
MILLER, 2007; MARQUES, 2006; MCINTOSH & BONNEMANN, 2006). O contacto 
indireto significa que o turista contacta indiretamente com a atividade agrícola, ao 
provar os produtos agrícolas por exemplo (BUTTS et al., 2005; GLADSTONE & 
MORRIS, 2000; SONNINO, 2004). O contacto passivo sugere que o turista nada tem 
em comum com a atividade agrícola, contactando com a quinta apenas para 
alojamento ou participando em atividades (não agrícolas) desenvolvidas perto da ou 
na quinta (BARBIERI & MSHENGA, 2008; ILBERY et al., 1998; WALFORD, 2001; 
WALL, 2000). Mais recentemente, no seu estudo realizado na Escócia, Flanigan et 
al. (2014) propuseram uma simplificação: os conceitos de contacto passivo e 
contacto indireto com a atividade agrícola deviam ser fundidos num só, passando a 
chamar-se contacto indireto.  

 
2.3. A autenticidade da experiência agrícola do turista 

Um terceiro critério significativo para a tipologia do agroturismo está 
relacionado com a autenticidade da experiência agrícola do turista. A autenticidade é 
uma questão de interesse há muito apresentada na literatura sobre o turismo. Foi 
MacCannell que introduziu em 1973 o conceito de autenticidade, associando-o aos 
conceitos de “zona de palco (front region)” e “zona de bastidores (back region)” 
(PHILLIP et al., 2010). A “zona de palco” é o lugar onde os atores representam para 
uma audiência, por outro lado, a “zona de bastidores” é o lugar onde os atores se 
preparam, não sendo normalmente visto pelo público (PHILLIP et al., 2010). Deste 
modo, a fim de experimentar atividades agrícolas autênticas, o turista necessita de 
se envolver nas tarefas diárias dos agricultores através de uma participação física. 
Um exemplo conhecido de uma experiência autêntica de agroturismo é o do 
movimento WWOOF (World-Wide Opportunities on Organic Farms), criado 
originalmente na Grã-Bretanha e atualmente com uma presença global (MCINTOSH 
& CAMPBELL, 2001; MCINTOSH & BONNEMANN, 2006). É descrito como turismo 
que oferece alojamento e a experiência de viver numa quinta biológica em troca de 
trabalho (FAIRBURN, 1994, p. 21). Assim, o turista é incluído no quotidiano da 
quinta, uma vez que vive e participa das atividades agrícolas diárias (Strange & 
Strange, 1999). Contudo, se o turista não está diretamente envolvido no processo 
agrícola, irá experimentar uma “autenticidade encenada”, consumindo experiências 
do quotidiano da quinta “artificialmente” criadas (visitas guiadas à volta da quinta, 
atividades agrícolas encenadas) (PHILLIP et al., 2010), que estão normalmente 
associadas a experiências negativas e artificiais (FLANIGAN et al., 2014). Todavia, é 
importante sublinhar que a perceção da autenticidade pode variar muito entre 
agricultores e turistas, devido a possuírem compreensões opostas da agricultura 
(PHILLIP et al., 2010). Desta forma, uma atividade agrícola encenada pelo agricultor 
pode ser percecionada como autêntica pelo turista, confirmando o argumento de 
Cohen (1988) de que, no âmbito do turismo, as experiências agrícolas encenadas 
não ameaçam as experiências da vida real (FLANIGAN et al., 2014). 
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3. Agroturismo em Portugal 

As empresas de turismo no espaço rural (TER) oferecem alojamento ao 
turista, preservando, restaurando e melhorando as características arquitetónicas, 
históricas, naturais e paisagísticas locais, através da reconstrução, reabilitação ou 
expansão de edifícios existentes, de modo a garantir a sua integração no meio 
envolvente. As empresas de turismo no espaço rural podem ser classificadas em 
três grupos principais: 

• Casas de campo; 

• Agroturismo; 

• Hotéis rurais (INE, 2016: 51). 

Como nos mostra esta classificação, o agroturismo em Portugal encontra-se 
incluído no Turismo no Espaço Rural. O agroturismo em Portugal tem as suas 
origens na década de 80 (FIGUEIREDO, 2010), embora apenas na última década 
tenha sido estudado de forma mais sistemática. Figueiredo (2010) sublinha que para 
além do serviço de hospitalidade em unidades de alojamentos localizadas em 
quintas, os proprietários oferecem ao turista a oportunidade de conhecer e participar 
nas atividades da quinta.  

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o agroturismo 
contava, em 2015, com 194 instalações, tendo um peso relativo de 14,9% do 
número total de unidades de alojamento do TER (1.298 unidades). Tendo em 
consideração a capacidade total do TER (21.800 camas), verificamos um peso 
relativo de 16,2% para o agroturismo (3.528 camas), com um aumento significativo 
em comparação com 2014 (INE, 2016: 81-83).  

Como o foco da nossa investigação incidirá sobre o agroturismo na Região 
Norte de Portugal, é necessário apresentar as estatísticas do turismo relacionadas 
com esta região. Em primeiro lugar, é importante salientar que Portugal é um destino 
turístico atrativo à escala global, sendo que é dada grande relevância à Região 
Norte no âmbito do desenvolvimento do turismo nacional e nas estatísticas do 
turismo. Deste modo, na tabela 1 comparamos o número de turistas que visitaram 
Portugal e a Região Norte entre 2010 e 2015, enquanto a tabela 2 apresenta os 
resultados da comparação entre Portugal e a Região Norte no que diz respeito às 
dormidas no mesmo período de tempo. 

    

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Portugal 13.764.400 13.726.900 15.567.100 16.370.900 16.263.100 17.253.800 

Norte 2.656.700 2.863.400 4.169.700 3.855.000 4.149.100 3.761.700 

Tabela 1. Número de visitantes em Portugal e na Região Norte, com permanência mínima de uma 
noite (2010 - 2015). 
Fonte: INE 2016, adaptado pelo autor.  

 

Os resultados da tabela 1 mostram que o número de turistas que visitaram a 
Região Norte aumentou paralelamente ao aumento à escala nacional, sendo que a 
percentagem da Região Norte no total nacional aumentou de 19,3% em 2010 para 
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21,8% em 2015; isto é, verificou-se um aumento de 2,5% no número de visitantes do 
Norte de Portugal durante o período referido. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Portugal 53.965.700 55.208.200 57.646.600 60.264.500 62.067.900 64.650.700 

Norte 9.110.300 10.960.100 13.200.000 12.523.700 13.604.500 12.424.000 

Tabela 2: Número de dormidas em Portugal e na Região Norte, com permanência mínima de uma 
noite (2010 - 2015). 
Fonte: adaptado pelo autor. 

 

Os resultados apresentados na tabela 2 revelam que o número de dormidas 
na Região Norte aumentou (em termos absolutos) entre 2010 e 2015, com 
3.313.700 dormidas. Em percentagem, se compararmos as dormidas na Região 
Norte com os números nacionais, houve um aumento relativo de 16,8% em 2010 e 
de 19, 2% em 2015. Isto quer dizer que houve um aumento de 2,41% num período 
de seis anos. 

Uma vez que o presente estudo tem como objetivo central determinar 
algumas características específicas do agroturismo na Região Norte, necessitamos 
de examinar estatísticas relativas ao agroturismo a nível nacional e regional. 
Começaremos, então, por considerar o número de unidades de alojamento 
agroturísticas (Tabela 3), a capacidade (nº de camas) das unidades de alojamento 
agroturísticas (Tabela 4), o número de hóspedes das unidades de alojamento 
agroturísticas (Tabela 5), e número de dormidas em unidades de alojamento 
agroturísticas (Tabela 6) durante os últimos quatro/cinco anos. Os resultados acham-
se reunidos nas seguintes tabelas: 

 

Agroturismo 2011 2012 2013 2014 2015 

Portugal  - 110 119 194 

Continente 147 126 106 114 187 

Região Norte 56 55 46 49 83 

Tabela 3: Número de unidades de alojamento agroturísticas em Portugal e na Região Norte na 
categoria de “Turismo no Espaço Rural” (TER) (2011 - 2015). 
Fonte: adaptado pelo autor. 
 

Os resultados apresentados na tabela 3 mostram um aumento significativo do 
número de unidades de alojamento agroturísticas na Região Norte em 2015, 
indicando um aumento de 169% em relação a 2014, enquanto o crescimento 
verificado durante o período de cinco anos entre 2011 e 2015 foi de quase o dobro.  

 
(Continua) 

Agroturismo 2011 2012 2013 2014 2015 

Portugal - - 1 834 1 989 3 528 

Continente 1 897 1 847 1 798 1 939 3 457 
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Região Norte 713 777 792 820 1 634 

Tabela 4: Capacidade das unidades de alojamento agroturísticas em Portugal e na Região Norte nas 
categorias de “Turismo no Espaço Rural” (TER) (2011 - 2015). 
Fonte: adaptado pelo autor. 
 

Os resultados apresentados na tabela 4 demonstram que a capacidade das 
unidades de alojamento agroturísticas na Região Norte registou um aumento 
significativo em 2015, num valor de 199% em relação a 2014, ou um aumento de 
229% durante o período observado entre 2011 e 2015. 

 

Agroturismo 2012 2013 2014 2015 

Portugal - 41 300 51 600 86 940 

Continente 53 000 40 200 49 790 84 750 

Região Norte 23 000 16 600 18 370 32 710 

Tabela 5: Número de hóspedes das unidades de alojamento agroturísticas em Portugal e na Região 
Norte na categoria de “Turismo no Espaço Rural” (TER) (2011 - 2015). 
Fonte: adaptado pelo autor. 

 

Os resultados apresentados na tabela 5 mostram um aumento significativo no 

número de hóspedes nas unidades de alojamento agroturísticas na Região Norte 

durante o ano 2015, indicando um aumento de 178% em relação a 2014 e um 

aumento de 142% em relação a 2012. 

 

Agroturismo 2012 2013 2014 2015 

Portugal - 89 600 112 380 189 880 

Continente 115 000 85 000 105 480 181 300 

Região Norte 45 000 32 800 37 410 67 600 

Tabela 6: Número de dormidas em unidades de alojamento agroturísticas em Portugal e na Região 
Norte na categoria “Turismo no Espaço Rural” (TER) (2012 - 2015). 
Fonte: adaptado pelo autor. 

 

Os resultados apresentados na tabela 6 mostram um aumento significativo no 
número de dormidas em unidades de alojamento agroturísticas na Região Norte 
durante o ano de 2015, indicando um aumento de 180% em relação a 2014, e de 
150% em relação a 2012. 

A análise dos fluxos de agroturismo em Portugal, com destaque para a 
Região Norte, revela que durante os últimos anos o agroturismo se tornou num 
produto turístico de maior relevo, tanto na Região Norte como em Portugal no seu 
todo. Este aumento significativo é bastante evidente no relatório estatístico de 2015, 
com um enorme aumento, do lado da oferta, do número das unidades de 
alojamento, bem como da sua capacidade, o que é acompanhado por um aumento 
da procura, como pode ser deduzido do número de turistas e do número de 
dormidas. De um modo geral, os resultados apresentados indicam que o agroturismo 
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é atualmente um produto rural bastante atrativo, com elevado potencial para o 
futuro. Como tal, os responsáveis pelas políticas e pelo turismo a nível regional e 
nacional devem dirigir os seus esforços para dar resposta ao elevado interesse 
manifestado do lado da procura, ou seja de possibilitar e estimular o crescimento 
deste nicho. Especialmente tendo em conta que o agroturismo contribui para apenas 
0,86% do número total de visitantes e 0,54% do número total de dormidas na Região 
Norte.  

4. Região Demarcada do Douro 

Portugal é um país com uma longa história na produção e exportação de 
vinho, sobretudo de vinho do Porto. No entanto, em anos recentes, a produção de 
vinho tem enfrentado novos desafios e, cada vez mais, espumantes e vinhos 
tranquilos são exportados para “novos” países e regiões, o que aumentou 
significativamente a competitividade de Portugal neste ramo a uma escala global 
(REBELO e CALDAS, 2013). Portugal possui 11 regiões demarcadas, partilhadas 
por 26 sub-regiões (HENDERSON e REX, 2012; REBELO e CALDAS, 2013), e 
recorre, de forma cada vez mais consistente, ao vinho como elo de ligação entre as 
regiões vitivinícolas e o turismo.  

A Região Demarcada do Douro está situada no Norte de Portugal, cobrindo 
uma área de aproximadamente 250.000 hectares, dos quais 44.000 são de vinha, 
quase 18% da área total da região. Desde a antiguidade que se produz vinho nesta 
região. Em 1756, um decreto promulgado pelo Marquês de Pombal conferiu-lhe o 
estatuto de região vitivinícola demarcada, sendo reconhecida em todo o mundo 
como a primeira região a receber este estatuto. O Douro é internacionalmente 
famoso por ser a região onde se produz o vinho do Porto (REBELO e CALDAS, 
2013). Esta produção destina-se sobretudo à exportação, correspondendo a quase 
um terço do total das exportações de vinho português (CORREIA e BRITO, 2014). 
Para além disso, o reconhecimento do vinho do Porto e a concentração empresarial 
acelerou o crescimento do setor do vinho do Porto (REBELO e CORREIA, 2008), 
acompanhado pela integração a montante de empresas comerciais que plantaram 
novas vinhas e construíram novos equipamentos de produção de vinho. E entretanto 
os vinhos tranquilos do Douro têm vindo a tornar-se cada vez mais populares, sendo 
reconhecidos nacional e internacionalmente em nichos especializados de mercado 
(MUHR e REBELO, 2011). 

Em 2001, 24.600 hectares da Região Demarcada do Douro, posteriormente 
chamada de Alto Douro Vinhateiro, foram incluídos na nomeada património mundial, 
enquanto paisagem cultural evolutiva e viva, baseando-se em três grandes critérios: 
a longa história de produção vitivinícola, a paisagem única associada à produção de 
vinho, e a paisagem cultural alterada pela atividade humana ao longo do tempo 
(LOURENÇO-GOMES et al., 2015; ANDRESEN et al., 2004; CORREIA e BRITO, 
2014). A autenticidade e integridade deste património UNESCO assenta numa 
combinação de beleza natural, contexto histórico e cruzamentos culturais 
(ANDRESEN et al., 2004). 

A Região Demarcada do Douro é uma região vitivinícola de montanha, 
heterogénea, composta por encostas íngremes ao longo do rio Douro que formam 
uma paisagem única (CORREIA e BRITO, 2014). O vale do Douro é dotado de uma 
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beleza deslumbrante, descendo abruptamente em direção ao rio e exibindo uma 
explosão de cores ao longo de todo o ano, à medida que as vinhas amadurecem ou 
as amendoeiras florescem (PESSOA, 2008). O clima é uma característica que 
distingue esta região vitivinícola única à escala mundial, onde os invernos são frios 
(abaixo 0o C) e verões de muito calor, com temperaturas acima dos 40 graus Celsius 
(REBELO e CALDAS, 2013). As vinhas adaptam-se bem às condições climatéricas e 
geomorfológicas, mas à custa de enormes esforços humanos (ANDRESEN et al., 
2004). 

A estrutura das propriedades vitícolas na Região Demarcada do Douro é 
bastante diversificada, à semelhança de outras regiões vitivinícolas na Europa. 
45.160 hectares de vinhas pertencem a 39.506 produtores, com um tamanho médio 
de 1, 14 ha, enquanto 35% da sua área pertence apenas a 810 produtores, com um 
tamanho médio de 19,7 ha (LOURENÇO-GOMES et al., 2015). As maiores 
propriedades pertencem sobretudo a produtores de vinho de mesa e vinho do Porto, 
enquanto os membros de adegas cooperativas são responsáveis por médias e 
pequenas propriedades (REBELO et al., 2010). A relevância cultural e histórica da 
Região Demarcada do Douro assenta também na existência de diferentes técnicas 
de plantação das vinhas, desde a antiga técnica dos socalcos suportados por 
paredes de xisto, até às técnicas mais modernas (Lourenço-Gomes et al., 2015). 
Uma nova técnica de cultivo da vinha teve início na década de 70, em terras 
ocupadas pelos mortórios, ou seja os mais antigos socalcos conhecidos, 
abandonados durante a devastação da filoxera, e com o tempo invadidos por flora 
silvestre. Resulta na destruição de velhos muros, a fim de permitir a mecanização de 
vinha (ANDRESEN et al., 2004). 

O Douro é uma região económica e demograficamente deprimida, com 
tendências demográficas pronunciadamente negativas (elevada migração e 
população envelhecida), o que indica a baixa atratividade da região (PESSOA, 
2008). Como tal, o turismo parece apresentar um elevado potencial na promoção do 
património natural e cultural da região. Vila Real, Régua e Lamego são os três 
centros regionais mais importantes, apresentando um grau de desenvolvimento 
turístico crescente.  

O objetivo da nossa investigação é analisar o lugar que o enoturismo ocupa 
no contexto do agroturismo, através da observação de empresas de agroturismo no 
distrito de Vila Real, o qual cobre parte da Região Demarcada do Douro. O nosso 
foco sobre uma combinação entre enoturismo e agroturismo acha-se completamente 
justificada (CORREIA e BRITO, 2014), uma vez que as unidades de alojamento mais 
típicas são residências de produtores vitivinícolas que foram adaptadas para fins 
turísticos (MARQUES, 2006). A combinação das atividades agrícolas com o turismo 
levará a uma maior consciencialização relativa à importância da preservação 
ambiental, o que indica o quão relevante é a implementação rigorosa e contínua de 
práticas turísticas sustentáveis, até porque estas práticas foram proclamadas como 
um dos objetivos estratégicos da região do Douro (FEIO e GUEDES, 2013). O 
agroturismo atua como uma ferramenta útil na promoção de produtos locais, 
sobretudo o vinho do Porto e os vinhos tranquilos do Douro (MARQUES, 2006). No 
longo prazo, o agroturismo até tem capacidade para criar emprego local, 
proporcionando à população jovem a oportunidade de permanecerem na sua região 
de origem.  
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5. METODOLOGIA  

5.1. Descrição da área piloto 

O distrito de Vila Real foi escolhido como território de investigação por possuir 
uma história de produção vitivinícola relevante, e por o número de unidades de 
agroturismo ter vindo a crescer, em anos recentes, na região. A isto se junta que a 
vinha desempenha um papel importante no sistema agrícola local. De facto, a 
combinação de enoturismo com agroturismo é vista como sendo algo inevitável. 
Para além do mais, a escolha da Região Demarcada do Douro para este trabalho de 
investigação pode ser justificada como um estudo piloto para uma investigação mais 
alargada que se seguirá, no âmbito do projeto de investigação INNOVINE & WINE, 
cujo principal objetivo é estimular o turismo enológico e gastronómico nas regiões 
vitivinícolas do Douro, Trás-os-Montes e Vinho Verde, todas elas pertencentes à 
Região Norte de Portugal.  

Vila Real é sede de concelho e capital de distrito. A população do distrito de 
Vila Real é de 206.661 habitantes espalhados por uma área de 4.239 km2, sendo 
que a densidade populacional é de 49/km2, o que significa uma baixa e esparsa 
densidade. Enquanto o distrito de Vila Real preserva características marcadamente 
rurais, as áreas mais densamente povoadas encontram-se entre Vila Real e o rio 
Douro (http://www.cm-vilareal.pt/).  

O distrito de Vila Real encontra-se localizado na proximidade de importantes 
vias turísticas de acesso à região vitivinícola, com origem no Porto e em Espanha, 
beneficiando, por isso, da visita de um grande número de turistas que anualmente se 
deslocam à Região Demarcada do Douro. Uma vez que Vila Real possui um bom 
potencial para o desenvolvimento do turismo, deverá ser posta em prática uma ainda 
melhor promoção de produtos turísticos baseados no valor do vinho regional e da 
agricultura. O desenvolvimento do agroturismo depende da proximidade de Vila Real 
em relação a centros urbanos de maior dimensão; felizmente estes existem: Porto, 
Braga e Guimarães ficam a entre uma hora a uma hora e meia de distância.  

5.2. Conceção e procedimento do questionário 

A análise é baseada em dados qualitativos recolhidos através de seis 
entrevistas semiestruturadas com gestores de unidades de agroturismo localizadas 
no distrito de Vila Real, mas só em parte pertencentes à Região Demarcada do 
Douro (ver Tabela 7).  

 
Nº Nome da unidade de agroturismo  Morada do website 

1. Casa das Pipas www.quintadoportal.com 

2. Casa dos Barros www.casadosbarros.com 

3. Morgadio da Calçada www.morgadiodacalcada.com 

4. Quinta de Fiães www.quintadefiaes.pt 

5. Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo www.quintanova.com 

6. Solar Quinta da Portela www.solarportela.com 

Tabela 7: Lista de unidades de agroturismo no distrito de Vila Real incluídas no estudo. 
Fonte: adaptado pelo autor. 



                                                       
 

Turismo, Gastronomia e Desenvolvimento na Região das Missões – Brasil 
 

 

 
‘ 138 

A investigação foi conduzida durante o período de outubro-novembro de 
2016, tendo sido usada a entrevista telefónica como método de inquérito. As 
entrevistas telefónicas, na maior parte dos casos, demoraram mais de meia hora, e 
foram escolhidas como método de recolha de dados devido a limitações de tempo e 
de fundos. 

A amostra focou-se propositadamente apenas na área da Região Demarcada 
do Douro pertencente ao distrito de Vila Real, envolvendo todas as quintas 
dedicadas ao Turismo no Espaço Rural, categorizadas como unidades de 
agroturismo pelo Turismo de Portugal, I.P. Contabilizaram-se 10 unidades de 
agroturismo nesta região, mas apenas seis gestores mostraram interesse em 
participar nesta investigação. É importante notar que não foi possível contactar com 
duas destas quintas, nem por telefone nem por e-mail. No entanto, os seus websites 
encontram-se ativos, o que nos leva a questionar se estavam de facto abertas ao 
público.  

Os seis agricultores entrevistados correspondem a um pouco mais de metade 
da totalidade dos gestores de empreendimentos de agroturismo na área 
selecionada, representando plenamente a diversidade geográfica e regional dessa 
área. Num primeiro momento, os gestores agroturísticos foram contactados, a fim de 
se determinar o seu interesse e vontade em participar nesta investigação, bem como 
saber acerca da data mais conveniente para serem entrevistados. O final de outubro 
e o início de novembro foi identificado como sendo um período adequado e 
conveniente para a realização do nosso inquérito, uma vez que por essa altura 
teriam já terminado a maioria das atividades agrícolas relacionada com a produção 
vitivinícola, correspondendo, por isso, ao início da época baixa.  

É importante notar que todas as seis unidades participaram, em certa medida, 
em atividades agrícolas relacionadas com a produção de vinho, devido, sobretudo, 
ao carácter único da Região Demarcada do Douro. Tal deve ser sublinhado, uma 
vez que o objetivo deste estudo é analisar a inter-relação entre o vinho e o 
agroturismo, justificando o lugar e o papel ocupados pelo enoturismo no contexto do 
agroturismo local. No que se refere à conceção dos questionários, estes foram 
divididos em duas seções: “características gerais dos agricultores e das quintas” e 
“natureza das atividades agrícolas”. Na primeira seção foram incluídas questões 
fechadas de modo a traçar o perfil dos agricultores e das suas quintas, enquanto 
questões relacionadas com a “natureza das atividades agrícolas” serviram na 
segunda seção para verificar a tipologia das unidades de agroturismo nesta região. 
A maior parte destas foram questões abertas, por permitirem o fornecimento de 
importante informação qualitativa. O questionário baseou-se numa recensão 
abrangente da literatura relativa ao enoturismo e ao agroturismo, sendo dada 
especial atenção ao conceito de “tipologia do agroturismo” de Phillip et al. (2010). As 
principais questões nesta secção referiram-se ao tipo de propriedade, à 
autenticidade da experiência agrícola (relacionada com o vinho) e à natureza do 
contacto com as atividades agrícola (relacionadas com o vinho). 

O questionário foi pré-testado entre membros do projeto, sendo que uma 
versão final foi dada a um técnico superior da Entidade Regional do Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, para que pudesse este também testar a sua validade, 



                                                       
 

Turismo, Gastronomia e Desenvolvimento na Região das Missões – Brasil 
 

 

 
‘ 139 

exatidão e inteligibilidade. Após algumas pequenas alterações, a versão final foi 
usada na investigação. 

Concluídas as entrevistas telefónicas, foram discutidos os resultados obtidos 
entre os membros do grupo de investigação, por forma a compreender estes 
resultados, formular conclusões relevantes e orientações práticas úteis para 
gestores de empreendimentos de agroturismo e agentes governamentais e, 
finalmente, propor uma base válida para a generalização dos resultados a nível 
regional, que será mais tarde integrada no projeto de investigação INNOVINE & 
WINE.  

 

6. Discussão e resultados  

6.1. Características gerais do agricultor e da quinta  

Verificou-se que as características sociodemográficas dos gestores de 
empreendimentos de agroturismo são muito importantes, sobretudo devido aos 
efeitos significativos na performance (HUNG et al., 2016; BARBIERI & MSHENGA, 
2008; HERNANDEZ-MAESTRO et al., 2009).  

Começamos então por analisar estes aspetos. O género dos agricultores 
envolvidos no agroturismo tem sido um tópico de interesse para a comunidade 
académica (DUBOIS et al., 2017). De um modo geral, a maioria dos gestores 
agrícolas incluídos no estudo eram mulheres, o que é um facto bastante 
interessante, sobretudo numa perspetiva sociológica. É interessante verificar que na 
Região Demarcada do Douro as mulheres estão mais envolvidas na secção de 
alojamento e hospitalidade do negócio do agroturismo, ou fornecem serviços de 
turismo em geral, enquanto a responsabilidade principal dos homens são atividades 
relacionadas com a agricultura. Tal é consistente com a conclusão de estudos 
anteriores conduzidos no contexto da Região Demarcada do Douro (MARQUES, 
2006). McGehee et al. (2007) afirmam que as mulheres estão geralmente mais 
motivadas do que os homens para iniciar um projeto de agroturismo. A oportunidade 
de trabalhar no turismo parece ser tentadora para as mulheres agricultoras, pelo que 
estas estão a entrar no mercado de trabalho sem hesitações (MARQUES, 2006). 
Como tal, o futuro do agroturismo pode estar reservado para as mulheres 
(NILSSON, 2002). O envolvimento das mulheres é muito importante em diversos 
sentidos: a maioria delas estão disponíveis enquanto força de trabalho para os 
novos empregos (LOUREIRO & JERVELL, 2005; MARQUES, 2006), poderão 
mostrar as suas capacidades empresariais (SHARPLEY & VASS, 2006; MCGEHEE 
et al., 2007), e a entrada no negócio do agroturismo poderá inclusivamente melhorar 
o seu estatuto social (BRANDTH & HAUGEN, 2010).  

Considerado numa perspetiva organizacional, o negócio do agroturismo é 
geralmente compreendido como um projeto familiar (ROBERTS, 2002; FLEISCHER 
& TCHETCHIK, 2005; ILBERY et al., 1998; MCGEHEE & KIM, 2004; MCGEHEE, 
2007; MCGEHEE et al., 2007; OLLENBURG & BUCKLEY, 2007; VEECK et al., 
2006). Tal é confirmado pela presente investigação, uma vez que a maioria das 
quintas (Casa dos Barros, Casa das Pipas e Quinta de Fiães) se considera um 
negócio familiar. Por exemplo, a gestora da Quinta de Fiães afirmou que cinco 
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membros da família participam nas atividades do agroturismo. No entanto, o 
conceito de “propriedade familiar” foi também discutido como sendo um fator 
potencialmente limitador em termos de otimização dos recursos (ROBERTS, 2002). 
Esta tese é confirmada pelo gestor do Morgadio da Calçada: este não quer envolver, 
propositadamente, qualquer membro da família no negócio do agroturismo, 
preferindo empregar 2 trabalhadores em regime de full-time e 3 em part-time. Em 
contraste com as outras quintas, a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo integra 
a multinacional portuguesa Grupo Amorim e empregue 30 pessoas em regime full-
time.  

O tamanho da quinta é visto como um importante atributo agroturístico, na 
medida em que reflete diferenças entre a Europa e outras partes do mundo, 
nomeadamente a Austrália e a América (DUBOIS et al., 2017). O tamanho da quinta 
depende geralmente das suas principais culturas. Às quintas estudadas possuem 
vinhas que cobrem a maior parte do seu terreno, havendo apenas pequenas 
parcelas à volta das casas com outras colheitas, ou usadas para fins recreativos. No 
que se refere ao tamanho das vinhas, verifica-se uma ligeira diferenças entre as 
quintas. Na região do Douro, o tamanho médio da propriedade de um pequeno 
produtor de vinho é de 1,14 hectares, enquanto os grandes produtores possuem em 
média 19,7 ha (LOURENÇO-GOMES et al., 2015). O Solar Quinta da Portela possui 
8 hectares com vinha, a Quinta de Fiães possui 6 ha, o Morgadio da Calçada possui 
5 ha e a Casa dos Barros possui 2 ha. Estas podem ser consideradas, como tal, 
propriedades de tamanho médio. A Casa das Pipas e a Quinta Nova de Nossa 
Senhora do Carmo podem ser compreendidas como grandes propriedades. A Casa 
das Pipas, a qual possui 20 hectares de vinha, é propriedade da Quinta do Portal, 
empresa que representa 5 quintas e um total de 100 ha de vinha, enquanto a Quinta 
Nova de Nossa Senhora do Carmo possui 120 ha, dos quais 85 de vinha. 

Os anos de atividade no negócio do agroturismo fornecem mais pormenores 
quanto ao perfil do gestor do empreendimento agroturístico e, eventualmente, do 
próprio negócio do agroturismo. Tal foi já confirmado por diversos autores (TEW & 
BARBIERI, 2012; BARBIERI & MSHENGA, 2008). Tew e Barbieri (2012) concluíram 
haver uma relação negativa entre os anos no ramo do agroturismo e a performance. 
Esta última tese não pôde ser completamente verificada pela nossa amostra uma 
vez que a maioria das quintas estudadas está envolvida no agroturismo apenas há 3 
a 5 anos (o Morgadio da Calçada, a Quinta de Fiães, a Casa dos Barros e o Solar 
Quinta da Portela). A Casa dos Barros, inclusivamente, iniciou-se no agroturismo há 
apenas 2 anos. Como tal, podemos definitivamente concluir que a maioria das 
quintas estudadas é relativamente recentes no negócio do agroturismo. Apenas a 
Casa das Pipas e a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo se dedicam ao 
agroturismo há mais de 10 anos, sendo que o seu sucesso contradiz a tese de Tew 
e Barbieri. 

No que se refere à perceção dos resultados financeiros, a posição geral dos 
gestores agroturísticos é a de que o lucro aumentou ao longo dos anos. De facto, a 
Casa dos Barros, a Casa das Pipas, a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo e a 
Quinta de Fiães declararam que os lucros aumentaram significativamente. Destas 
opiniões, consideramos a perceção dos gestores da Casa das Pipas e a Quinta 
Nova de Nossa Senhora do Carmo como sendo altamente relevante, uma vez que 
estas quintas possuem a mais longa experiência no agroturismo e podem, por isso, 
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formular uma opinião acerca do seu sucesso num período longo de tempo. A opinião 
do gestor do Sola Quinta da Portela é de que os lucros aumentaram apenas 
ligeiramente, enquanto o gestor do Morgadio da Calçada declarou que os resultados 
financeiros não se alteraram. De qualquer forma, independentemente da forma de 
organização da quinta, no que se refere à sua perceção de lucro, a maior parte dos 
fornecedores concorda que significativos benefícios económicos advêm do 
agroturismo. No entanto, a avaliação da performance de uma quinta depende dos 
objetivos dos seus proprietários: pois, se resultados económicos insatisfatórios 
podem ser considerados insucesso empresarial para quem está de fora, o 
proprietário da quinta pode compreendê-los como sendo um “sucesso”, na medida 
em que outros objetivos foram alcançados (BARBIERI, 2010). Finalmente, 
independentemente da performance económica do agroturismo, os agricultores 
necessitam de continuar entusiasmados e dispostos a adaptar os seus serviços às 
sempre novas solicitações dos turistas, uma vez que os negócios de agroturismo 
dispostos a evoluir ao longo do tempo não têm outra alternativa.  

 

6.2. Quinta produtiva e não-produtiva  

De acordo com a definição de agroturismo fornecida pelo Turismo de 
Portugal, I.P., este termo só pode ser usado no contexto de “quintas produtivas”. 
Como tal, ser uma quinta produtiva é um pré-requisito para qualquer entidade de 
turismo em Portugal que queira receber a denominação de unidade de agroturismo. 
Assim sendo, o agroturismo em Portugal está intimamente ligado à ruralidade é à 
agricultura, embora uma clara distinção legal seja feita entre tempo passado no 
campo no geral e no agroturismo especificamente. Tal está em linha com a atitude 
geral expressa na literatura sobre o agroturismo (ARROYO et al., 2013; BARBIERI & 
MSHENGA, 2008; EVANS & ILBERY, 1989; MARQUES, 2006; MCGEHEE, 2007; 
MCGEHEE et al. 2007; OLLENBURG & BUCKLEY, 2007; WEAVER & FENNELL, 
1997). Continuando a referir a literatura sobre o agroturismo em geral, Arroyo et al. 
(2013) concluíram que as atividades oferecidas por unidades agrícolas não-
produtivas não devem ser incluídas na categoria de agroturismo, a fim de se evitar 
confusões acrescidas. Contudo, outros autores defendem que possuir uma quinta 
produtiva não é condição necessária à empresa agroturística (FLEISCHER & 
TCHETCHIK, 2005; CARPIO et al., 2008; JAWORSKI & LAWSON, 2005). A 
diferença de opiniões acerca da necessidade de ter ou não uma quinta produtiva 
numa unidade de agroturismo é particularmente óbvia entre fornecedores e 
visitantes, uma vez que o critério de quinta produtiva é mais importante para os 
agricultores do que para os turistas (FLANIGAN et al., 2014). Porém, ambos os 
fornecedores e visitantes concordam que produtos baseados em locais fora da 
quinta podem também ser definidos como agroturismo (FLANIGAN et al., 2014).  

Uma vez que vários autores sugerem que o agroturismo pode pôr em perigo a 
produção agrícola (DI DOMENICO & MILLER, 2012; DUBOIS et al., 2017), este 
tópico merece maior atenção. A ameaça de que o agroturismo possa interferir com 
as atividades agrícolas quotidianas é confirmada pelo gestor do Morgadio da 
Calçada. No entanto, os gestores de empreendimentos de agroturismo possuem 
opiniões completamente diferentes. Por exemplo, a gestora da Quinta Nova de 
Nossa Senhora do Carmo afirmou não haver qualquer interferência do agroturismo 
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sobre as tarefas agrícolas diárias, sendo que ambos os elementos estão 
organizados para funcionarem em harmonia. A Quinta de Fiães declarou que as 
atividades agrícolas eram levadas a cabo diante dos visitantes, e que estes 
expressam bastante curiosidade. Este testemunho confirma não só a possibilidade 
de coexistência entre o agroturismo e a agricultura, mas também que as atividades 
agrícolas realizadas diante dos visitantes podem mesmo induzir mais eficazmente a 
dimensão educacional do agroturismo, uma vez que a sua visibilidade força os 
turistas a envolverem-se neste tipo de atividades. Neste contexto, gostaríamos de 
repetir que a dimensão educativa do agroturismo está presente como uma obrigação 
na definição de agroturismo em Portugal (FIGUEIREDO, 2010), e é enfatizada como 
um potencial por diversos autores na literatura sobre o agroturismo (ARROYO et al., 
2013; MCGEHEE & KIM, 2004; OLLENBURG & BUCKLEY, 2007; TEW & 
BARBIERI, 2012). 

  
6.3. Contacto com a atividade agrícola (relacionada com o vinho)  

A visita a adegas e vinhas é compreendida como sendo uma atividade 
recreativa, cultural e familiar (COHEN & BEN-NUN, 2009) com forte potencial 
educativo (CARMICHAEL, 2005). Esta noção confirma que os turistas querem muito 
mais do que apenas provar vinhos e visitar adegas (CHARTERS & ALI- KNIGHT, 
2002; BEAMES, 2003). As atividades agrícola e vitícola são motivos importantes 
para que os visitantes visitem e participem ativamente numa adega, quinta ou vinha. 
As atividades participativas de realização de atividades agrícolas e vitícolas, tais 
como participar na vindima ou na pisa das uvas (QUADRI-FELITTI & FIORE, 2012), 
são geralmente vistos como aspetos importantes do agroturismo. Tal foi já 
reconhecido, no que se refere à Região do Douro, por Marques (2006) quando este 
explicou que as atividades relacionadas com o vinho nessa região podem envolver 
não apenas a apanha da uva, mas também a prova e a aquisição de vinhos 
produzidos na quinta. 

As observações gerais expressas por gestores de quintas durante as 
entrevistas (o Morgadio da Calçada, a Casa dos Barros, o Solar Quinta da Portela e 
a Casa das Pipas) sugerem que os turistas não desejam qualquer contacto direto 
com a agricultura; na sua opinião é bastante raro que alguém peça para se envolver 
nas atividades agrícolas. Os seus clientes apenas desejam apreciar a paisagem e 
passear pelas vinhas. Este tipo de contacto é caracterizado como sendo contacto 
passivo, de acordo com Phillip et al. (2010), ou interação indireta com a agricultura, 
de acordo com Flanigan et al. (2014).  

Ainda que não expressem interesse especial na agricultura, os visitantes de 
quintas têm a oportunidade de provar produtos da quinta e refeições preparadas de 
modo tradicional, e beber vinho produzido na quinta. Deste modo, estão 
indiretamente envolvidos nas atividades agrícolas pelo que o seu contacto, 
logicamente, é compreendido como sendo indireto, de acordo com a tipologia de 
Phillip et al. (2010). Esta noção confirma uma das conclusões expressas por 
Flanigan et al. (2014), nomeadamente que os visitantes não veem a interação direta 
com a agricultura como sendo um requisito fundamental do agroturismo. Flanigan et 
al. (2015) argumentam que a predominância de agroturismo de “Interação Indireta 
em Quinta Produtiva” ou agroturismo de “Contacto Indireto em Quinta Produtiva”, na 
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tipologia de Phillip et al. (2010), põem em evidência a importância de formas 
complementares de produção (agricultura) e consumo (turismo genérico e produtos 
de lazer).  

Como foi acima afirmado, a perceção geral é a de que os visitantes não se 
mostram muito interessados no contacto direto com a agricultura. Porém, algumas 
quintas, como a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo e a Quinta de Fiães 
oferecem a oportunidade de uma interação direta com a agricultura. A gestora da 
Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo afirma que oferecem um Programa de 
Vindimas que permite que os seus visitantes participem em todo o processo, desde 
a apanha da uva até ao processo de fabrico do vinho na adega; é inclusivamente 
oferecida a oportunidade aos turistas de produzir o seu lote de vinho. Os gestores de 
empreendimentos de agroturismo procuram também garantir um amplo leque de 
atividades para diferentes tipos de visitantes. Deste modo, as quintas oferecem uma 
combinação de serviços, que incorpora a interação direta com a agricultura em 
conjunto com outros produtos genéricos de turismo ou lazer (FLANIGAN et al., 
2015). A Quinta de Fiães exemplifica este caso, ao incorporar um vasto leque de 
atividades dirigidas a diferentes tipos de visitantes. De acordo com o seu gestor, a 
quinta ajusta a sua oferta à procura dos agroturistas. Como tal, se os turistas são 
passivos e apenas desejam pernoitar e disfrutar da tranquilidade rural, têm essa 
possibilidade à sua disposição. Outros poderão contentar-se com atividades 
recreativas comuns, como andar de bicicleta ou nadar. Ainda outros procurarão 
saber mais sobre aspetos eno e agroturísticos, querendo descobrir como são 
preparadas as refeições da quinta e poderão desejar beber apenas vinhos 
produzidos na quinta, ou podem mesmo expressar o desejo de visitar a adega para 
aprender como é que estes vinhos são produzidos. Finalmente, os poucos clientes 
que desejem participar ativamente em todas as atividades agrícolas da quinta, 
podem também fazê-lo. A Quinta de Fiães garante todas estas opções. Esta 
variedade de atividades proporciona aos turistas um produto mais abrangente, ao 
mesmo tempo que acrescenta valor aos produtos já existentes e oferece uma forma 
de aumentar a competitividade (FLANNING et al., 2015).  

Uma última razão para esclarecer o tipo de contacto com a agricultura que os 
gestores de empreendimentos de agroturismo oferecem, resultou de uma leitura do 
artigo de Dubois et al. (2017) que constataram que alguns agricultores desenvolvem 
um modelo de agroturismo focado apenas no alojamento e outras comodidades, 
separando deliberadamente os visitantes da quinta produtiva, e assim excluindo 
qualquer possibilidade de contacto com a agricultura. Este trabalho revelou ainda 
que existem agricultores que escondem, separam, ou mesmo abandonam a 
atividade agrícola de forma a corresponderem ao imaginário do turista. Arroyo et al. 
(2013) também relataram situações pouco desejáveis: quando alguns visitantes 
esperavam poder envolver-se nas tarefas da quinta, os agricultores mostraram-se 
relutantes em fornecerem-lhes um envolvimento direto na atividade agrícola, devido 
a pressões de tempo ou por quererem evitar qualquer acidente. Porém, nas quintas 
analisadas no Douro a realidade é outra: diferentes oportunidades são ofertas aos 
visitantes, de modo a que eles possam, de acordo com a sua escolha, experimentar 
uma interação passiva, indireta ou direta com a agricultura (conforme a tipologia de 
Phillip et al. (2010). 
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6.4. A autenticidade da experiência agrícola (relacionada com o vinho) do turista 

A autenticidade é um tema amplamente presente na investigação sobre o 
turismo (MACCANNELL, 1976; WANG, 1999; MCKERCHER & DUCROS, 2002). A 
experiência autêntica tem sido compreendida como uma ferramenta para maximizar 
os níveis de satisfação dos visitantes (ASPLET & COOPER, 2000). O tema da 
autenticidade no agroturismo foi mencionado pela primeira vez por Busby e Rendle 
(2000), foi meticulosamente aprofundado no estudo desenvolvido por Phillip et al. 
(2010) onde é usado como um dos critérios na sua tipologia do agroturismo e, nos 
últimos anos, o tópico da autenticidade aparece regularmente na literatura sobre o 
agroturismo (DI DOMENICO & MILLER, 2012; FLANIGAN et al., 2014, 2015, 
ARROYO et al., 2013; DUBOIS et al., 2017). Uma vez que o tema da autenticidade 
no contexto do agroturismo ainda está inadequadamente explorado, persiste a 
preocupação em saber se será completamente aplicável às experiências no contexto 
do agroturismo (ARROYO et al., 2013). O estudo desenvolvido por Flanigan et al. 
(2014) revela-nos que tanto os fornecedores como os visitantes creem que a 
autenticidade é um requisito obrigatório do agroturismo. No entanto, alguns gestores 
de empreendimentos de agroturismo separam fisicamente os alojamentos turísticos 
das suas atividades agrícolas quotidianas, por forma a preservar a tranquilidade rural 
para os seus clientes (DUBOIS & SCHMITZ, 2014; DUBOIS et al., 2017; SZNAJDER 
et al., 2009). São inúmeros os exemplos de casos em que o agroturismo foi 
implementado negligenciando a agricultura como sua essência, o que originou sérias 
preocupações quanto à autenticidade da experiência de agroturismo. 

Os resultados obtidos através das entrevistas conduzidas sugerem que a 
autenticidade não é um tema importante para os gestores de empreendimentos de 
agroturismo, uma vez que eles oferecem, sobretudo, experiências de agroturismo 
“encenadas”. De facto, todas as quintas oferecem visitas organizadas à quinta 
(interior ou/e exterior). Sendo o lagar (tanque onde se colocam as uvas para depois 
pisá-las) um elemento essencial e tipicamente português na vinificação, controlámos 
o seu papel nas quintas do nosso estudo. O Solar Quinta da Portela e a Casa dos 
Barros não possuem lagares. A última, enquanto membro de uma empresa de vinho, 
“Lavradores da Feitoria”, que é constituída por 19 quintas na região do Douro, dirige 
os seus clientes a parceiros de empresa que possuem lagares. A Casa das Pipas 
possui um lagar pequeno no restaurante junto à unidade de alojamento, pelo que 
esta atividade pode aí ser encenada. O Morgadio da Calçada oferece acesso às 
atividades agrícolas, permitindo que os visitantes passeiem pelas vinhas enquanto 
as atividades se desenvolvem, mas sem fornecerem oportunidade de participação. A 
Quinta de Fiães e a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo dão a oportunidade 
aos seus visitantes de participarem na vindima, inclusive a entrada num lagar. Deste 
modo, garantem a autenticidade da experiência agroturística. Infelizmente, tal é 
possível apenas durante aproximadamente um mês por ano. O envolvimento na 
vindima e no piso da uva é certamente uma forma de reforçar a autenticidade em 
unidades de agroturismo ligadas à produção e vinho.  

A participação em atividades agrícolas é compreendida como sendo 
autêntica, de acordo com Phillip et al. (2010), mas a autenticidade desta participação 
é questionável assim que estas atividades são propositadamente elaboradas e 
organizadas para os visitantes. Se os agricultores modificam a sua atividade agrícola 
a fim de a fazer corresponder às expectativas do turista, estas alterações são vistas 
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como uma grande ameaça à sua autenticidade (DI DOMENICO & MILLER, 2012). 
Porém, Flanigan et al. (2014) argumentam que a agricultura autêntica não é um 
requisito no contexto do agroturismo, sobretudo em circunstâncias em que a 
agricultura deve ser retratada de uma forma que evite o acesso dos turistas a 
aspetos menos apelativos. Deste modo, podemos concluir que a participação em 
atividades agrícolas comuns nem sempre é vista como um ponto positivo da 
experiência turística. Para além disso, a autenticidade “encenada” da agricultura 
pode ser justificada no produto agroturístico (FLANIGAN et al., 2014), uma vez que 
pode oferecer uma experiência da quinta sem interromper as práticas agrícolas 
quotidianas (Arroyo et al., 2013). Os agricultores reconhecem que, no contexto do 
agroturismo, a autenticidade “encenada” é uma oportunidade para dar acesso à vida 
na quinta e alcançar objetivos educativos (ARROYO et al., 2013). Encenar 
experiências no enoturismo significa que os produtores de vinho “recorrem 
intencionalmente a serviços como palco e a bens como adereços para envolver os 
clientes individuais com o objetivo de criar um acontecimento memorável” (Pine & 
Gilmore, 1999, p. 11, in Pikkemaat et al., 2009; tradução nossa). Concluindo, quintas 
produtivas que fornecem interação direta “encenada” com a agricultura parecem 
satisfazer da melhor forma as expectativas tanto dos fornecedores, como dos 
visitantes (DUBOIS et al., 2017). 

 

6.5. Tipologia das unidades de agroturismo da Região Demarcada do Douro 

De acordo com os dados obtidos durante as entrevistas, propomos na Tabela 
8 a tipologia, baseada sobretudo em Phillip et al. (2010), que consideramos ser 
melhor aplicável às unidades de agroturismo do Douro analisadas. 

 

Nome da unidade de 
agroturismo 

Quinta 
produtiva e não-

produtiva 

Interação com a 
agricultura direta, 

indireta ou passiva 

Contacto com a 
agricultura autêntico ou 
por via da autenticidade 

“encenada” 

Casa das Pipas Quinta produtiva Indireta e passiva Autenticidade “encenada” 

Casa dos Barros Quinta produtiva Indireta e passiva Autenticidade “encenada” 

Morgadio da Calçada Quinta produtiva Indireta e passiva Autenticidade “encenada” 

Quinta de Fiães Quinta produtiva 
Direta, indireta e 

passiva 
Contacto autêntico e 

“encenado” 

Quinta Nova de Nossa 
Senhora do Carmo 

Quinta produtiva 
Direta, indireta e 

passiva 
Contacto autêntico e 

“encenado” 

Solar Quinta da Portela Quinta produtiva Indireta e passiva Autenticidade “encenada” 

Tabela 8: Tipologia de agroturismo em quintas da Região Demarcada do Douro. 
Fonte: adaptado de Phillip et al. (2010). 

 

A tipologia proposta na tabela 8 sugere que as unidades de agroturismo na 
Região Demarcada do Douro (distrito de Vila Real) podem ser classificadas como 
“Contacto Indireto em Quinta Produtiva” (Working Farm Indirect Contact; ver 
parágrafo 2.2 para pormenores teóricos) de acordo com Phillip et al. (2010), ou seja, 
as unidades de agroturismo são baseadas em quintas produtivas, com interação 
indireta com a agricultura e experiências “encenadas” organizadas para os turistas. 
O principal foco está na observação, não existe uma abordagem participativa na 
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agricultura. Na nossa opinião, futuros esforços promocionais devem refletir a atual 
situação no setor. Para além disso, o reconhecimento da real natureza do negócio 
do agroturismo fornece informações valiosas que podem ser usadas como diretrizes 
de gestão, a fim de aumentar a competitividade a nível regional, nacional e 
internacional. 

6.6. Relação entre o agroturismo e o enoturismo  

O enoturismo possui uma forte relação com a paisagem rural e a ruralidade 
(MITCHELL et al., 2012). O’Neill e Charters (2000) concluíram que o enoturismo 
pertence ao setor dos serviços relacionados com a agricultura, e que contribui para o 
desenvolvimento rural (in LEE & CHANG, 2012), pelo que será importante encontrar 
uma forma de devolver o enoturismo às suas “raízes” na agricultura e na ruralidade. 
Integrar as experiências enoturísticas noutras atividades (BEAMES, 2003), 
preferencialmente no agroturismo, é uma alternativa viável. Deste modo, dada a 
forte relação entre o enoturismo e a agricultura, o enoturismo pode também ser 
considerado como uma forma de agroturismo (YUAN et al., 2005).  

A relação próxima entre enoturismo e agroturismo foi-nos confirmada pelos 
gestores de quinta que participaram no nosso estudo, visto que todas as quintas 
possuem nas suas propriedades vinhas destinadas à produção de vinho. Para além 
disso, todas as quintas oferecem algum tipo de atividade relacionada com o vinho, 
sob a forma de tarefas agrícolas, pelo que podemos concluir que a coexistência do 
enoturismo e do agroturismo é evidente. Atividades e produtos agrícolas possuem 
um efeito suplementar sobre as experiências turísticas. Como tal, a combinação de 
produtos alimentares locais com vinho é de máxima importância, a fim de criar mais 
experiências indiretas e passivas de agroturismo. Devemos ainda acrescentar que, 
na perspetiva dos gestores de empreendimentos de agroturismo, esta atividade lhes 
oferece a oportunidade de vender os seus vinhos e outros produtos tradicionais, tais 
como doces e azeites.  

Outra forma de olhar para a relação entre agroturismo e enoturismo é 
compreender a razão pela qual o proprietário prefere registar a sua empresa recém-
criada como unidade de agroturismo. É interessante verificar que, de acordo com os 
gestores, a decisão de serem classificados como unidade de agroturismo surge, 
sobretudo, como consequência de circunstâncias específicas. A gestora da Casa 
dos Barros, por exemplo, declarou que queria uma cozinha para os hóspedes e 
outra para a sua família, o que era apenas possível recebendo a denominação de 
agroturismo. O gestor da Casa das Pipas crê que os proprietários optaram por 
serem classificados de agroturismo devido ao número de quartos, embora não tenha 
certeza de tal, uma vez que não foi ele próprio a tomar a decisão, pois ainda não se 
encontrava a trabalhar na quinta nessa altura. No entanto, as unidades de 
agroturismo maiores, como a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, estão 
perfeitamente conscientes das vantagens do agroturismo, e a sua escolha não é 
fruto das circunstâncias. Assim, a gestora da Quinta Nova de Nossa Senhora do 
Carmo afirma que a denominação de agroturismo fornece benefícios mais amplos, 
uma vez que é uma classificação mais abrangente e que melhor se adequa ao seu 
projeto. Afirmou também que esta denominação proporciona espaço para a criação 
de novos projetos, sendo que apenas uma constante adaptação às solicitações do 
mercado assegura o sucesso do negócio. A gestora da Quinta de Fiães afirma que o 
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agroturismo e o enoturismo podem ser compreendidos como um todo, sobretudo na 
Região Demarcada do Douro. Para além disso, defende que o facto de o Douro ser 
a região demarcada mais antiga do mundo necessita de ser explorado da forma 
mais ampla possível.  

A combinação de enoturismo com agroturismo permite enfatizar a cultura, a 
história e natureza únicas da região, com especial destaque para as longas 
tradições de cultura da vinha e produção do vinho. Assim sendo, as quintas em 
geral, mas especialmente aquelas envolvidas no agroturismo, necessitam, pelo 
menos, de preservar as tradições vinícolas e agrícolas, respeitando o passado. A 
decisão da Quinta de Fiães em iniciar um negócio de agroturismo resultou do desejo 
de recuperar uma velha casa senhorial e edifícios circundantes dedicados à indústria 
do vinho do Douro. Esta atitude é consistente com a literatura sobre o agroturismo, 
onde a importância do agroturismo na preservação do património é referida 
regularmente (OLLENBURG & BUCKLEY, 2007; CHOO & PETRICK, 2014; YANG, 
2012; DI DOMENICO & MILLER, 2012). Barbieri (2013) conclui mesmo que as 
quintas que se dedicam ao agroturismo são mais capazes de preservar e restaurar 
recursos culturais e históricos do que empresas que não se dedicam ao agroturismo.  

 

7. Conclusões 

As vinhas e adegas na região do Douro oferecem aos visitantes uma 
oportunidade para provarem e comprarem vinho, conhecerem melhor o processo de 
produção do vinho, e simplesmente aprenderem mais acerca de práticas agrícolas. 
A mistura das características únicas do enoturismo com a sua interação com a 
paisagem rural e a agricultura está a esbater as fronteiras entre o enoturismo e o 
agroturismo. Como tal, o enoturismo é visto como uma componente vital do 
agroturismo, combinando atividades complementares para constituir experiências 
turísticas complexas e únicas. Tal confirma a visão de Flanigan et al. (2014) de que 
o agroturismo é uma mistura de produtos, mais do que uma entidade homogénea (in 
DUBOIS et al., 2017). 

As características das quintas estudadas revelam outros factos importantes. O 
agroturismo é geralmente compreendido como um negócio familiar. O tamanho das 
quintas está de acordo com o tamanho médio das propriedades no Douro, tanto no 
que se refere a pequenas, como a grandes propriedades, com predominância da 
vinha como cultura principal. Às quintas na Região Demarcada do Douro, de um 
modo geral, têm estado mais envolvidas, recentemente, no negócio do agroturismo e 
avaliam muito positivamente os resultados financeiros advindos o desenvolvimento 
agroturístico.  

Aplicando a tipologia de Phillip et al. (2010) à Região Demarcada do Douro, 
um local perfeito para a combinação de enoturismo com experiências agroturísticas, 
mostra uma prevalência de “contacto indireto em quinta produtiva”, com ênfase no 
contacto indireto e “encenado” com a agricultura. Os resultados obtidos ajudam-nos 
a compreender totalmente a complexidade da oferta agroturística. Conhecendo a 
situação típica no Douro, os serviços de vitivinicultura e agricultura devem ser 
promovidos explicitamente como experiências diretas e indiretas, evitando-se 
potenciais desentendimentos entre fornecedores e turistas. Apenas se o produto 
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agroturístico for apresentado para que as expetativas gerais e os pressupostos 
relacionados como a experiência agroturística sejam respeitados, pode uma imagem 
correta da realidade agroturística ser promovida, e é para tal que devemos envidar 
os nossos esforços, também na região do Douro. Desde que Dubois et al. (2017) 
recomendaram a investigação acerca da tipologia do agroturismo em outros 
contextos, a investigação empreendida está a contribuir amplamente para uma 
compreensão mais aprofundada do agroturismo do lado da oferta. Para além disso, 
a investigação conduzida está em linha com sugestão de Arroyo et al. (2013) de que 
a inclusão das vinhas como contexto de futura investigação acerca do agroturismo 
seria altamente relevante.   

Gostaríamos especialmente de sublinhar que os gestores de 
empreendimentos de agroturismo do Douro apostam numa combinação singular de 
enoturismo e agroturismo, usando inclusivamente as atividades relacionadas com o 
vinho como foco principal, tirando total partido do seu potencial reconhecido para 
enriquecer a experiência turística no seu todo. Existe um consenso entre os gestores 
de empreendimentos de agroturismo de que o bem-estar rural e a oportunidade de 
consumir produtos agrícolas em conjunto com vinhos locais deve ser o ponto de 
partida de qualquer empresa agroturística bem-sucedida. Verificámos também que 
as quintas maiores possuem metas estratégicas mais claras, com objetivos de longo 
prazo precisos, que apontam para a expansão dos produtos baseados na quinta, a 
qual só é possível mediante a introdução de atividades agroturísticas que 
diversifiquem o negócio principal, a produção e comercialização vitivinícola, por 
forma a criar uma marca mais reconhecida. Na região do Douro, onde uma quinta é 
quase sempre uma propriedade rodeada de vinhas, a implementação de um negócio 
de agroturismo corresponde na prática à implementação de um negócio de 
enoturismo. Logo que as quintas possuem um significado cultural e histórico mais 
amplo, representam um modo de reforçar e promover a identidade local e regional, 
bem como o sentimento de orgulho da comunidade local.   

Em tempo de crise económica global que faz sentir com cada vez mais força 
os efeitos da globalização, o agroturismo provou já o seu valor num contexto 
internacional como ferramenta para a diversificação da atividade de quintas 
agrícolas, especialmente no que se refere a pequenas e médias propriedades. Os 
planos estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal não revelam 
que o agroturismo seja visto como um ímpeto para o desenvolvimento rural. No 
entanto, apenas se houver garantias de apoio governamental ao agroturismo, 
poderão as iniciativas turísticas que promovem o vinho num contexto agroturístico 
assegurar a sustentabilidade das quintas e das zonas rurais em que se inserem. 
Através da promoção do agroturismo é adicionado valor a produtos de enoturismo já 
existentes, permitindo uma ligação mais próxima entre produtos produzidos 
localmente e o enoturismo, e fornecendo bases para, por exemplo, a completa 
integração da gastronomia local nas experiências de enoturismo. 

O estudo conduzido possui também algumas limitações. Gostaríamos de 
reafirmar que neste estudo nos concentrámos em quintas oficialmente designadas 
de unidades de agroturismo pela legislação portuguesa. Estudos futuros poderão 
ajudar a clarificar se outros tipos de unidades de alojamento rural legais (como casas 
de campo ou hotéis rurais) investem de modo igualmente intenso no enoturismo, e 
se promovem também a combinação entre enoturismo e agroturismo. Uma segunda 
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limitação do presente estudo está relacionada com o tamanho da amostra. Outra 
limitação ainda é o uso da entrevista telefónica no inquérito aos gestores de 
empreendimentos de agroturismo, especialmente quando são considerados os 
benefícios da entrevista cara-a-cara. Porém, o uso deste método deveu-se mais a 
limitações em termos de tempo e fundos do que à vontade da equipa de 
investigação. Temos também de referir o facto de não termos conseguido entrar em 
contacto com alguns agricultores. Alguns nunca responderam (de forma séria), 
apesar de terem sido contactados várias vezes. Será que o seu website ativo e os 
dados de contacto são uma mera fachada? 

O agroturismo possui um elevado potencial para o futuro desenvolvimento 
turístico e, como tal, a sua importância foi reconhecida pelo projeto INNOVINE, cujos 
investigadores estão a demonstrar a sua capacidade para combinar atividade 
agrícola, enoturismo e gastronomia, não só na região do Douro, mas em todo o 
Norte de Portugal. Em conjunto com o desenvolvimento do agroturismo, verificamos 
um aumento nas exportações e na internacionalização de pequenos produtores de 
vinho, um segundo aspeto que está a ser amplamente investigado noutra linha de 
investigação do projeto INNOVINE &WINE. 
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